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SUMMARY.— The plant cover of the Vail de Ribes. I. General observa
tions and floristic catalogue. 

The Vail de Ribes is a small terri tory situated in the Catalan Pyrenees, 
in the upper basin of the river Freser, which is a t r ibutary of the Ter . It 
covers an area of approximately 263 sq.km and the land is s i tuated 
between alt i tudes of 775 m at the lowest point and 2909 m on the highest 
peak, the Puigmal, At the head of the valley lie the axial Pyrenees, while 
on the opposed meridional side the boundary is formed by the pre-Pyre-
nean ranges of Serra de Montgrony and Serra Cavallera. 

The relief mainly consists of smooth slopes and fairly even ridges, 
extensive pla teaux, .... but there are also some very abrupt irregularities 
(gorges and craggy peaks). The shape of the upper zones has been strongly 
moulded by quaternary glacial activity. 

A large part of the surface of the area is made up of pr imary, sedimen
tary and metamorph ic terrains, among which there are some major intru
sions of igneous rocks (especially porphyry and gneiss). In the central and 
nor the rn zones, schists p redomina te . Carbonat ic rocks compose a wide 
band at the southern end of the Valley and also form numerous interca
lations in the schistaceous area. 

Climatic variations are quite considerable, being primarily based on 
differences in al t i tude. Annual rainfall ranges from 980 to 1352 m m . The 
average annual temperature is 9.9°C at Ribes de Freser (920 m above 
sea-level) and 4 .5°C at Nuria (1964 m above sea-level). 

The popula t ion of the area has declined sharply in recent years from 
5785 inhabi tants in 1950 to 3 8 2 3 in 1981 . 

The chief natural resources are the forests (which occupy some 29% of 
the area of the valley) and the pastures (approximate ly 41%). Crops 
account for less than 4"/o of the area. Agriculture has evolved towards a 
si tuation of increasing predominance of hay-meadows and fodder. As else
where in the Pyrenees, livestock has declined considerably: ovines have 
decreased sharply, but there has been an appreciable increase in bovines. 
Mining and the iron industry (the famous Catalan " forges" which played 
an impor tan t role from the 15th to the 19th centuries, at taining their 
climax in the 17th) are nowadays non-existant . The negative impact of 
these activities on the forest resources must however be emphasized. 

In terms of floristic studies, the valley was explored to a considerable 
ex ten t as early as the 17th century . The names of SALVADOR, VAYRE-
DA, CADEVALL and SENNEN are particularly wor thy of ment ion . The 
s tudy of plant communi t ies was begun by BRAUN-BLANQUET. 

The floristic catalogue presented here is a critical list of taxa we oursel
ves have observed in the area or which were repor ted by earlier au thors . It 
includes au toch thonous and naturalized plants (correlatively numbered , 
the lat ter indicated by an asterisk); alien or casual plants (names in heavy 
type but no t numbered ) ; and also an incomple te list of cultivated plants 
(names in italics). A few of the plants found in localities very close to the 
boundaries of the area are given in small, heavy characters , while all the 
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The f10ristic catalogue presented here is a criticallist of taxa we ourse!
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the laUer indicated by an asterisk); alien or casual plants (names in heavy
type but not numbered); and also an incomplete list of cultivated plants
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taxa reported formerly in the area but whose presence we consider 
doubtful, or at least as requiring confirmation, are ment ioned in small 
italics. For each taxon we first give the previous references found in the 
bibliography and then our own data (preceded by the sign - ) . In mos t 
cases the following information is provided: distr ibution of the t axon 
within the area, frequency, altitude range, ecology, flowering season, pre
cise localities where we have collected or observed it, notes (when appro
priate) on its taxonomy, its morphological variability etc . , chorology of 
the area based on the UTM 10 km grid (zone 31 T) and the general area 
where the plant is found troughout the world, or at least in Europe . 

The catalogue comprises 1428 autochtonous or naturalized species, as 
well as 96 infraspecific units (subspecies and varieties). 35% of these taxa 
had not previously been reported in the area. There are 36 casual or alien 
plants and 55 interspecific hybrids. Previous bibliographical references to 
1158 species are mentioned, and of these some 20% (233) are rejected as 
erroneous or highly doubtful. 

5% of the total number of taxa belonging to the flora of the area are 
boreo-alpine plants and 36.7% are eurosiberian species in the broad sense 
(including submediterranean taxa, which amount to about 4 .9%). Mediter
ranean plants account for 8.4% of the flora. The main orophytes are alpine 
and eurasiatic, which make up 13%. 

Various graphs and diagrams illustrate the chapters devoted to general 
information and there is a separate topographical and t oponymic m a p , a 
map of substrata and a forest map . The floristic catalogue itself includes 
maps of the distribution of different taxa within the area, as well as 
drawings of plants seldom or never illustrated before. At the end of the 
Catalogue is a list of new taxa and new combinations in the nomenc la tu re . 

This work will soon be completed by the publication of a second vo
lume devoted to plant communities and landscape, as well as a small-scale 
map of vegetation (made in collaboration with R. M. MASALLES). 

4

taxa reported formerly in the area but whose presence we consider
doubtful, or at least as requiring confirmation, are mentioned in small
¡talies. For each taxon we fiTst give the previous references CouDd in the
bibliography and then our Qwn data (preceded by the sign -). In most
cases the following information is provided: distrlbution of the taxon
within the area, frequency, altitude range, ecalogy. flowering season, pre
cise localities where we have collected or observed it, notes (when appro
priate) on its taxonomy, its morphological variability etc., chorology or
the area based on the VTM 10 km grid (zone 31 T) and the general area
where the plant is Cound troughout the world, or at least in Europe.

The catalogue comprises 1428 autochtonous or naturalized species. as
well as 96 infraspecific units (subspecies and varie ties). 35% of these taxa
had not previously been reported. in the area. There are 36 casual or alien
plants and 55 interspecific hybrids. Previous bibliographical references to
1158 species are mentioned. and of these some 20% (233) are rejected as
erroneous or high1y doubtful.

5% of the total number of taxa belonging to the flora of the area are
boreo-alpine plants and 36.7% are eurosiberian species in the broad sense
(including submediterranean taxa, which amount to about 4.9%). Mediter·
ranean plants account for 8.4% of the flora. The main orophytes are alpine
and eurasiatic. which make up 13%.

Various graphs and diagrams illustrate the chapters devoted to general
information and there is a separate topographical and toponymic map. a
map of substrata and a forest mapo The floristic catalogue itself includes
maps of the distribution of different taxa within the area, as well as
drawings of plants seldom or never illustrated before. At the end of the
Catalogue is a list of new taxa and new combinations in the nomenclature.

This work will soon be completed by the publicatian of a second va
lume devoted to plant cammunities and landscape, as well as a small-scale
map or vegetation (made in collaboralion with R. M. MASALLES).



TAULA 

INTRODUCCIÓ 

GENERALITATS 

Situado i límits de la comarca. Fisiografía. 
Dades generáis. El relleu. 
Hidrografía. 
Geomorfologia. 
Sismicitat. 

El substrat. 
Litologia. 
Els sois. 

El clima. 
Estacions météorologiques. 
Températures. 
Precipitacions. 
Integrado termopluviomètrica. 
Neu i calamarsa. 
Altres factors climàtics. 

Organitzacio territorial. La població. 
Dades gênerais. 
Nuclis de població. 
Vies de comunicado. 
Demografia. 

Recursos naturals i fonts de riquesa. 
Nota prèvia. 
Utilizado del sòl. 
Els boscos. 
Els conreus. 
Les pastures i la ramaderia. 
La caca i la pesca. 
La minería. 
La indùstria. 
El turisme. 

LA FLORA 

Els estudis florístics a la comarca. 
Nota prèvia. 
Segles XVII-XIX. 
Segle XX. 
Remarca final. 

Consideracions gênerais sobre la flora. 
Dades generáis. 

TAULA

INTRODUCCIÓ

GENERALITATS

Situació i límits de la comarca. Fisiografia.
Dades generals. El relleu.
Hidrografia.
Geomorfologia.
Sismicitat.

El substrat.
Litologia.
Els sòls.

El clima.
EstacÍons meteorològiques.
Temperatures.
Precipitacions.
Integració tennopluviomètrica.
Neu i calamarsa.
Altres factors climàtics.

Organització territorial. La població.
Dades generals.
Nuclis de població.
Vies de comunicació.
Demografia.

Recursos naturals i fonts de riquesa.
Nota prèvia.
Utilizació del sòl.
Els boscos.
Els conreus.
Les pastures i la ramaderia.
La caça i la pesca.
La mineria.
La indústria.
El turisme.

LA FLORA

Els estudis florístics a la comarca.
Nota prèvia.
Segles XVII-XIX.
Segle XX.
Remarca fmal.

Consideracions generals sobre la flora.
Dades generals.

5



Espectre taxonômic. 
Eléments fïtogeogràfics. 

CATÀLEG FLORÍSTIC 

Observacions gênerais. 
Plantejament. 
Esquema expositiu. 
Llista complementaria de sigles i abreviatures. 

Relació crítica deis taxons. 
Llista de nous taxons i noves combinacions. 

INDEX TAXONÔMIC 

6

Espectre taxonòmic.
Elements fitogeogràfics.

CATÀLEG FLORíSTIC'

Observacions generals.
Plantejament.
Esquema expositiu.
Llista complementària de sigles i abreviatures.

Relació crítica dels tàxons.
Llista de nous tàxons i noves combinacions.

ÍNDEX TAXONÒMIC



INTRODUCCIÓ INTRODUCCIÓ



I 

I 



Oui, nous avons fait des folies, supporté des fatigues et des 
intempéries, risqué plus d'un accident, pour voir de nos yeux 
telle herbe cachée dans telle vallée, sur telle montagne, crampo-
née à telle roche innaccessible, et ces folies nous laissent des sou
venirs qui nous sont précieux ! Ch. FLAHAULT. 

L'estudi comarcal que aquí presentem té una historia prèvia força llarga i, a mes, eli 
mateix és résultat d'un treball ja un xic antic. De dades sobre la flora i la vegetado de la Vali 
de Ribes, n'havíem aplegades esparsament des del començament de la nostra activitat botàni
ca, sensé pensar, però, de fer-ne una recopilado sistemàtica. L'any 1970, enllestits eis treballs 
geobotànics que fins llavors havien absorbit quasi enterament la nostra tasca científica, ens 
plantejàrem de completar la informado de que disposàvem sobre la comarca i de sintetitzar-
la en un estudi monografie cohérent. La feina, que en principi prevèiem poc llarga, es com
plica notablement. Les dades floristiques provinents de les nombroses fonts bibhogràfiques 
es revelaren molt menys extenses del que havia semblât a primer cop d'ull, i resultava evident 
que calia fer-ne una anàlisi crítica detallada. Començàrem, dones, per revisar aquesta infor
mado i iniciàrem, ensems, seguides exploracions per tota la Valí, insistint sobretot en les 
zones fins llavors poc o gens visitades i, així mateix, en les époques de l'any altres que el pie 
del période vegetatiu. Un cop reunit un catàleg florístic prou extens, ens dedicàrem, a mes, a 
continuar i a ampliar l'estudi de la vegetació. En principi, prestàrem relativament menys 
atenció a les comunitats de l'estatge superior, atès que ja existia l'estudi de BRAUN-BLAN-
QUET sobre la vegetació alpina deis Pirineus orientais. Eis nostres treballs de camp foren 
continuais i intensos entre eis anys 1970 i 1973 i poc després disposàvem ja d'un acúmul 
suficient d'informació per a gosar emprendre la redacció de l'estudi proposât. Essent, però, 
poc segura la publicado immediata de l'obra, altres feines diferents, llavors ja iniciades o 
plantejades de nou, acapararen fàcilment el nostre interés; i, per tant, deixàrem el material 
relatiu a la Vali de Ribes simplement ordenat, en espera deis retocs finals i de la seva oportu
na elaboració. Durant el parentesi que seguí continuàrem, però, ocupant-nos esporàdicament 
de l'estudi geobotànic de la comarca. 

Finalment, l'any 1980, obtinguérem de la Universität de Barcelona un Ajut a la Investi
gado, ajut que ens permeté d'enllestir la feina suspesa, de complementar-la amb Paixecament 
d'un mapa de vegetació, del qual és coautor Ramon M. MASALLES, i de subvenir econòmi-
cament a la publicado de tot el treball (objectiu en el quai s'ha compromès a col-laborar 
també el Departement de Botànica de la Facultat de Biologia). 

Oferim ara el primer volum de l'obra, que compren alguns comentaris generáis sobre la 
comarca estudiada i el catàleg crític de la flora. Esperem que no sorgirà cap destorb perqué 
puguin aparéixer en data molt propera, d'una banda, el volum segon, que tracta de la vege
tació i del paisatge, i d'altra, la cartografia de la vegetació, que formalment representa una 
obra a part, però que no pot deslligar-se deis estudis florístics i fitocenològics prévis. 

Com és de consuetud, i encara mes de justicia, hem de manifestar el nostre agraïment a 
totes aquelles persones i entitats que ens han ajudat a dur a cap aquest treball. 

El Departament de Botànica de la Facultat de Biologia, al qual pertanyem de fa anys, ha 
fet possible que disposèssim de suficient instrumental d'estudi, així com de mitjans materials 
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imprescindibles per tirar endavant la feina. Eis amies i col-legues d'aquest centre universitari 
ens han ajudat de manera general amb el seu estímul i la seva companyonia, i en particular 
també amb la discussió de diversos problèmes i amb llurs orientacions sobre aspectes con
crets del treball. 

L'Institut Botànic de Barcelona ha posât a la nostra disposició les col-leccions d'herbari, 
que han estât un material de comparado imprescindible, així com la seva biblioteca especia
lizada, que ens ha permès de resoldre una bona pila de questions. A banda del seu director, 
Oriol de BOLOS, hem d'esmentar la bibliotecaria Teresa FORMENT!, que ha atès amable-
ment les nostres consultes bibliogràfiques, i Montserrat PUGÈS, que amb la seva tasca d'or-
denació deis herbaris Sennen i Vayreda ha facilitât énormément les nostres recerques. 

Ja hem assenyalat suara que la Universität de Barcelona, a través de l'Ajut a la Investiga
do que ens concedí darrerament, ha fet possible de menar a bon terme eis nostres esforços i 
d'iniciar la publicado de l'obra. 

El Centre Meteorologie deis Pirineus orientais ens facilità la recopilado de les dades 
climatiques que hem nécessitât, tasca en la quai ha col-laborat eficaçment la nostra muller, 
Maria Àngels ANGLADA. I les oficines de F.E.C .S.A. de Ribes de Freser ens han deixat con
sultar, semblantment, les sèves dades sobre pluviometria i sobre el règim fluvial a la comarca. 

La gerencia del "Patrimonio Nacional de la Real Casa" ens ha donat permis per consul
tar diversos documents inédits dipositats a la biblioteca del Palau Reial de Madrid. 

La botànica Ingeborg MARKGRAF-DANNENBERG, de Munie, ha tingut l'amabilitat de 
revisar una part de la nostra col-leccio de Festuca. L'especialista del gènere Hieracium, Ber
nard de RETZ, de Le Chesnay, s'ha prestai a determinar tots eis nostres exemplars d'aquest 
difícil tàxon. I el botànic H.E. WEBER, d'Osnabrück, ha volgut donar un cop d'ull a dife-
rents espècimens del conflictiu gènere Rubus. 

El professor Pere SANTANACH, de la Facultat de Geologia de la Universität de Barce
lona, ha volgut amablement revisar el mapa litologie i ens hi ha fet algunes esmenes impor
tants. 

En Josep NUET s'ha encarregat de la delineado definitiva deis esquemes i deis mapes, 
que ha resolt, com sempre, amb acurada perfecció. N'Eugeni SIERRA ens ha fet, amb la seva 
coneguda mestria científica i artística, el dibuix d'algunes plantes. 

Hem d'agrair a Anna BORBONET i a Ramon M. M AS ALLES la cessio de moites de les 
fotografíes que il-lustren l'obra. 

El senyor Francese BONADA, de Queralbs, ens ha proporcionat molta informado sobre 
^Is noms vulgars de les plantes a la comarca. 

Per finir, hem de regraciar totes aquelles persones (amies i familiars, col-legues i alum-
nes) que ens han acompanyat i ens han prestai ajuda en moites de les nostres excursions 
d'estudi per la Vali de Ribes. Ometem la relació de llurs noms perqué seria massa llarga i 
perqué no volem córrer el rise que résultés incompleta. Preguem, dones, a tots eis qui per-
toca que se sentin al-ludits amb aquesta breu i genérica referencia. 

I abans d'acabar, un advertiment —innecessari— i un prec als usuaris de l'obra. Aquest 
treball no pretén pas d'esser —ni podria ésser-ho— un compendi defînitiu del poblament 
vegetai de la Vali de Ribes; ens acontentariem amb que fos una sintesi posada al dia. Es 
evident que caldrà fer-hi molts retocs i que s'hi podran introduir moites addicions. Preguem, 
però, als lectors benèvols que tinguin en compte mes el que hi ha que no pas el que hi manca, i 
que eis errors que hi trobin —que és segur que n'hi trobaran— eis contraposin als encerts que 
ni hagin vist. 

Barcelona i El Baell, estiu de 1981 
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imprescindibles per tirar endavant la feina. Els amics i col·legues d'aquest centre universitari
ens han ajudat de manera general amb el seu estímul i la seva companyonia, i en particular
també amb la discussió de diversos problemes i amb llurs orientacions sobre aspectes con·
crets del treball.

L'Institut Botànic de Barcelona ha posat a la nostra disposició les col·leccions d'herbari,
que han estat un material de comparació imprescindibl~, així com la seva biblioteca especia
litzada, que ens ha permès de resoldre una bona pila de qüestions. A banda del seu director,
Oriol de BOLÒS, hem d'esmentar la bibliotecària Teresa FORMENTÍ, que ha atès amable
ment les nostres consultes bibliogràfiques, i Montserrat PUGÈS, que amb la seva tasca d'or
denació dels herbaris Sennen i Vayreda ha facilitat enormement les nostres recerques.

Ja hem assenyalat suara que la Universitat de Barcelona, a través de l'Ajut a la Investiga
ció que ens concedí darrerament, ha fet possible de menar a bon tenne els nostres esforços i
d'iniciar la publicació de l'obra.

El Centre Meteorològic dels Pirineus orientals ens facilità la recopilació de les dades
climàtiques que hem necessitat, tasca en la qual ha col·laborat eficaçment la nostra muller,
Maria Àngels ANGLADA. I les oficines de F.E.C.S.A. de Ribes de Freser ens han deixat con
sultar, semblantment, les seves dades sobre pluviometria i sobre el règim fluvial a la comarca.

La gerència del "Patrimonio Nacional de la Real Casa" ens ha donat permís per consul
tar diversos documents inèdits dipositats a la biblioteca del Palau Reial de Madrid.

La botànica Ingeborg MARKGRAF-DANNENBERG, de Munic, ha tingut l'amabilitat de
revisar una part de la nostra col·lecció de Festuca. L'especialista del gènere Hieracium, Ber
nard de RETZ, de Le Chesnay, s'ha prestat a determinar tots els nostres exemplars d'aquest
difícil tàxon. [ el botànic H.E. WEBER, d'Osnabrück, ha volgut donar un cop d'ull a dife
rents espècimens del con.flictiu gènere Rubus.

El professor Pere SANTANACH, de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barce
lona, ha volgut amablement revisar el mapa litològic i ens hi ha fet algunes esmenes impor
tants.

En Josep NUET s'ha encarregat de la delineació definitiva dels esquemes i dels mapes,
que ha resolt, com sempre, amb acurada perfecció_ N'Eugeni SIERRA ens ha fet, amb la seva
coneguda mestria científica i artística, el dibuix d'algunes plantes.

Hem d'agrair a Anna BORBONET i a Ramon M. MASALLES la cessió de moltes de les
fotografies que ¡¡·lustren l'obra_

El senyor Francesc BONADA, de Queralbs, ens ha proporcionat molta informació sobre
i>:ls noms vulgars de les plantes a la comarca.

Per fmir, hem de regraciar totes aquelles persones (amics i familiars, col·legues i alum
nes) que ens han acompanyat i ens han prestat ajuda en moltes de les nostres excursions
d'estudi per la Vall de Ribes. Ometem la relació de llurs noms perquè seria massa llarga i
perquè no volem còrrer el risc que resultés incompleta_ Preguem, doncs, a tots els qui per
toca que se sentin al·ludits amb aquesta breu i genèrica referència.

I abans d'acabar, un advertiment -innecessari- i un prec als usuaris de l'obra. Aquest
treball no pretén pas d'ésser -ni podria ésser-ho- un compendi defmitiu del poblament
vegetal de la Vall de Ribes; ens acontentariem amb que fos una síntesi posada al dia. És
evident que caldrà fer-hi molts retocs i que s'hi podran introduir moltes addicions. Preguem,
però, als lectors benèvols que tinguin en compte més el que hi ha que no pas el que hi manca,i
que els errors que hi trobin -que és segur que n'hi trobaran- els contraposin als encerts que
hi hagin vist.

Barcelona i El Baell, estiu de 1981
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SITUACIÓI LIMITS DE LA COMARCA. FISIOGRAFÍA 

Dades generáis. El relleu - La Valí de Ribes és una comarca prinenca molt ben delimi
tada. Es troba al sector oriental de la serralada, ais caients meridionals de la gran línia munta-
nyosa que va del Canigó al Cadí, i correspon a les conques alta i mitjana del riu Freser, 
afluent del Ter. La seva extensió superficial aproximada és de 263 Km 2 i Pamplitud altitudi-
nal del terreny que la forma és d'uns 2134 metres, desnivell que hi ha entre els 775 m s.m. 
del Pont d'en Cabrera, a l'entrada de la Valí, i els 2909 m s.m. del cim del Puigmal, el mes 
alteros de la comarca. (Vegeu la fig. 1 i el mapa fisiográfic, fora de text). 

Fig. 1. Situació de la Valí de Ribes dins la zona pirinenca oriental. 

La forma de la Valí s'acosta a la d'un triangle corbat amb la base constituida per les 
serres pre-pirinenques, que la clouen pel costat de Migjorn, i el vértex al Pic de Bastiments, a 
l'extrem nordoriental. La base d'aquest triangle mesura uns 28 Km i l'alçada, uns 19 Km. 

La xarxa hidrográfica principal dibuixa una creu centrada a Ribes de Freser i orientada 
segons els punts cardinals. Els braços septentrional i meridional d'aquesta creu son formats 
pel riu Freser, amb el seu afluent el Nuria; el riu Segadell dibuixa el braç de Uevant, i el riu 
Rigard correspon al de ponent. 

El limit meridional de la comarca coincideix, com ja hem dit, amb les muntanyes pre-
pirinenques que, de llevant a ponent, son formades per la Sena Cavallera, el massis del Taga, 
amb la serra de Sant Amanç, i la Serra de Montgrony. La Serra Cavallera, que arrenca del 
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nal del terreny que la forma és d'uns 2134 metres, desnivell que hi ha entre els 775 m S.m.
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Fig. 1. Situació de la VaU de Ribes dins la zona pirinenca oriental.

La forma de la Vall s'acosta a la d'un triangle corbat amb la base constituïda per les
serres pre-pirinenques, que la clouen pel costat de Migjorn, i el vèrtex al Pic de Bastiments, a
l'extrem nordoriental. La base d'aquest triangle mesura uns 28 Km i l'alçada, uns 19 Km.

La xarxa hidrogràfica principal dibuixa una creu centrada a Ribes de Freser i orientada
segons els punts cardinals. Els braços septentrional i meridional d'aquesta creu són formats
pel riu Freser, amb el seu afluent el Núria; el riu Segadell dibuixa el braç de llevant, i el riu
Rigard correspon al de ponent.

El límit meridional de la comarca coincideix, com ja hem dit, amb les muntanyes pre
pirinenques que, de llevant a ponent, són formades per la Serra Cavallera, el massís del Taga,
amb la serra de Sant Amanç, i la Serra de Montgrony. La Serra Cavallera, que arrenca del



marge dret del Ter vora Camprodon, té com a punt ribetà oriental el Puig del Pla de les Pas-
teres (1893 m), un dels vèrtexs d'aquell triangle imaginari. Des d'aqui, la carena de la serra 
s'estén fins als contraforts orientais del Taga. El seu punt culminant és el Puig s'Estela (2013 
m) i la depressiô mes fonda, dins la Vall, el Coll del Pal (1760 m). A continuaciô d'aquesta 
serra s'aixeca el dominador massis del Taga (2035 m) que eixampla tôt al voltant els seus 
grans faldars, restant aixi ben individualitzat. Alguns autors pretenen que aquest massi's 
constitueix ell sol una petita serra que anomenen de Conivella; perô, la S. de Conivella no és 
altra cosa, en realitat, que un dels grans contraforts que es desprenen del vessant nordoriental 
de la muntanya i que s'ajeu al marge esquer del Freser, sobre Ribes. A partir del Taga el limit 
comarcal pren direcciô aproximada N-S i enllaça el Taga amb dues petites serres transversals 
que també davallen cap al Freser. El Coll de Jou (1620 m) uneix el Taga amb Sant Amanç 
(1830 m), i el Coll de Saltor (1380 m) enllaça aquesta darrera serra amb la muntanya de Co-
rones (1517 m) que va a trobar el Freser a l'indret del Pont d'en Cabreta. A l'altre costat del 
Freser es repeteix una topografia semblant. Très breus estreps muntanyosos transversals que 
delimiten dues petites valls afluents del Freser, se solden entre ells mitjançant contraforts per-
pendiculars que fan el limit de la Vall. El primer d'aquests estreps, que arrenca del Pont d'en 
Cabreta vers ponent, és la muntanya de Grats (1410 m); la collada del mateix nom (1250 m) 
l'enllaça amb el bony rocallôs de Golobran (1526 m) el quai s'uneix mes al Nord amb la 
Roca del Corb. Aquesta Roca fa part ja de la llarga Serra de Montgrony; la carena que vers 
llevant se'n desprèn s'encara amb la que, a Paîtra banda del Freser, baixa del Taga i ambdues 
queden sobtadament tallades sobre el riu, de manera que li deixen només un estret pas entre 
cingles, anomenat Estret de les Coves perquè a costat i costat s'hi obren les conegudes Coves 
de Ribes. 

De vegades s'ha considérât aquest Estret com a la véritable porta de la Vall de Ribes, que 
obre pas a un pais diferent del que s'estén a Migjorn. És veritat que de l'Estret de les Coves 
en amunt el paisatge sofreix un canvi mes o menys ràpid: els vessants es fan mes alts i mes 
extensos, les calcàries son substituïdes aviat per terrenys silicis, s'acaba el predomini de les 
fagedes i amb elles la freqùència de les boirades arran de terra, el fons de vall és mes exposât 
als vents freds del Nord,... Perô, administrativament els termes de Ribes i de Campelles 
s'han estes sempre fins al Pont d'en Cabreta, força mes en avall d'aquell estret. 

El limit méridional de la Vall a la dreta del Freser el forma la Serra de Montgrony. Cal 
dir que el nom de S. de Montgrony és de fet un topônim modem, adoptât per poder designar 
una important lfnia muntanyosa que no ténia denominaciô genèrica tradicional. Aquesta 
serralada s'allargassa des del Freser fins al Puigllançada i, a través de la Tosa d'Alp i del Moi-
xerô, enllaça amb la Serra de Cadi. De formes mes aviat pesades, els seus cimals tenen gene-
ralment l'aspecte de grossos bonys arrodonits. Alguns d'aquests cims duen noms poc o molt 
concrets: la Berruga (1785 m), la Covil (2004 m), Pedra Picada (2006 m). Perô molts d'altres 
- m a l definits com son o, si mes no, menys remarcables que els plans i les costes que els en-
volten- es designen en relaciô amb accidents topogràfics dels seus faldars: Cim de la Coma 
de Migjorn, cim de Pla Baguet (2031 m),... i el puig situât a l'W de la Covil rep a les localitats 
del voltant, és a dir, segons des d'on es mira, noms diferents [cim de Coma Ermada, cim 
del Pla de Pujalts o cim de Costa Pubilla (2055 m)]. Entre la Berruga i*el cim de Pla Baguet 
els punts culminais de la serralada ronden, com pot veure's, els 2000 mètres d'altitud. Les 
collades no son gaire fondes: Coll de Coma Ermada (1875 m), Coll del Remolô (1850 m), 
Coll de les Fontetes (1875 m), Coll de la Creueta (1925 m),... A l'extrem ponenti, perô, 
la carena s'enlaira sobtadament formant el Tossal de Rus (2119 m) i el Puigllançada (2409 
m), aquest darrer vèrtex occidental de la Vall de Ribes. 
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marge dret del Ter vora Camprodon, té com a punt ribetà oriental el Puig del Pla de les Pas
teres (1893 ml, un dels vèrtexs d'aquell triangle imaginari. Des d'aquí, la carena de la serra
s'estén fms als contraforts orientals del Taga. El seu punt culminant és el Puig s'Estela (2013
m) i la depressió més fonda, dins la Vall, el Coll del Pal (1760 ml. A continuació d'aquesta
serra s'aixeca el dominador massís del Taga (2035 m) que eixampla tot al voltant els seus
grans faldars, restant així ben individualitzat. Alguns autors pretenen que aquest massís
constitueix ell sol una petita serra que anomenen de Conivella; però, la S. de ConiveUa no és
altra cosa, en realitat, que un dels grans contraforts que es desprenen del vessant nordorienta1
de la muntanya i que s'ajeu al marge esquer del Freser, sobre Ribes. A partir del Taga el límit
comarcal pren direcció aproximada N-S i enllaça el Taga amb dues petites serres transversals
que també davallen cap al Freser. El Coll de Jou (1620 m) uneix el Taga amb Sant Amanç
(1830 ml, i el Coll de Saltar (1380 m) enllaça aquesta darrera serra amb la muntanya de Co
rones (1517 m) que va a trobar el Freser a l'indret del Pont d'en Cabreta. A l'altre costat del
Freser es repeteix una topografia semblant. Tres breus estreps muntanyosos transversals que
delimiten dues petites valls afluents del Freser, se solden ent re ells mitjançant contraforts per
pendiculars que fan el límit de la Vall. El primer d'aquests estreps, que arrenca del Pont d'en
Cabreta vers ponent, és la muntanya de Grats (1410 ml; la collada del mateix nom (1250 m)
l'enllaça amb el bony rocallós de Golobran (1526 m) el qual s'uneix més al Nord amb la
Roca del Corb. Aquesta Roca fa part ja de la llarga Serra de Montgrony; la carena que vers
llevant se'n desprèn s'encara amb la que, a l'altra banda del Freser, baixa del Taga i ambdues
queden sobtadament tallades sobre el riu, de manera que li deixen només un estret pas entre
cingles, anomenat Estret de les Coves perquè a costat i costat s'hi obren les conegudes Coves
de Ribes.

De vegades s'ha considerat aquest Estret com a la veritable porta de la Vall de Ribes, que
obre pas a un país diferent del que s'estén a Migjorn. És veritat que de l'Estret de les Coves
en amunt el paisatge sofreix un canvi més o menys ràpid: els vessants es fan més alts i més
extensos, les calcàries són substituïdes aviat per terrenys silicis, s'acaba el predomini de les
fagedes i amb elles la freqüència de les boirades arrall de ~erra, el fons de vall és més exposat
als vents freds del Nord,... Però, administrativament els termes de Ribes i de Campelles
s'han estès sempre fins al Pont d'en Cabreta, força més en avall d'aquell estret.

El límit meridional de la Vall a la dreta del Freser el forma la Serra de Montgrony. Cal
dir que el nom de S. de Montgrony és de fet un topònim modern, adoptat per poder designar
una important línia muntanyosa que no tenia denominació genèrica tradicional. Aquesta
serralada s'allargassa des del Freser fins al Puigllançada i, a través de la Tosa d'Alp i del Mai·
xeró, enllaça amb la Serra de Cadí. De formes més aviat pesades, els seus cimals tenen gene·
ralment l'aspecte de grossos bonys arrodonits. Alguns d'aquests cims duen noms poc o molt
concrets: la Berruga (1785 ml, la Covil (2004 ml, Pedra Picada (2006 ml. Però molts d'altres
-mal definits com són o, si més no, menys remarcables que els plans i les costes que els en·
volten- es designen en relació amb accidents topogràfics dels seus faldars: Cim de la Coma
de Migjorn, cim de Pla Baguet (2031 m),... i el puig situat a l'W de la Covil rep a les localitats
del voltant, és a dir, segons des d'on es mira, noms diferents [cim de Coma Ermada, cim
del Pla de Pujalts o cim de Costa Pubilla (2055 ml]. Entre la Berruga i·el cim de Pla Baguet
els punts culminals de la serralada ronden, com pot veure's, els 2000 metres d'altitud. Les
collades no són gaire fondes: Coll de Coma Ermada (I875 ml, Coll del Remoló (1850 ml,
Coll de les Fontetes (I875 ml, Coll de la Creueta (I925 m), ... A l'extrem ponentí, però,
la carena s'enlaira sobtadament formant el Tossal de Rus (2119 m) i el Puigllançada (2409
ml, aquest darrer vèrtex occidental de la Vall de Ribes.



Fotografia superior: Ribes de Freser des de prop de Ribesaltes. Al fons, I'extrem oriental de la Serra de 
Montgrony, on destaca el bony rocallos de Golobran (1526 m). Foto A. Borbonet. 

Fotografia inferior: Vista des de Sant Pere d'Auira. Al fons, el massis del Taga (2035 m) amb el poble de 
Bruguera als seus faldars. A la dreta, els Cingles de Sant Eloi, que formen la punta occidental de Sant 
Amanc. A primer terme, alzines (Quercus ilex}. Foto A. Borbonet. 
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Fotografia superior: Ribes de Freser des de prop de Ribesaltes. Al fons, l'extrem oriental de la Serra de
Montgrony, on destaca el bony rocallós de Golobran (1526 ml. Foto A. Borbonet.

Fotografia inferior: Vista des de Sant Pere d'Aüira. Al fons, el massís del Taga (2035 m) amb el poble de
Bruguera als seus faldars. A la dreta, els Cingles de Sant Eloi, que formen la punta occidental de Sant
Amanç. A primer terme, alzines (Quereu s ilex). Foto A. Borbonet.



A partir del Puigllançada el límit comarcal enfila cap al nord-est seguint la serra axial i 
dibuixant un altre costat del triangle. La Collada de Toses (1776 m) és el nus que Higa la 
serra pre-pirinenca de Montgrony amb l'axial. Aquesta darrera forma, de primer, una llarguís-
sima esquena no gens accidentada que s'aixeca regularment des d'aquella Collada fins al Pas 
deis Lladres (2550 m), donant lloc a extenses altiplanicies escalonades (Pía de les Salines de 
Baix, Pía de les Salines de Dalt, Pía de Gorrablanc,...). Mes enllà del Pas deis Lladres la serra 
remunta ràpidament fins a coronar-se amb el Puigmal (2909 m). D'aquest puig fins al de la 
Fossa del Gegant (2805 m) la carena descriu un gran arc que fa de teló de fons a la valí de 
Nuria. Els cims s'hi mantenen elevats (P. de Segre 2848 m, P. de FinestreUes 2829 m, P. 
d'Eina 2794 m, P. de Noufonts 2864 m); el coll mes pregón és el de Finestrelles o de Lio, 
que s'abaixa a 2590 m. Des del P. de la Fossa del Gegant la serralada, que clou Palta valí del 
Freser, corre força de dret vers els Pies de la Vaca (2829 m), el P. de l'Infern (2866 m) i el P. 
de Bastiments o del Gegant (2874 m). Aquest últim cim fa el vértex superior del triangle 
comarcal. D'aquí parteix una línia orogràfica, despresa de la carena axial, que de manera un 
xic sinuosa s'estén vers el Sud. Accidents importants d'aquesta carenada son, successivament, 
el Coll de la Marrana (2620 m), la Serra del Catllar, amb els pics de Gra de Fajol (2708 m), 
de Pastuira i de Fontlletera, el Coll deis Tres Pics (2400 m), el Balandrau (2585 m), la Serra 
de la Canya i el Puig Cerverís (2202 m). El límit de la Vall es dirigeix llavors cap a llevant, 
passa (descrivint un arc) per la Collada de Meianells i el Mont-roig (1982 m) i davalía a la 
Collada Verda (1595 m). D'aquí surt un contrafort que a través del Coll de Portóles enllaça 
amb el Puig de Pla de les Pasteres, a la S. Cavallera, punt d'on haviem partit per resseguir el 
périmètre comarcal. 

Les comarques amb les quais llinda la Vall de Ribes son: la Vall de Camprodon a l'E 
(des del P. de Bastiments al P. del Pla de les Pasteres); al S el Ripollès (des d'aquell darrer 
puig fins al Cim de Coma Ermada) i el Berguedà (des del Cim de Coma Ermada al Puigllança
da); la Cerdanya a l'W i al NW (des del Puigllançada al P. d'Eina) i el Confient al N (des del 
P. d'Eina al P. de Bastiments). 

La Vall de Ribes és, dones, totalment reclosa d'altes muntanyes. L'única via de fàcil 
accès és la que, seguint el riu Freser, hi penetra pel Sud, per l'indret esmentat del Pont d'en 
Cabreta. Hi ha, perô, dos colis relativamente baixos i força practicables, situais en extrems 
oposats: la Collada Verda a llevant i la Collada de Toses a ponent. 

El murallam que encercla la Vall de Ribes envia vers l'interior de la comarca diversos 
ramais muntanyosos que, a guisa de digitacions, l'accidenten encara mes. D'aquestes serres 
internes n'hi ha quatre de principáis que convergeixen a Ribes de Freser, al centre de la Vall, 
dibuixant una mena d'aspa que se superposa i alterna amb la creu dels rius: al nord-est la care
na que arrenca del Puig Cerverís i forma a l'altre cap el Puig Cornador (1733 m); al sud-est la 
Serra de Conivella, ja esmentada, que es desprèn del Taga; al sud-oest, una línia orogràfica 
que surt de la Covil, passa per Campelles i mor a la muntanya de Sant Antoni de Ribes (1286 
m); i al nord-est una llarga carenada que va des del Pas dels Lladres al Pla de la Creu (1850 m) 
i ais roquissars dels Estiradors, i que per denominar-la hom li fa de vegades extensiu el nom de 
Serra del Castell. Una altra important serralada interior és la que separa la vall de Nuria de 
l'alta conca del Freser. Neix al P. de la Fossa del Gegant i s'avança enmig d'ambdues conques 
fins a formar els altius pics bessons dels Torreneules (2726 i 2711 m) que dominen el paisat-
ge de la zona central de la Vall. 

Hidrografía — Pel que fa ais cursos d'aigua, hi ha tres corrents fluvials principáis: el Fre
ser, que discorre aproximadament de N a S, el Segadell que ve de llevant, i el Rigard que neix 
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A partir del Puigllançada el límit comarcal enfila cap al nord-est seguint la serra axial i
dibuixant un altre costat del triangle. La Collada de Toses (1776 m) és el nus que lliga la
serra pce-pirinenca de Montgrony amb l'axial. Aquesta darrera forma, de primer, una llarguís·
sima esquena no gens accidentada que s'aixeca regularment des d'aquella Collada fms al Pas
dels Lladres (2550 ml. donant lloc a extenses altiplanícies escalonades (pla de les Salines de
Baix. Pla de les Salines de Dalt. Pla de Gorrablanc•...). Més enllà del Pas dels Lladres la serra
remunta ràpidament fms a coronar-se amb el Puigmal (2909 ml. D'aquest puig fms al de la
Fossa del Gegant (2805 m) la carena descriu un gran arc que fa de teló de fons a la vall de
Núria. Els cims s'hi mantenen elevats (P. de Segre 2848 m. P. de Finestrelles 2829 m. P.
d'Eina 2794 m. P. de Noufonts 2864 ml; el coll més pregon és el de Finestrelles o de Lla.
que s'abaixa a 2590 m. Des del P. de la Fossa del Gegant la serralada. que clou l'alta vall del
Freser. corre força de dret vers els Pics de la Vaca (2829 ml. el P. de l'Infern (2866 m) i el P.
de Bastiments o del Gegant (2874 ml. Aquest últim cim fa el vèrtex superior del triangle
comarcal. D'aquí parteix una línia orogràfica, despresa de la carena axial, que de manera un
xic sinuosa s'estén vers el Sud. Accidents importants d'aquesta carenada són, successivament,
el Coll de la Marrana (2620 ml. la Serra del Catllar. amb els pics de Gra de Fajol (2708 ml.
de Pastuira i de Fontlletera. el Coll dels Tres Pics (2400 ml. el Balandrau (2585 ml. la Serra
de la Canya i el Puig Cerverís (2202 ml. El límit de la Vall es dirigeix llavors cap a llevant.
passa (descrivint un arc) per la Collada de Meianells i el Mont-roig (1982 m) i davalla a la
Collada Verda (1595 ml. D'aquí surt un contrafort que a través del Coll de Pòrtoles enllaça
amb el Puig de Pla de les Pasteres. a la S. Cavallera. punt d'on havíem partit per resseguir el
perímetre comarcal.

Les comarques amb les quals llinda la Vall de Ribes són: la Vall de Camprodon a l'E
(des del P. de Bastiments al P. del Pla de les Pasteres); al S el Ripollès (des d'aquell darrer
puig fms al Cim de Coma Ermada) i el Berguedà (des del Cim de Coma Ermada al Puigl1ança
da); la Cerdanya a l'W i al NW (des del Puigllançada al P. d'Eina) i el Conflent al N (des del
P. d'Eina al P. de Bastiments).

La Vall de Ribes és. doncs. totairnent reclosa d'altes muntanyes. L'única via de fàcil
accés és la que. seguint el riu Freser. hi penetra pel Sud. per l'indret esmentat del Pont d'en
Cabret~. Hi ha. però. dos colls relativamente baixos i força practicables, situats en extrems
oposats: la Collada Verda a llevant i la Collada de Toses a ponent.

El murallam que encercla la Vall de Ribes envia vers l'interior de la comarca diversos
ramals muntanyosos que, a guisa de digitacions, l'accidenten encara més. D'aquestes serres
internes n'hi ha quatre de principals que convergeixen a Ribes de Freser. al centre de la Vall,
dibuixant una mena d'aspa que se superposa i alterna amb la creu dels rius: al nord-est la care
na que arrenca del Puig Cerverís i forma a l'altre cap el Puig Cornador (1733 ml; al sud-est la
Serra de Conivella, ja esmentada, que es desprèn del Taga; al sud-oest. una línia orogràfica
que surt de la Covil, passa per Campelles i mor a la muntanya de Sant Antoni de Ribes (1286
ml; i al nord-est una llarga carenada que va des del Pas dels Lladres al Pla de la Creu (1850 m)
i als roquissars dels Estiradors, i que per denominar-la hom li fa de vegades extensiu el nom de
Serra del Castell. Una altra important serralada interior és la que separa la vall de Núria de
l'alta conca del Freser. Neix al P. de la Fossa del Gegant i s'avança enmig d'ambdues conques
fins a formar els altius pics bessons dels Torreneules (2726 i 2711 m) que dominen el paisat
ge de la zona central de la Vall.

Hidrografia - Pel que fa als cursos d'aigua, hi ha tres corrents fluvials principals: el Fre
ser, que discorre aproximadament de NaS. el Segadell que ve de llevant. i el Rigard que neix



a l'extrem occidental. El primer d'aquests rius té el seu origen al vertex nordoriental de la 
comarca, a les Fonts del Freser, disperses a una altitud mitjana de 2550 m. Corre, de primer, 
per la Coma de Fresers, en direcció aproximadament vers el Sud, fins al Planell de Coma de 
Vaca on recull, per la dreta, el riu provinent de la dita Coma i, per l'esquerra, les aiguës que 
vénen de la comarca del Mantinell. Torç després en direcció al SW i s'estimba per les seves as-
prives gorges, tot engruixint-se amb el cabal de diversos torrents (de la Balma, del Salt del 
Grill, de les Artigues,...). En sortir de l'engorjat, a Daió, s'ajunta amb ei riu Nuria. Aquest 
darrer corrent es forma per la unió de les aiguës que davallen de les diverses cornes (de l'Em-
but, de Finestrelles, d'Eina, de Noufonts i de les Mulleres) que conflueixen a Nuria, i en entafo-
rar-se després per les Gorges del seu nom, se li lliuren, entre d'altres, les abundoses Fontnegra i 
Fontalba. Des de Daió, el Freser enfila de dret vers el Sud. En el seu recorregut fins a Ribes 
recull per la seva dreta el riu d'Estremerà o de Tossa, que s'obre pas per l'accidentada vali Es
tremerà, i per la seva esquerra el riu Maçanell o Cabanell, que apiega les aigües dels vessants 
del Balandrau i dels emboscáis faldars de la S. de la Canya i de la Baga de Ribes. 

Des de les seves fonts fins a Ribes el Freser recorre uns 18 km i té un desnivell d'uns 
1600 m. En aquesta vila desemboquen al riu Freser els altres dos rius principals, el Segadell i 
el Rigard, i el corrent continua vers migjorn per estreta valí fins a sortir de la comarca. Mes 
avail de Ribes se li ajunten encara altres cursos d'aigua, entre ells el riu de Macana i el riu de 
Bruguera, que s'escorren del Taga, el torrent Llobre, que ve de les muntanyes de Campelles, 
el torrent Roig i el torrent de la Corba. 

El riu Rigard prove dels faldars del Puigllançada i, havent descrit un petit arc a la seva 
capçalera, baixa de dret cap a llevant fins a Ribes passant per sota Toses, Fornells i Plañóles. 
En el seu recorregut, que és força llarg (uns 20 km), rep les aigües de diversos torrents, al-
guns d'ells prou cabalosos: per la dreta el torrent de Neva, el t. d'Aspre,... i per l'esquerra 
el t. del Palos, els de Font Turó, de Fontanella i del Portal Sobirà (que baixen deis voltants 
de Dòma i desemboquen a Espinosa), el riu de Planes,... 

El riu Segadell neix vora la Collada Verda i, malgrat el seu breu recorregut fins a Ribes 
(uns 8 km), és relativament abundós. Per la seva riba dreta se li lliuren les aigües que davallen 
del Clot de la Moscatosa i, mes avail, diversos petits torrents. Des dels vessants de l'esquerra 
hi conflueixen nombrosos torrents que baixen dels faldars de la S. Cavallera i del Taga (t. de 
Burgil, de les Noufonts, de Bancerola, de Conivella,...) i que tots plegats li aporten força 
aigua. 

El règim del riu Freser, aixi com el dels dos altres rius principals, és força irregular, amb 
máxims a final de primavera, a causa sobretot de la fosa de les neus, estiatge força marcat 
segons quins anys i mínim a l'hivern. Coneixem, gracies a les mesures preses per F.E.C.S.A., 
el règim del riu Freser a la localitat de Daió, és a dir, a uns 9-10 km de les seves fonts. Les 
mesures foren enregistrades durant deu anys, del 1928 al 1937. El cabal mitjà anual és 
en aquest puní de 1885 1/s i d'un any a l'altre les variacions no són gaire notables: minim 
de 1090 1/s él 1929 i màxim de 2774 1/s el 1930, xifres que suposarien una irregularitat 
de 2,6. Les mitjanes mensuals són les que segueixen: 

gêner 
febrer 
marc 
abril 
maig 
juny 

685 
645 
903 

1944 
4793 
5030 

juliol 
agost 
setembre 
octubre 
novembre 
desembre 

2355 
1240 
1111 
1591 
1160 
1163 
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a l'extrem occidental. El primer d'aquests rius té el seu origen al vèrtex nordoriental de la
comarca, a les Fonts del Freser, disperses a una altitud mitjana de 2550 m. Corre, de primer,
per la Coma de Fresers, en direcció aproximadament vers el Sud, fins al Planell de Coma de
Vaca on recull, per la dreta, el riu provinent de la dita Coma i, per l'esquerra, les aigües que
vénen de la comarca del Mantinell. Torç després en direcció al SW i s'estimba per les seves as
prives gorges, tot engruixint-se amb el cabal de diversos torrents (de la Balma, del Salt del
Grill, de les Artigues, ...). En sortir de l'engorjat, a Daió, s'ajunta amb el riu Núria. Aquest
darrer corrent es forma per la unió de les aigües que davallen de les diverses comes (de t'Em
but, de Finestrelles, d'Eina, de Noufonts i de les Mulleres) que conflueixen aNúria, i en entafo
rar-se després per les Gorges del seu nom, se li lliuren, entre d'altres, les abundoses Fontnegra i
Fontalba. Des de Daió, el Freser enfIla de dret vers el Sud. En el seu recorregut fms a Ribes
recull per la seva dreta el riu d'Estremera o de Tossa, que s'obre pas per l'accidentada vall Es
tremera, i per la seva esquerra el riu Maçanell o Cabanell, que aplega les aigües dels vessants
del Balandrau i dels emboscats faldars de la S, de la Canya i de la Baga de Ribes.

Des de les seves fonts fms a Ribes el Freser recorre uns 18 km i té un desniveU d'uns
1600 m. En aquesta vila desemboquen al riu Freser els altres dos rius principals, el Segadell i
el Rigard, i el corrent continua vers migjorn per estreta vall fins a sortir de la comarca. Més
avall de Ribes se li ajunten encara altres cursos d'aigua, entre ells el riu de Maçana i el riu de
Bruguera, que s'escorten del Taga, el torrent Llobre, que ve de les muntanyes de CampeUes,
el torrent Roig i el torrent de la Corba.

El riu Rigard prové dels faldars del PuigUançada i, havent descrit un petit arc a la seva
capçalera, baixa de dret cap a llevant fms a Ribes passant per sota Toses, Fornells i Planoles.
En el seu recorregut, que és força llarg (uns 20 km), rep les aigües de diversos torrents, al
guns d'ells prou cabalosos: per la dreta el torrent de Nevà, el t. d'Aspre, ... i per l'esquerra
el I. del Palós, els de Font Turó, de FontaneUa i del Portal Sobirà (que baixen dels voltants
de Dòrria i desemboquen a Espinosa), el riu de Planès,...

El riu Segadell neix vora la Collada Verda i, malgrat el seu breu recorregut fms a Ribes
(uns 8 km), és relativament abundós. Per la seva riba dreta se li lliuren les aigües que davallen
del Clot de la Moscatosa i, més avall, diversos petits torrents. Des dels vessants de l'esquerra
hi conflueixen nombrosos torrents que baixen dels faldars de la S. Cavallera i del Taga (I. de
Burgil, de les Noufonts, de Bancerola, de Conivella,...) i que tots plegats li aporten força
aigua.

El règim del riu Freser, així com el dels dos altres rius principals, és força irregular, amb
maxims a final de primavera, a causa sobretot de la fosa de les neus, estiatge força marcat
segons quins anys i mínim a l'hivern. Coneixem, gràcies a les mesures preses per F.E.C.S.A.,
el règim del riu Freser a la localitat de Daió, és a dir, a uns 9·10 km de les seves fonts. Les
mesures foren enregistrades durant deu anys, del 1928 al 1937. El cabal mitjà anual és
en aquest punt de 1885 lis i d'un any a l'altre les variacions no són gaire notables: mínim
de 1090 lis él 1929 i màxim de 2774 lis el 1930, xifres que suposarien una irregularitat
de 2,6. Les mitjanes mensuals són les que segueixen:

gener 685 juliol 2355
febrer 645 agost 1240
març 903 setembre 111 I
abril 1944 octubre 1591
maig 4793 novembre 1160
juny 5030 desembre 1163



Al grafie adjunt (fig. 2) figuren els coefìcients mensuals corresponents. 

Riu Freser Mòdul: 1 , 88 m 3/s. 
Estació: Daió Irreg.: 2,6 
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Fig. 2. Règim del riu Freser a l'estació de Daió. 

Tot i que aqüestes dades no son prou représentatives perqué corresponen a un période 
de temps massa curt, sembla ciar que se'n pot deduir un règim de tipus nival de transició. De 
tota manera, el màxim de juny, el fort mínim estival, etc. l'acosten mes cap al tipus nival, 
cosa, d'altra banda, ben lògica tractant-se d'un riu pirinenc en una estació de capçalera. 

Les crescudes deis rius son de vegades importants. Solen èsser causades per les tempestes 
estiuenques —i llavors son sobtades i breus— o bé per les pluges tardorals— i en aquest cas son 
mes duradores i alguna vegada catastròfiques. Heus ací alguns deis cops de riu mes quantio-
sos enregistrais al Freser a la mateixa localitat de Daió. 

18.000 1/s el 29 d'octubre de 1937 
20.000 1/s el 21 de novembre de 1926 
22.000 1/s el 28 d'abril de 1942 

300.000 1/s el 18 d'octubre de 1940 

La revinguda del 1940 correspon a les darreres i mes famoses inundacions, que afectaren 
totes les conques fluvials deis Pirineus orientais, del Llobregat al Tee 1 . 

A l'inrevés que a moites altres contrades pirinenques, a la capçalera de la Vali de Ribes 
n o existeixen estanys, car els tipus de roques que la constitueixen no han permès que s'hi 
formin cubetes glacials tancades i impermeables. Hi ha només dues petites basses tempore-
res, l'una al capdamunt de la Coma de Fresers i l'altra (l'Estanyol) sota el Pie de Segre. A les 
serres pre-pirinenques, en canvi, apareixen alguns estanyols permanents. Ais vessants de la 
Serra Cavallera, entre les Noufonts i la Collada Verda, i especialment a l'indret del'OrriVell, 

1 - Escrites aqüestes línies, s'ha produit -e ls dies 7 i 8 de novembre de 1982- una espectacular i catas
tròfica revinguda deis rius pirinenes des de les Nogueres al Ter. Dins de la Valí ha afectat especialment els 
corrents de la part occidental, sobretot el riu Rigard i els seus afluents, però també el riu d'Estremerà i el 
riu Nuria. 
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Al gràfic adjunt (fig. 2) figuren els coeficients mensuals corresponents.
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Fig. 2. Règim del riu Freser a l'estació de Daió.

Tot i que aquestes dades no són prou representatives perquè corresponen a un període
de temps massa curt, sembla clar que se'n pot deduir un règim de tipus nival de transició. De
tota manera, el màxim de juny, el fort mínim estival, etc. l'acosten més cap al tipus nival,
cosa, d'altra banda, ben lògica tractant-se d'un riu pirinenc en una estació de capçalera.

Les crescudes dels rius són de vegades importants. Solen ésser causades per les tempestes
estiuenques -i llavors són sobtades i breus- o bé per les pluges tardorals- i en aquest cas són
més duradores i alguna vegada catastròfiques. Heus ací alguns dels cops de riu més quantio
sos enregistrats al Freser a la mateixa localitat de Daió.

18.000 l/s
20.000 l/s
22.000 l/s

300.000 l/s

el 29 d'octubre de 1937
el 21 de novembre de 1926
el 28 d'abril de 1942
ell8 d'octubre de 1940

La revinguda del 1940 correspon a les darreres i més famoses inundacions, que afectarell
totes les conques fluvials dels Pirineus orientals, del Llobregat al Tec' .

A l'inrevés que a moltes altres contrades pirinenques, a la capçalera de la Vall de Ribes
nn existeixen estanys. car els tipus de roques que la constitueixen no han permès que s'hi
formin cubetes glacials tancades i impermeables. Hi ha només dues petlles basses tempore
res, l'una al capdamunt de la Coma de Fresers i l'altra (l'Estanyol) sota el Pic de Segre. A les
serres pre-pirinenques, en canvi, apareixen alguns estanyols permanents. Als vessants de la
Serra Cavallera, entre les Noufonts i la Collada Verda, i especialme~t a l'indret de l'Orri Vell,

I - Escrites aquestes línies, s'ha produït -els dies 7 i 8 de novembre de 1982- una espectacular i catas
tròfica revinguda dels rius pirinencs des de les Nogueres al Ter. Dins de la Vall ha afectat especialment eCs
corrents de la part occidentaL, sobretot el riu Rigard i els seus anuents, però també el riu d'Estremcra i el
riu Núria.



existeixen extenses zones d'aiguamolls on hi ha diversos bassiols i tolls, així com dos petits 
estanys. L'estany de Can Roca, a 1480 m d'alfada, és alimentat per petits corrents d'aigua i, 
per tant, té un nivell molt constant; el del Tarter, a 1590 m, és situat en un petit circ glacial 
i el seu volum és forca fluctuant, ja que únicament 1'alimenten la neu i les aigües que s'es-
corren pels rostos vessants del Puig s'Estela. També hi ha en aquesta zona algunes clotades 
reblertes per la vegetació aquática, que d'estany en conserven només el nom (com l'estany 
deis Barbs) pero que alguna gent del país diu que les havia vistes embassades. Cal assenyalar 
encara que sota la Portella d'Ogassa s'estén l'ampla conca del Pía de la Llagona que, d'acord 
amb el seu nom, té l'aspecte d'un antic llac escolat i que alguns mapes la dibuixen inundada, 
com si fos un estany temporer; en realitat, només arriben a formar-s'hi, en moments propicis, 
dos bassiols insignificants, i ningú no recorda que hagués estat mai plena d'aigua ni en oca-
sions excepcionals. Mes endavant, en parlar del relleu cárstic, farem mes comentaris sobre 
aquest accident, així com sobre alguns fenómens hidrológics relacionáis. 

A part aquesta regió del Taga-Cavallera, existeixen, així mateix, una o dues petites 
basses a la baga de Fornells, ais vessants de la Serra de Montgrony. Assenyalarem que tant en 
aquesta zona com a la baga de la S. Cavallera hi ha afloraments extensos d'ampelites siluria-
nes, responsables principáis de les abundants sorgéncies d'aigua i deis entollaments que s'hi fan. 

Per cloure aquests comentaris sobre les aigües, remarcarem que a la zona meridional de 
la Valí existeix una font termal que justifica les instal-lacions, ara abandonades, deis Banys 
de Ribes, famosos i molt concorreguts a fináis del segle passat i principis de Tactual. L'aigua, 
carbonatada mixta sulfatada, brolla a una temperatura variable entre 20 i 37°C. 

Geomorfologia — La topografía de la Valí de Ribes és molt variada, de manera que no és 
pot pas dir —al revés que a d'altres valls pirinenques— que hi predominin determinades for
mes fisiográfiques. A la zona nordoriental abunden els relleus abruptes, afaiconats en gran 
part per l'acció del glac sobre roques dures (pies escarpats com el de l'Infern, vessants rocosos 
i drets com els nordoccidentals del Balandrau,...). Hi ha aquí dos engorjats notables, exca-
vats en el gneis: les Gorges del Freser i les de Nuria. Les primeres son situades entre el Balan
drau i els Torreneules; teñen una longitud d'uns 4 km i constitueixen una enorme excavació 
de mes de 1000 metres de profunditat, bé que no gaire tancada. Les Gorges de Nuria, per 
on s'obre pas el riu d'aquest nom, fan uns 3 km de llargada. No son pas tan profundes 
com les del Freser, pero sí molt mes estretes; alguns trams, com el del Salt del Sastre, son 
veritables traus oberts a la roca per on es llancen les aigües fent sallents. Tant en unes gor
ges com en altres els vessants son tallats per estretes canals i per barranes de mal passar, 
entre els quafs sobresurten roquissers asprius, agulles de pedra i grans parets verticals. Hi 
ha en conjunt una gran complexitat topográfica que resta reflectida en la rica i sovint ben ex-
pressiva toponimia local (Clot del Malinfern, Joquer deis Vultros, Roe de la Malaterra, Cas-
tellcervós, Salt de l'Aigua, Canal Pregona, Canal Fosca, Roe Punxegut, Els Descasadors,...). A 
la zona de confluencia del Freser i el Nuria, és a dir, d'ambdues gorges, s'aixeca l'accidentada 
regió del Roe de Tot-lo-Món, de mes de 700 metres de desnivell. 

Al centre de la Valí, i especialment ais voltants de Ribes, hi ha una gran intrusió erupti
va, constituida sobretot per porfirs granítics i granodiorítics, que ha donat lloc a alguns 
relleus abruptes semblants: Els Coforns, Els Estiradors, etc. 

Son també forca escarpades algunes zones on predominen les calcáries dures. Trobem, 
llavors, vessants drets i trencats, crestes rocoses i, sobretot, cingleres, de vegades en forma de 
llargues faixes. Aquest tipus de morfología es presenta especialment al sector meridional de 
la comarca, entre Sant Aman? i La Covil (format per terrenys garumnians), i en son exemples 
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existeixen extenses zones d'aiguamolls on hi ha diversos bassiols i tolls, així com dos petits
estanys. L'estany de Can Roca, a 1480 m d'alçada, és alimentat per petits corrents d'aigua i,
per tant, té un nivell molt constant; el del Tarter, a 1590 m, és situat en un petit circ glacial
i el seu volum és força fluctuant, ja que únicament l'alimenten la neu i les aigües que s'es·
corren pels rostos vessants del Puig s'Estela. També hi ha en aquesta zona algunes clotades
reblertes per la vegetació aquàtica, que d'estanyen conserven només el nom (com l'estany
dels Barbs) però que alguna gent del país diu que les havia vistes embassades. Cal assenyalar
encara que sota la Portella d'Ogassa s'estén l'ampla conca del Pla de la Llagona que, d'acord
amb el seu nom, té l'aspecte d'un antic llac escolat i que alguns mapes la dibuixen inundada,
com si fos un estany temporer~ en realitat, només arriben a formar-s'hi, en moments propicis,
dos bassiols insignificants, i ningú no recorda que hagués estat mai plena d'aigua ni en oca·
sions excepcionals. Més endavant, en parlar del relleu càrstic, farem més comentaris sobre
aquest accident, així com sobre alguns fenòmens hidrològics relacionats.

A part aquesta regió del Taga-Cavallera, existeixen, així mateix, una o dues petites
basses a la baga de Fornells, als vessants de la Serra de Montgrony. Assenyalarem que tant en
aquesta zona com a la baga de la S. Cavallera hi ha afloraments extensos d'ampelites siluria
nes, responsables principals de les abundants sorgències d'aigua i dels entollaments que s'hi fan.

Per cloure aquests comentaris sobre les aigües, remarcarem que a la zona meridional de
la Vall existeix una font termal que justificà les instal·lacions, ara abandonades, dels Banys
de Ribes, famosos i molt concorreguts a finals del segle passat i principis de l'actual. L'aigua,
carbonatada mixta sulfatada, brolla a una temperatura variable entre 20 i 37°C.

Geomorfologia - La topografia de la Vall de Ribes és molt variada, de manera que no és
pot pas dir -al revés que a d'altres valls pirinenques- que hi predOJninin determinades for
mes fisiogràfiques. A la zona nordoriental abunden els relleus abruptes, afaiçonats en gran
part per l'acció del glaç sobre roques dures (pics escarpats com el de l'Infern, vessants rocosos
i drets com els nordoccidentals del Balandrau,...). Hi ha aquí dos engorjats notables, exca
vats en el gneis: les Gorges del Freser i les de Núria. Les primeres són situades entre el Balan·
drau i els Torreneules; tenen una longitud d'uns 4 km i constitueixen una enorme excavació
de més de 1000 metres de profunditat, bé que no gaire tancada. Les Gorges de Núria, per
on s'obre pas el riu d'aquest nom, fan uns 3 km de llargada. No són pas tan profundes
com les del Freser, però sí molt -més estretes; alguns trams, com el del Salt del Sastre, són
veritables traus oberts a la roca per on es llancen les aigües fent sallents. Tant en unes gor
ges com en altres els vessants són tallats per estretes canals i per barrancs de mal passar,
entre els quars sobresurten roquissers asprius, agulles de pedra i grans parets verticals. Hi
ha en conjunt una gran complexitat topogràfica que resta reflectida en la rica i sovint ben ex
pressiva toponímia local (Clot del Malinfem, Joquer dels Vu1tros, Roc de la Malaterra, Cas
tellcervós, Salt de l'Aigua, Canal Pregona, Canal Fosca, Roc Punxegut, Els Descasadors,...). A
la zona de confluència del Freser i el Núria, és a dir, d'ambdues gorges, s'aixeca l'accidentada
regió del Roc de Tot-la-Món, de més de 700 metres de desnivell.

Al centre de la Vall, i especialment als voltants de Ribes, hi ha una gran intrusió erupti
va, constituïda sobretot per pòrfirs granítics i granodiorítics, que ha donat Uae a alguns
relleus abruptes semblants: Els Cofoms, Els Estiradors, etc.

Són també força escarpades algunes zones on predominen les calcàries dures. Trobem,
llavors, vessants drets i trencats, crestes rocoses i, sobretot, cingleres, de vegades en forma de
llargues faixes. Aquest tipus de morfologia es presenta especialment al sector meridional de
la comarca, entre Sant Amanç i La Covil (format per terrenys garumnians), i en són exemples
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A l'esquerra: Vista sobre la vall del Rigard
des de la Serra de Montgrony. Als faldars
solells de la muntanya, els pobles de PIano
les i Planès. Coronant el paisatge, l'ampla
tossa del Puigma1 (2909 m). Foto A. Oor
bonet.

A sota: El cim de Costa Pubilla o de Coma
Ermada (2055 m), de formes arrodonides
com tots els de la Serra de Montgrony. A
primer tenne, l'avetar de Planoles, bosc de
pi negre (Pinus uncinata) amb avets (Abies
albaJ. Foto A. Borbonet.



els Cingles de Sant Eloi, Golobran, l'Estret de les Coves, les Lleixes de la Covil, etc. Per con
tra, no ni ha a la Vall aquells imposants congostos que a les comarques mes occidentals 
tallen les serres pre-pirinenques; l'Estret de les Coves n'es la seva única i ben reduida repre
sentado. Val a dir que a les parts inferior i mitjana de la valí Estremera abunden, així mateix, 
els cingles calcaris (en la toponimia local, rocs o roques). 

Al costat d'aquestes formes esquerpes hom troba, perô, carenes a penes retallades, cos
tes suaus i, fins i tôt , extensos altiplans. Ja hem parlât dels cims massissos i arrodonits de la 
S. de Montgrony, provinents d'una peneplana terciaria després rejovenida. Als faldars d'aques-
ta señalada, i també als de la S. Cavallera, els afloraments d'esquists silurians, mes aviat 
blans, marquen un nivell intermedi de plans (Plans de Neva, Plans de Portóles,...). Al peu del 
Puigllançada s'estenen encara els diktats Pía d'Anyella i Pía de Rus. També a la serralada 
axial hi ha grans superficies d'erosió, representades per llises carenades i grans altiplans. Les 
mes notables son les que des del Puigmal s'estenen vers l'W fins a vora la Collada de Toses, en 
una longitud d'uns 8 Km, formant els coneguts plans de Gorrablanc i de les Salines. A la linia 
orogràfica que va del Balandrau a la Collada Verda hi ha, així mateix, grans superficies d'apla-
nament, com els plans de Batibaumes, de les Basses de Dalt, de les Aranyes, etc. 

Els fons de la vall son pràcticament sempre tancats, de manera que el riberal hi és sum-
mament réduit; rarissimes vegades, com en alguna confluencia de valls, el riberal s'eixampla 
una mica per formar superficies planes, ocupades generalment per prats de dall. A la zona 
axial, perô, les capçaleres afaiçonades per l'acció de les glaceres, poden ésser relativament 
obertes i sovint ofereixen el tipie aspecte de valls en U o en cóm. Aqüestes altes valls glacials, 
de fons suau i cobertes de grasses pastures, constitueixen les tipiques cornes 1 . 

L'acció glacial ha performat força profundament el relleu de les régions elevades i no son 
pas les valls glacials els seus unies testimonis actuáis. A les àrees de contacte entre roques de 
diferent duresa hom pot trobar cubetes de sobreexcavació l'amplitud de les quais, tôt i essent 
poca, sembla extraordinaria als ulls avesats a encabir-se en l'estretor dels fondais; el Pla de 
Nuria, ara ocupat en part per un embassament, i el Planell de Coma de Vaca (tots dos a la 
zona de contacte entre esquists i gneis) en son els exemples mes remarcables. 

Sovint hom veu també a la zona axial vestigis directes de les grans glaceres quaternàries 
que lliscaven per les cornes, com son ara els acúmuls morrènics o les roques llepades pel 
corrent de glaç. A les parts mes altes son fréquents els cires glacials que, si son ben conservais 
i presenten forma de dotada tancada, s'anomenen en la toponimia local conques. A aquest 
mateix tipus de formes glacials corresponen les anomenades clotes o clotxes del Puigmal. De 
vegades hom veu clarament dintre d'un cire glacial gros un altre de mes petit (produit per 
una pulsació glacial posterior, menys potent) que llavors rep el nom de reconca. Així, tenim 
la Conca de les Mulleres i, dintre seu, la Reconca de les Mulleres, la Reconca de les Nou-
fonts,... 

Respecte de les glaceres quaternàries, cal assenyalar que —com ha demostrat recentment 
D. SERRAT— a la zona axial de la comarca llur desenvolupament fou molt mes gran del que 
hom havia imaginât fins ara. Així, les Uengiies glacials que es formaven a les altes comarques 
del Freser i de Nuria davallaven per les gorges respectives i arribaven a confluir entre elles, 
com ho corrobora l'existència de restes morrèniques évidents no gaire lluny de Queralbs, a 
i n O m d ' a l t i t u d . 

1 - Cal dir que aquest t e r m e t a m b é s'aplica a d 'a l t res formes fisiogràfiques que no son p rôp iament valls 

glacials, perô que t enen en cornu amb elles la suavitat del relleu o r a t a p e ï m c n t de l 'hcrbei. 
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els Cingles de Sant Eloi, Golobran, l'Estret de les Coves, les Lleixes de la Covil, etc. Per con
tra, no hi ha a la Vall aquells imposants congostos que a les comarques més occidentals
tallen les serres pce-pirinenques; l'Estret de les Coves n'és la seva única i ben reduïda repre
sentació. Val a dir que a les parts inferior i mitjana de la vall Estremera abunden, així mateix,
els cingles calcaris (en la toponímia local, rocs o roques).

Al costat d'aquestes formes esquerpes hom troba, però, carenes a penes retallades, cos
tes suaus i, fms i tot, extensos altiplans. Ja hem parlat dels cims massissos i arrodonits de la
S. de Montgrony, provinents d'una peneplana terciària després rejovenida. Als faldars d'aques
ta serralada, i també als de la S. Cavallera, els afloraments d'esquists silurians, més aviat
blans, marquen un nivell intermedi de plans (Plans de Nevà, Plans de pòrtoles,...). Al peu del
Puig1lançada s'estenen encara els dilatats Pla d'Anyella i Pla de Rus. També a la serralada
axial hi ha grans superfícies d'erosió, representades per llises carenades i grans altiplans. Les
més notables són les que des del Puigmal s'estenen vers l'W fins a vora la Collada de Toses, en
una longitud d'uns 8 Km, formañt els coneguts plans de Gorrablanc i de les Salines. A la línia
orogràfica que va del Balandrau a la Collada Verda hi ha, així mateix, grans superfícies d'apla
nament, com els plans de Batibaumes, de les Basses de Dalt, de les Aranyes, etc.

Els fons de la vall són pràcticament sempre tancats, de manera que el riberallti és sum·
mament reduït; raríssimes vegades, com en alguna confluència de valls, el riberal s'eixampla
una mica per formar superfícies planes, ocupades generalment per prats de dall. A la zona
axial, però, les capçaleres afaiçonades per l'acció de les glaceres, poden ésser relativament
obertes i sovint ofereixen el típic aspecte de valls en U o en cóm. Aquestes altes valls glacials,
de fons suau i cobertes de grasses pastures, constitueixen les típiques comes 1.

L'acció glacial ha performat força profundament el relleu de les regions elevades i no són
pas les valls glacials els seus únics testimonis actuals. A les àrees de contacte entre roques de
diferent duresa hom pot trobar cubetes de sobreexcavació l'amplitud de les quals, tot i essent
poca, sembla extraordinària als ulls avesats a encabir·se en l'estretor dels fondals; el Pla de
Núria, ara ocupat en part per un embassament, i el Planell de Coma de Vaca (tots dos a la
zona de contacte entre esquists i gneis) en són els exemples més remarcables.

Sovint hom veu també a la zona axial vestigis directes de les grans glaceres quaternàries
que lliscaven per les comes, com són ara els acúmuls morrènics o les roques llepades pel
corrent de glaç. A les parts més altes són freqüents els circs glacials que, si són ben conservats
i presenten forma de clotada tancada, s'anomenen en la toponímia local conques. A aquest
mateix tipus de formes glacials corresponen les anomenades clotes o clotxes del Puigmal. De
vegades hom veu clarament dintre d'un circ glacial gros un altre de més petit (produi·t per
una pulsació glacial posterior, menys potent) que llavors rep el nom de reconca. Així, tenim
la Conca de les Mulleres i, dintre seu, la Reconca de les Mulleres, la Reconca de les Nou
fonts,,,.

Respecte de les glaceres quaternàries, cal assenyalar que -com ha demostrat recentment
D. SERRAT- a la zona axial de la comarca llur desenvolupament fou molt més gran del que
hom havia imaginat fms ara. Així, les llengües glacials que es formaven a les altes comarques
del Freser i de Núria davallaven per les gorges respectives i arribaven a confluir entre elles,
com ho corrobora l'existència de restes morrèniques evidents no gaire lluny de Queralbs, a
1170 m d'altitud.

I - Cal dir quc aquest terme també s'aplica a d'altres formes fisíogràfiques que no són pròpiament valls
glacials, però que tenen en comú amb elles la suavitat del rcllcu o l'atapeïmcnt de l'herbei.



El modelât glacial és important sobretot a la part nordoriental de la Vall, entre el Puig-
mal i Bastiments. A ponent del Puigmal, on els cims son formats en gran part per extenses 
superficies d'aplanament, existeixen només alguns cires glacials, els quais son, perô, mes de-
senvolupats en aquest vessant ribetà, méridional, que no pas al costat cerdà corresponent, 
orientât al Nord; aquesta aparent paradoxa s'explica per l'acumulaciô de neu al cantô soleil 
per efecte del torb que Fescombrava dels altiplans culminais. Actualment hom veu que 
a la mateixa zona les congestes mes grans i mes duradores es formen, anàlogament i per la 
mateixa raô climàtica, en aquest costat méridional. 

El période tardiglacial, molt fred perô sec, provoeà la formaciô, no solament de petites 
glaceres de cire, sinô també de glaceres rocoses que han deixat, en alguns casos, extenses 
morrenes al peu de les parets escarpades. 

A les serres pre-pirinenques el modelât glacial esta molt menys desenvolupat que a les 
serres axials. Hom ni troba, perô, algun petit cire glacial, com el que ha donat Hoc a l'estany 
del Tarter, al peu del Puig s'Estela. 

Mes importància té a tota l'alta muntanya, tant a la serralada axial com als massissos 
pre-pirinencs, la morfologia periglacial. Son fréquents els nfnxols de nivaciô (ben évidents, 
per exemple, a la Serra Cavallera i als vessants del Taga), les grans colades de gelifluxiô (com 
les del capçal de la vall Estremera), el sois poligonals o estriats, etc. S'ha de remarcar que els 
fenômens periglacials son molt actius encara actualment, sobretot part damunt dels 2000 mè
tres d'altura. La solifluxiô, la gelifluxiô, la criotorbaciô, etc. son responsables de microrelleus 
ben caracterfstics, com és ara els vessants esglaonats, els lôbuls solifluïdals, els bonys herbats, 
els ostfols o les microfiguracions superficials. 

No cal insistir en l'impacte de la dinàmica fluvio-torrencial récent, que ha condicionat 
la majoria de les formes de relleu actuals, tôt sobreposant-se, en les zones elevades, a les 
estructures glacials anteriors. 

Un breu comentari mereixen, d'altra banda, els fenômens càrstics, que prenen una certa 
importància a les àrees carbonàtiques, tant a la zona méridional, de calcàries devonianes i 
garumnianes, com a les intercalacions de calcàries i marbres primaris de la zona axial. Per tôt 
on dominen els sédiments calcinais es dôna, evidentment, una intensa circulaciô d'aigua 
subterrània. BATLLE (1971) calcula que la infiltraciô de l'aigua al massis devonià del Taga-
Serra Cavallera dôna lloc a un embassament subterrani d'uns 33 K m 2 , drenat per diverses 
fonts que en total proporcionen un cabal de 400 1/s. Algunes d'aquestes fonts constitueixen 
exsorgèneies notables per la seva abundor, com les Noufonts de Pardines o les Adous 
d'Abella, aquestes darreres a la Vall de Camprodon. Els massissos occidentals extrems de la 
Serra de Montgrony, també devonians i amb una circulaciô d'aigua superfîcial quasi nul-la, 
son drenats en gran part a través de les famoses Fonts del Llobregat que neixen al vessant 
méridional de la serralada, dins la comarca del Berguedà. Tant als vessants obacs de la Serra 
Cavallera com als del sector central de la Serra de Montgrony, l'existència, sota les calcàries 
devonianes, d'esquists silurians imperméables détermina una h'nia de fonts molt constant. 

Als terrenys cambrians i ordovicians de la serralada axial hi ha també, sota capes calcà
ries, algunes deus importants, com la Fontnegra, la Font Gran i, sobretot, la coneguda 
Fontalba. 

Els fenômens de dissoluciô de les calcàries han donat lloc a dépressions i cavitats, algunes 
d'elles ben notables. De les coves i avencs, cal esmentar en primer lloc la Cova de les Encanta-
des (situada a la Costa de les Tûtes, a la vall Estremera), de molts centenars de mètres de lon-
gitud. Perô n'hi ha encara d'altres de dimensions molt mes modestes: les Coves de Rialb, 
d'uns 250 m de longitud, la Cova de la Fontseca, de 65 m de llargada i 20 m de desnivell, 
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El modelat glacial és important sobretot a la part nordoriental de la Vall, entre el Puig
mal i Bastiments. A ponent del Puigmal. on els cims són formats en gran part per extenses
superfícies d'aplanament, existeixen només alguns circs glacials, els quals són. però, més de
senvolupats en aquest vessant ribetà, meridional, que no pas al costat cerdà corresponent,
orientat al Nord; aquesta aparent paradoxa s'explica per l'acumulació de neu al cantó solell
per efecte del torb que l'escombrava dels altiplans culminats. Actualment hom veu que
a la mateixa zona les congestes més grans i més duradores es formen, anàlogament i per la
matei:X3 raó climàtica, en aquest costat meridional.

El període tardiglacial, molt fred però sec, provocà la formació, no solament de petites
glaceres de circ, sinó també de glaceres rocoses que han deixat, en alguns casos, extenses
morrenes al peu de les parets escarpades.

A les serres pre-pirinenques el modelat glacial està molt menys desenvolupat que a les
serres axials. Hom hi troba, però, algun petit circ glacial, com el que ha donat lloc a l'estany
del Tarter, al peu del Puig s'Estela.

Més importància té a tota l'alta muntanya, tant a la serralada axial com als massissos
pre-pirinencs, la morfologia periglacial. Són freqüents els nínxols de nivació (ben evidents,
per exemple, a la Serra Cavallera i als vessants del Taga), les grans colades de gelif1uxió (com
les del capçal de la vall Estremera), el sòls poligonals o estriats, etc. S'ha de remarcar que els
fenòmens periglacials són molt actius encara actualment, sobretot part damunt dels 2000 me·
tres d'altura. La solifluxió, la gelif1uxió, la criotorbació, etc. són responsables de microrelleus
ben característics, com és ara els vessants esglaonats, els lòbuls solif1uïdals, els bonys herbats,
els ostíols o les microfiguracions superficials.

No cal insistir en l'impacte de la dinàmica f1uvio-torrencial recent, que ha condicionat
la majoria de les formes de relleu actuals, tot sobreposant-se, en les zones elevades, a les
estructures glacials anteriors.

Un breu comentari mereixen, d'altra banda, els fenòmens càrstics, que prenen una certa
importància a les àrees carbonàtiques, tant a la zona meridional, de calcàries devonianes i
garumnianes, com a les intercalacions de calcàries i marbres primaris de la zona axial. Per tot
on dominen els sediments calcinals es dóna, evidentment, una intensa circulació d'aigua
subterrània. BATLLE (1971) calcula que la inmtració de l'aigua al massís devonià del Taga
Serra Cavallera dóna lloc a un embassament subterrani d'uns 33 Km 2

, drenat per diverses
fonts que en total proporcionen un cabal de 400 l/s. Algunes d'aquestes fonts constitueixen
exsorgències notables per la seva abundor, com les Noufonts de Pardines o les Adous
d'Abella, aquestes darreres a la Vall de Camprodon. Els massissos occidentals extrems de la
Serra de Montgrony, també devonians i amb una circulació d'aigua superficial quasi nul·la,
són drenats en gran part a través de les famoses Fonts del Llobregat que neixen al vessant
meridional de la serralada, dins la comarca del Berguedà. Tant als vessants obacs de la Serra
Cavallera·com als del sector central de la Serra de Montgrony, l'existència, sota les calcàries
devonianes, d'esquists silurians impermeables determina una línia de fonts molt constant.

Als terrenys cambrians i ordovicians de la serralada axial hi ha també, sota capes calcà
ries, algunes deus importants, com la Fontnegra, la Font Gran i, sobretot, la coneguda
Fontalba.

Els fenòmens de dissolució de les calcàries han donat lloc a depressions i cavitats, algunes
d'elles ben notables. De les coves i avencs, cal esmentar en primer lloc la Cova de les Encanta
des (situada a la Costa de les Tutes, a la vall Estremera), de molts centenars de metres de lon
gitud. Però n'hi ha encara d'altres de dimensions molt més modestes: les Coves de Rialb,
d'uns 250 m de longitud, la Cova de la Fontseca, de 65 m de llargada i 20 m de desnivell,



l'avenc del Graller, de 35 m de fondària, tots ells a la zona axial,.... i les Coves de Ribes, 
conegudes mes que res com a font de llegendes i com a habitacle prehistoria Cal fer esment 
encara del Forât de l'Embut, on desapareixen, a través de dues grans boques, les aiguës que 
davallen per la Coma de l'Embut. A la Serra de la Vaca, entre les comes de Vaca i de Fresers, 
apareixen extenses clapes de roques carbonàtiques on preñen també molt desenvolupament 
els fenômens càrstics; cal remarcar, en aquesta zona, diverses petites dolines i avenes (alguns 
de formado ben récent) que es troben a l'indret anomenat les Trumferes. 

A les serres pre-pirinenques ni ha també formes càrstiques intéressants, entre les quais 
destaca el Pla de la Llagona, situât sota la Portella d'Ogassa, entre el massís del Taga i la 
Serra Cavallera. Es tracta d'una uvala (depressió closa, poc profunda) d'uns 400 m x 200 m 
de dimensions maximes, dins la quai existeixen tres engolidors i dos tolls temporers. 

Ais limits meridionals de la Vall ni ha la important zona cárstica de Montgrony-La Covil, 
on s'han format seques garrotxes i rasclers (relleus del tipus del lapiaz) i on es troba l'anome-
nat Forât de Sant Hou, de 75 mètres de profunditat. 

Sismicitat — Com a informado suplementaria, indicarem que la comarca es troba sotme-
sa - c o m tots els Pirineus orientais- a una sismicitat força acusada. Hi ha certificats nom-
brosos terratrèmols des del segle XII. Els mes importants han estât segurament els de la série 
d'Olot, dels anys 1427 i 1428. El dia 2 de febrer d'aquest darrer any hi hagué un moviment 
sismic que assolí el grau IX-X de l'escala de Mercalli i a consequèneia del quai moriren —segons 
noticia escrita— gairebé tots els habitants de Queralbs; consta, d'altra banda, que el juny del 
1428 l'esglèsia de Nuria es trobava "quasi disrupta atque destructa". 
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l'avenc del Graller, de 35 m de fondària, tots ells a la zona axial, .... i les Coves de Ribes,
conegudes més que res com a font de llegendes i com a habitacle prehistòric. Cal fer esment
encara del Forat de l'Embut, on desapareixen, a través de dues grans boques, les aigües que
davallen per la Coma de l'Embut. A la Serra de la Vaca, entre les comes de Vaca i de Fresers,
apareixen extenses clapes de roques carbonàtiques on prenen també molt desenvolupament
els fenòmens càrstics; cal remarcar, en aquesta zona, diverses petites dolines i avencs (alguns
de fonnació ben recent) que es troben a l'indret anomenat les Trumferes.

A les serres pre·pirinenques hi ha també formes càrstiques interessants. entre les quals
destaca el Pla de la Llagona, situat sota la Portella d'Ogassa, entre el massís del Taga i la
Serra Cavallera. Es tracta d'una uvala (depressió closa, poc profunda) d'uns 400 m x 200 m
de dimensions màximes, dins la qual existeixen tres engolidors i dos tolls temporers.

Als límits meridionals de la Vall hi ha la important zona càrstica de Montgrony-La Covil,
on s'han fonnat seques garrotxes i rasclers (relleus del tipus dellapiaz) i on es troba l'anorne·
nat Forat de Sant Hou, de 75 metres de profunditat.

Sismicitat - Com a informació suplementària, indicarem que la comarca es troba sotme·
sa -com tots els Pirineus orientals- a una sismicitat força acusada. Hi ha certificats nom
brosos terratrèmols des del segle XII. Els més importants han estat segurament els de la sèrie
d'Olot, dels anys 1427 i 1428. El dia 2 de febrer d'aquest darrer any hi hagué un moviment
sísmic que assolí el grau lX-X de l'escala de Mercalli i a conseqüència del qual moriren -segons
notícia escrita- gairebé tots els habitants de Queralbs; consta, d'altra banda, que el juny del
l428l'esglèsia de Núria es trobava "quasi disrupta atque destructa".





EL SUBSTRAT 

Litologia — Una gran part de la superficie comarcal és constituida per terrenys primaris, 
sedimentaris i metamôrfics, els quais han estât intensament afectats pels moviments orogè-
nics hercinià i alpí; dintre seu hi ha algunes intrusions importants de roques efusives. Només 
a la zona meridional extrema apareixen sédiments mes modems, cretacis i eocènics. 

El mapa adjunt dona una visió simplificada deis principáis tipus de substrat existents 
a la Valí. Hom ha volgut que hi ressaltés sobretot la diferencia entre les àrees formades 
per roques carbonàtiques i els terrenys silicis. Es pot veure que en els tres quarts septen-
trionals del territori teñen una preponderancia notable les roques sedimentàries silícies, deis 
périodes cambrià i ordovicià. Es tracta, especialment, d'esquists àcids, que localment alternen 
amb calcosquists. Vers el Sud d'aquesta zona esquistosa —en termes estratigràfics, vers la part 
superior de la série sedimentaria paleozoica— apareixen, perô, conglomérats i grauwackes de 
l'Ordovicià i, a sobre, llicorellescarbonoses i ampelítiques delSilurià. Els esquists silurians, 
relativament tous, s'endevinen en el paisatge pels relleus suaus a que donen lloc (Plans de 
Portóles, Plans de Neva,...). Tots aquests tipus de terrenys primaris teñen en comú el seu ori
gen sedimentad i la seva reacció poc o molt àcida, i per aixô els representem sota un mateix 
signe, sense destriar-los entre ells. I encara incloem en aquest grup els esquists carbonífers, 
que apareixen tímidament al límit meridional de la comarca, precisament en alguns deis colls 
mes importants de les serres pre-pirinenques: Coll del Pal, a la Serra Cavallera; Coll de la Bo-
na, Coll del Remólo, Coll de la Creueta i Collada de les Tortes, a la Serra de Montgrony. Per 
contra, i dintre encara deis sédiments àcids, representem per séparât els terrenys garumnians 
o permotriàsics constituas per gresos, argües i conglomérats. Formen una estreta faixa, de 
vegades trencada o desdoblada, entre Coll de Jou i Coll Roig. Els seus tons vermellosos i la 
seva fácil erosió (que condiciona unes formes de relleu particulars) els fan molt visibles en el 
paisatge. Fins i tot la toponimia local hi fa referencia mes d'un cop: Serrât Roig, Torrent 
Roig, Coll Roig. 

Com a substrats silicis particulars, hem représentât a part, finalment, les grans clapes de 
roques ígnies i metamôrfiques, dures, que apareixen dins d'aquesta área eminentment es
quistosa. Aquests terrenys poden distribuir-se, simplificadament, en dos grans grups: el gneis 
(mes exactament, ortogneis, originat per metamorfisme d'una roca ígnia) i les efusions vol
caniques, constituïdes en gran part per pôrfirs granítics i granodiorítics. Ambdós tipus de 
roques son essencialment àcids, perô llur composició força variable fa que puntualment 
puguin esdevenir un xic bàsics. 

El gneis, que representa el sôcol pre-cambrià, apareix a la part nord-oriental de la comar
ca. Les roques efusives fan diverses intrusions a la zona central, entre Bruguera i Neva, les 
dues mes extenses de les quais son situades a Ribes de Freser i a la baga de Plañóles, respecti-
vament. La considerable duresa d'aquests materials ha fet que s'hi formin relleus rocosos i 
sovint molt abruptes; en tenim exemples en les escarpades gorges de Nuria i del Freser, talla-
des en el gneis, i en els estimballs deis Coforns, esculpits en els pôrfirs. 

EL SUBSTRAT

Litologia - Una gran part de la superfície comarcal és constituïda per terrenys primaris,
sedimentaris i metamòrfics, els quals han estat intensament afectats pels moviments orogè
nics hercinià i alpí; dintre seu hi ha algunes intrusions importants de roques efusives. Només
a la zona meridional extrema apareixen sediments més moderns, cretacis i eocènics.

El mapa adjunt dóna una visió simplificada dels principals tipus de substrat existents
a la Vall. Hom ha volgut que hi ressaltés sobretot la diferència entre les àrees formades
per roques carbonàtiques i els terrenys silicis. Es pot veure que en els tres quarts septen
trionals del territori tenen una preponderància notable les roques sedimentàries silícies, dels
períodes cambrià i ordovicià. Es tracta, especialment, d'esquists àcids, que localment alternen
amb calcosquists. Vers el Sud d'aquesta zona esquistosa -en termes estratigràfics, vers la part
superior de la sèrie sedimentària paleozoica- apareixen, però, conglomerats i grauwackes de
l'Ordovicià i, a sobre, llicorelles carbonoses i ampelítiques del Silurià. Els esquists silurians,
relativament tous, s'endevinen en el paisatge pels relleus suaus a què donen lloc (plans de
Pòrtoles, Plans de Nevà,...). Tots aquests tipus de terrenys primaris tenen en comú el seu ori
gen sedimentari i la seva reacció poc o molt àcida, i per això els representem sota un mateix
signe, sense destriar·los entre ells. I encara incloem en aquest grup els esquists carbonífers,
que apareixen tímidament al límit meridional de la comarca, precisament en alguns dels colls
més importants de les serres pre-pirinenques: Coll del Pal, a la Serra Cavallera; Coll de la Bo
na, Coll del Remoló, Coll de la Creueta i Collada de les Tortes, a la Serra de Montgrony. Per
contra, i dintre encara dels sediments àcids, representem per separat els terrenys garumnians
o permotriàsics constituïts per gresos, argiles i conglo~nerats. Formen una estreta faixa, de
vegades trencada o desdoblada, entre Coll de Jou i Coll Roig. Els seus tons vermellosos i la
seva fàcil erosió (que condiciona unes formes de relleu particulars) els fan molt visibles en el
paisatge. Fins i tot la toponímia local hi fa referència més d'un cop: Serrat Roig, Torrent
Roig, Coll Roig.

Com a substrats silicis particulars, hem representat a part, finalment, les grans clapes de
roques ígnies i metamòrfiques, dures, que apareixen dins d'aquesta àrea eminentment es·
quistosa. Aquests terrenys poden distribuir-se, simplificadament, en dos grans grups: el gneis
(més exactament, ortogneis, originat per metamorfisme d'una roca ígnia) i les efusions vol
càniques, constituïdes en gran part per pòrfirs granítics i granodiorítics. Ambdós tipus de
roques són essencialment àcids, però llur composició força variable fa que puntualment
puguin esdevenir un xic bàsics.

. El gneis, que representa el sòcol pre-cambrià, apareix a la part nord-oriental de la comar
ca. Les roques efusives fan diverses intrusions a la zona central, entre Bruguera i Nevà, les
dues més extenses de les quals són situades a Ribes de Freser i a la baga de Planoles, respecti
vament. La considerable uuresa d'aquests materials ha fet que s'hi formin relleus rocosos i
sovint molt abruptes; en tenim exemples en les escarpades gorges de Núria i del Freser, talla
des en el gneis, i en els estimballs dels Cofoms, esculpits en els pòrfirs.
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A ¡'esquerra: La Coma de Fresers. encap
çalada pel puig de Bastiments (2874 m).
A segon terme i al costat dret de la coma
és ben visible una franja, més clara, de cal
càries marmòries. Foto A. Borbonet.

A sota: Les Gorges del Freser a la seva part
mitjana, més eixamplada. Foto A. Borbo
net.



Les roques carbonàtiques fan una ampla franja, gairebé continua, al limit méridional de 
la comarca. Hi hem distingit très unitats diferenciades: les calcàries devonianes, de tonali-
tats variades, que formen la part mes important de les carenades pre-pirinenques; les calcàries 
dures del Garumnià, que solen donar lloc a formes esquerpes, amb grans faixes de cingleres 
(Sant Amanç, Sant Eloi, Estret de les Coves, Lleixes de la Covil) i els terrenys eocènics -mar-
gosos, calcaris o gresencs— que constitueixen l'apèndix mes méridional de la Vall, al Sud de 
l'Estret de les Coves. 

No podiem deixar d'assenyalar, d'altra banda, les intercalacions de roques carbonàtiques 
que apareixen dins la zona axial esquistosa i que son representades per calcàries i dolomies, 
sovint poc o molt marmôries per efectes del metamorfïsme. Les clapes mes extenses d'aques-
tes roques pre-devonianes es troben entre Rialb i la capçalera de la vall Estremera; perô de 
fet, i fora de la zona occidental, apareixen un xic pertot, en forma de llargues barres que 
destaquen en el paisatge per la seva tonalitat clara i pel caràcter rocôs o pedregôs del terreny. 
En el nostre mapa, perô, no résulta gaire évident que es tracti de faixes continues, perquè 
aquests terrenys calcinais sovint son parcialment coberts d'esbaldregalls esquistosos que en 
trenquen la continuïtat superficial. Els aflorament de terrenys carbonàtics mes extensos han 
estât dibuixats segons llur forma aproximada; les petites taques, per contra, son representa
des mitjançant cercles convencionals que sovint corresponen, fins i tôt, a mes d'un clap real. 

Cal assenyalar, fïnalment, que hem marcat amb un signe especial les barreges de terrenys 
de diferent naturalesa que ocupen grans extensions en algunes zones de les serres pre-pi
rinenques, i especialment a la baga de Pardines i als Plans de Neva. Es tracta d'un substrat 
silici, consistent en esquists silurians imperméables i molt llisquents, sobre el quai s'ha estes 
una gran quantitat d'esbaldregalls provinents de les calcàries devonianes que formen els 
nivells superiors dels vessants. Aquestes àrees corresponen a terrenys poc inclinats o suau-
ment undulats, humits i de sois molt fèrtils, coberts d'una vegetaciô especialment tendra i 
exubérant; a part alguns retalls de boscos higrôfils, hom hi troba principalment grassos prats 
de pastura i de dall i, escampats aci i alla, claps d'aiguamolls, jonqueres i bassiols. 

Les caractéristiques litolôgiques i morfoestructurals del territori estudiat reforcen fins 
a cert punt el criteri que hem adoptât de distingir-hi una zona axial i una zona pre-pirinenca, 
separades per una lfnia que aniria de la Collada de Toses a la Collada Verda seguint en gran 
part els cursos transversals del rius Rigard i Segadell. La zona axial aixi definida, al Nord 
d'aquella lfnia, présenta très caractéristiques géologiques força netes (vegeu FONTBOTE 
1949): la preponderància dels terrenys silicis, i especialment dels esquists, terrenys que for
men gairebé tots els alts cims; el grau mes o menys élevât de metamorfitzaciô de tots els 
materials; i una estructura tectônica herciniana relativament simple, amb dos grans anticlinals 
separats per un sinclinal poc marcat, estructura que és afectada, perô, per nombroses falles 
causades per l'orogènesi alpina. El sector pre-pirinenc présenta caràcters parcialment oposats 
als de la zona axial: abundància de terrenys carbonàtics, que constitueixen gairebé absoluta-
ment les parts elevades de les serres Cavallera i de Montgrony, és a dir, l'alta muntanya pre-
pirinenca; l'escassa metamorfitzaciô dels terrenys primaris; i una estructura herciniana molt 
complexa, amb una extraordinaria fragmentaciô dels materials i una gran importància dels 
accidents tectônics alpins. 

Els sois — Pel que fa als sois, no disposem a pênes de dades concrètes. De manera gêne
rai podem dir només que a l'estatge monta apareixen principalment sois de la série de la terra 
bruna medioeuropea, sobre substrat silici, i de la série de la terra fusca, en terrenys carbonà
tics. A l'alta muntanya axial son molt estesos els rànkers alpins, formats sobre roca sili'cia i 
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Les roques carbonàtiques fan una ampla franja, gairebé contínua, al límit meridional de
la comarca. Hi hem distingit tres unitats diferenciades: les calcàries devonianes, de tonali
tats variades, que formen la part més important de les carenades pre-pirinenques; les calcàries
dures del Garumnià, que solen donar lloc a formes esquerpes, amb grans faixes de cingleres
(Sant Amanç, Sant Eloi, Estret de les Coves, Lleixes de la Covil) i els terrenys eocènics -mar
gosos, calcaris o gresencs- que constitueixen l'apèndix més meridional de la Vall, al Sud de
l'Estret de les Coves.

No podiem deixar d'assenyalar, d'altra banda, les intercalacions de roques carbonàtiques
que apareixen dins la zona axial esquistosa i que són representades per calcàries i dolomies,
sovint poc o molt marmòries per efectes del metamorfisme. Les clapes més extenses d'aques
tes roques pre-devonianes es troben entre Rialb i la capçalera de la vall Estremera; però de
fet, i fora de la zona occidental, apareixen un xic pertot, en forma de llargues barres que
destaquen en el paisatge per la seva tonalitat clara i pel caràcter rocós o pedregós del terreny.
En el nostre mapa, però, no resulta gaire evident que es tracti de faixes contínues, perquè
aquests terrenys calcinals sovint són parcialment coberts d'esbaldregalls esquistosos que en
trenquen la continuïtat superficial. Els aflorament de terrenys carbonàtics més extensos han
estat dibuixats segons llur forma aproximada; les petites taques, per contra, són representa
des mitjançant cercles convencionals que sovint corresponen, fins i tot, a més d'un clap real.

Cal assenyalar, finalment, que hem marcat amb un signe especial les barreges de terrenys
de diferent naturalesa que ocupen grans extensions en algunes zones de les serres pre-pi
rinenques, i especialment a la baga de Pardines i als Plans de Nevà. Es tracta d'un substrat
silici, consistent en esquists silurians impermeables i molt llisquents, sobre el qual s'ha estès
una gran quantitat d'esbaldregalls provinents de les calcàries devonianes que formen els
nivells superiors dels vessants. Aquestes àrees corresponen a terrenys poc inclinats o suau
ment undulats, humits i de sòls molt fèrtils, coberts d'una vegetació especialment tendra i
exuberant; a part alguns retalls de boscos higròflls, hom hi troba principalinent grassos prats
de pastura i de dall i, escampats ací i allà, claps d'aiguamolls, jonqueres i bassiols.

Les característiques litològiques i morfoestructurals del territori estudiat reforcen fms
a cert punt el criteri que hem adoptat de distingir-hi una zona axial i una zona pre-pirinenca,
separades per una línia que aniria de la Collada de Toses a la Collada Verda seguint en gran
part els cursos transversals del rius Rigard i Segadeli. La zona axial així definida, al Nord
d'aquella línia, presenta tres. característiques geològiques força netes (vegeu FüNTBüTÉ
1949): la preponderància dels terrenys silicis, i especialment dels esquists, terrenys que for
men gairebé tots els alts cims; el grau més o menys elevat de metamorfització de tots els
materials; i una estructura tectònica herciniana relativament simple, amb dos grans anticlinals
separats per un sinclinal poc marcat, estructura que és afectada, però, per nombroses falles
causades per l'orogènesi alpina. El sector pre-pirinenc presenta caràcters parcialment oposats
als de la zona axial: abundància de terrenys carbonàtics, que constitueixen gairebé absoluta
ment les parts elevades de les serres Cavallera i de Montgrony, és a dir, l'alta muntanya pre
pirinenca; l'escassa metamorfització dels terrenys primaris; i una estructura herciniana molt
complexa, amb una extraordinaria fragmentació dels materials i una gran importància dels
accidents tectònics alpins.

Els sòls - Pel que fa als sòls, no disposem a penes de dades concretes. De manera gene
ral podem dir només que a l'estatge montà apareixen principalment sòls de la sèrie de la terra
bruna medioeuropea, sobre substrat silici, i de la sèrie de la terra fusca, en terrenys carbonà
tics. A l'alta muntanya axial són molt estesos els rànkers alpins, formats sobre roca silícia i



suport, principalment, de les pastures naturals, aixi com els sois pedregosos (litosôls). Les 
renzines son ti'piques dels cims calcaris elevats. La relativa abundància, a les zones altes, de 
mulleres i aiguamolls dôna importància als diversos tipus de sois torbosos. 

Com a fenèmen intéressant, cal esmentar els processos de descarbonataciô i acidificaciô 
del soi, que es donen, amb intensitat variable perô amb certa freqùència, a les serralades pre-
pirinenques. Tant a la Serra Cavallera com en alguns punts de la Serra de Montgrony, hem 
constatât l'existència de s61s formats sobre roca calcària els horitzons superiors dels quais 
han estât fortament rentats i han esdevingut francament àcids. Aquests processos afecten 
sobretot els vessants poc pendents o les petites clotades on la neu s'acumula fàcilment i 
roman a terra durant molt de temps. Es en aquests sois on apareixen les gemades i atapeïdes 
pastures del Gentiano-Primuletumintricatae, que assenyalen un inici de descarbonitzaciô, i, 
si el rentat edàfic és intens, els prats francament acidôfils de VEndressio-Nardetum. 
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suport, principalment, de les pastures naturals, així com els sòls pedregosos (litosòls). Les
reozines són típiques dels cims calcaris elevats. La relativa abundància, a les zones altes, de
mulleres i aiguamolls dóna importància als diversos tipus de sòls torbosos.

Com a fenòmen interessant, cal esmentar els processos de descarbonatació i acidificació
del sòl, que es donen, amb intensitat variable però amb certa freqüència, a les serralades pre
pirinenques. Tant a la Serra Cavallera com en alguns punts de la Serra de Montgrony, hem
constatat l'existència de sòls formats sobre roca calcària els horitzons superiors dels quals
han estat fortament rentats i han esdevingut francament àcids. Aquests processos afecten
sobretot els vessants poc pendents o les petites clotades on la neu s'acumula fàcilment i
roman a terra durant molt de temps. És en aquests sòls on apareixen les gemades i atapeïdes
pastures del Gentiano-Primuletum intricatae, que assenyalen un inici de descarbonització, i,
si el rentat edàfic és intens, els prats francament acidòf¡Js de l'Endressio-Nardetum.



E L CLIMA 

Estacions météorologiques — Dintre de la Vali de Ribes han estât ins ta l l ades diverses es-

tacions météorologiques , algunes de les quais fa bas tant t emps que funcionen i c o m p t e n , per 

t an t , amb llargs pér iodes d 'observacions. Les dades recollides son suficients per fer-se una 

idea bas tan t bona del clima general i pe rmeten , t a m b é , dededu i r -ne algunes p a u t e s d e varia-

ciò dins de la comarca i de consta tar alguns fenòmens part iculars . Tota manera , la comple-

xi ta t fisiogràfica de la Vali, amb grans diferències d 'a l t i tud i, ev iden tment , amb nombroses 

si tuacions cl imatiques diferenciades, exigiria, per conèixer bé les variacions al t i tudinals i lo-

cais de la meteorologia , una xarxa d 'estacions mol t més comple ta . 

D'estacions enregistradores - s i més no en alguna època de la seva història— de dades de 

t empera tu ra i de pluviosi tat , n 'h i ha t rès; Ribes de Freser (920 m s.m.), que ent ra en funcio-

n a m e n t parcial l 'any 1916 i que , amb poques in ter rupcions , ha anat recollint dades fins a 

l 'ac tual i ta t ; Daió de Dalt (oficialment Freser Superior , 1419 m s.m.), que s ' ins ta l la l 'any 

1921 i que ha funcionat força i r regularment , i Nûria (1964 m s.m.), que començà ja a recollir 

alguna dada escadussera l 'any 1908 , però que ha anat fent observacions de manera mol t 

d i scon t inua . A aquestes estacions s 'han d'afegir diverses instal-lacions p luviomètr iques . 

Aquelles de les quais h e m empra t dades són: Presa del Freser ( 1 6 5 4 m s.m.), que recull dades 

des de l 'any 1942 , Fornells de la Muntanya (1300 m s.m.?), que aplegà una breu sèrie d 'ob

servacions entre els anys 1928 i 1938 , i très pluviomètres to ta l i t zadors , instal-lats per 

F.E.C.S.A. per pr imer cop l 'any 1929 (bé que n o c o m e n ç a r e n a fer-se servir f inse l 1932) , a 

a l t i tuds compreses entre 2 0 2 0 m i 2300 m s.m. (al principi , 2 5 5 0 m ) . 

Les d i scont inu ï ta t s en les observacions son, en algun cas, mol t no tab les , i a ixò po t difi-

cul tar o fer impossibles els calculs de mitjanes. Cal tenir en c o m p t e , d 'al tra banda , que , a 

causa de defectes de funcionament o d 'errors d 'observaciô, les dades p roporc ionades per 

aquestes estacions no sempre són prou exactes . De vegades l 'anomalia resulta évident , però 

més sovint apareixen dades s implement sospitoses que h o m no sap si prendre en compte o 

deixar-les de banda . 

D'alguns d 'aquests observatoris , i especialment de Ribes de Freser, n ' han estât ja publi-

cades dades cl imatològiques, e laborades a part ir de séries més o menys llargues. Per la nostra 

par t , h e m recollit tan tes dades com h e m pogut de to tes les estacions esmentades i hi hem 

aplicat els calculs matemàt ics per t inents , els résultats dels quais especificarem a con t inuac ió . 

H e m élaborâ t , t a m b é , les dades de pluviositat d 'algunes estacions que es t roben fora de la 

comarca però qui hi són p rou properes per servir de necessaris pun ts de comparac ió : La Moli

na , Puigcerdà, Campdevànol i C a m p r o d o n . 

Tempéra tu res — Pel que fa a les t empéra tu res , als quadres adjunts d o n e m les mitjanes 

mensuals i anuals calculades per a les très estacions comarcals , aixi com les t empéra tu res 

ex t rêmes més impor t an t s . 

S'ha d ' en tendre que to tes les xifres son expressades en graus centi 'grads. 

EL CLIMA

Estacions meteorològiques - Dintre de la Vall de Ribes han estat ¡nstal·lades diverses es·
tacions meteorològiques, algunes de les quals fa bastant temps que funcionen i compten, per
tant, amb llargs períodes d'observacions. Les dades recollides són suficients per fer-se una
idea bastant bona del clima general i permeten, també, de deduir-ne algunes pautes de varia·
ció dins de la comarca i de constatar alguns fenòmens particulars. Tota manera, la comple·
xitat fisiogràfica de la Vall, amb grans diferències d'altitud i, evidentment, amb nombroses
situacions climàtiques diferenciades, exigiria, per conèixer bé les variacions altitudinals i lo·
cals de la meteorologia, una xarxa d'estacions molt més completa.

D'estacions enregistradores -si més no en alguna època de la seva història- de dades de
temperatura i de pluviositat, n'hi ha tres; Ribes de Freser (920 m s.m.), que entrà en funcio
nament parcial l'any 1916 i que, amb poques interrupcions, ha anat recollint dades fms a
l'actualitat; Daió de Dalt (oficialment Freser Superior, 1419 m s.m.), que s'instal·là l'any
1921 i que ha funcionat força irregularment, i Núria (1964 m s.m.), que començà ja a recollir
alguna dada escadussera l'any 1908, però que ha anat fent observacions de manera molt
discontínua. A aquestes estacions s'han d'afegir diverses instal·lacions pluviomètriques.
Aquelles de les quals hem emprat dades són: Presa del Freser (1654 m s.m.), que recull dades
des de l'any 1942, Fornells de la Muntanya (1300 m s.m.?), que aplegà una breu sèrie d'ob·
servacions entre els anys 1928 i 1938, i tres pluviòmetres totalitzadors, instal·lats per
F.E.C.S.A. per primer cop l'any 1929 (bé que no començaren a fer-se servir fins el 1932), a
altituds compreses entre 2020 m i 2300 m s.m. (al principi, 2550 ml.

Les discontinuïtats en les observacions són, en algun cas, molt notables, i això pot difi
cultar o fer impossibles els càlculs de mitjanes. Cal tenir en compte, d'altra banda, que, a
causa de defectes de funcionament o d'errors d'observació, les dades proporcionades per
aquestes estacions no sempre són prou exactes. De vegades l'anomalia resulta evident, però
més sovint apareixen dades simplement sospitoses que hom no sap si prendre en compte o
deixar·les de banda.

D'alguns d'aquests observatoris, i especialment de Ribes de Freser, n'han estat ja publi·
cades dades climatològiques, elaborades a partir de sèries més o menys llargues. Per la nostra
part, hem recollit tantes dades com hem pogut de totes les estacions esmentades i hi hem
aplicat els càlculs matemàtics pertinents, els resultats dels quals especificarem a continuació.
Hem elaborat, també, les dades de pluviositat d'algunes estacions que es troben fora de la
comarca però qui hi són prou properes per servir de necessaris punts de comparació: La Moli
na, Puigcerdà, Campdevànol i Camprodon.

Temperatures - Pel que fa a les temperatures, als quadres adjunts donem les mitjanes
mensuals i anuals calculades per a les tres estacions comarcals, així com les temperatures
extremes més importants.

S'ha d'entendre que totes les xifres són expressades en graus centígrads.



Ribes de Freser (920 m s.m.) 

gêner 
febrer 
marc 
abril 
maig 
juny 
juliol 
agost 
setembre 
octubre 
novembre 
desembre 

ANY 

temp, 
mitjana 

2.4 
3.5 
6.0 
8.9 

12.4 
15.8 
18.5 
18.1 
15.0 
10.3 

5.7 
3.0 

9.9 

mitjana 
max. 

8.1 
9.3 

12 
15.1 
18.9 
22.5 
25.6 
25.0 
21.7 
16.6 
11.5 

8.2 

16.2 

mitjana 
min. 

- 3 . 2 
- 2 . 2 

0 
2.8 
5.9 
9.1 

11.5 
11.2 
8.4 
4.1 
0 

- 2 . 1 

3.7 

max. 
abs. 

19 
24 
24 
28 
31 
35 
35 
37 
33 
27 
24 
21 

37 

min. 
abs. 

- 1 5 
- 1 3 
- 1 0 

- 6 
- 2 

1 
5 
5 
0 

- 6 
- 8 

- 1 3 

- 1 5 

Daiô de Dalt (1419 m s.m.) 

temp, 
mitjana 

mitjana 
màx. 

mitjana 
min. 

max. 
abs. 

min. 
abs. 

gêner 
febrer 
marc 
abril 
maig 
juny 
juliol 
agost 
setembre 
octubre 
novembre 
desembre 

3.5 
4.0 
5.5 
7.7 

10.8 
13.8 
17.0 
16.8 
14.3 
10.3 

6.6 
3.8 

7.9 
8.6 

10.4 
12.5 
15.4 
18.4 
21.8 
21.4 
18.8 
14.7 
11.0 

8.0 

- 1 
- 0 . 5 

0.7 
2.9 
6.2 
9.3 

12.2 
12.2 
9.9 
6.0 
2.2 

- 0 . 3 

22 
21 
21 
26 
27 
30 
31 
31 
29 
25 
23 
20 

-15 
-15 
- 1 2 
- 6 
- 5 

1 
4 
4 
1 

- 4 
- 7 

- 1 3 

ANY 9.5 14.1 4.9 31 - 1 5 
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Ribes de Freser (920 m s.m.)

tempo mitjana mitjana màx. mín.
mitjana màx. mín. abs. abs.

gener 2.4 8.1 -3.2 19 -15
febrer 3.5 9.3 -2.2 24 -13
març 6.0 12 O 24 -10
abril 8.9 15.1 2.8 28 -6
maig 12.4 18.9 5.9 31 -2
juny 15.8 22.5 9.1 35 I
juliol 18.5 25.6 IJ.5 35 5
agost 18.1 25.0 11.2 37 5
setembre 15.0 21.7 8.4 33 O
octubre 10.3 16.6 4.1 27 -6
novembre 5.7 I J.5 O 24 -8
desembre 3.0 8.2 -2.1 21 -13

A Y 9.9 16.2 3.7 37 -15

Daió de Dalt (1419 m s.m.)

tempo mitjana mitjana màx. mín.
mitjana màx. mín. abs. abs.

gener 3.5 7.9 -I 22 -15
febrer 4.0 8.6 -0.5 21 -15
març 5.5 10.4 0.7 21 -12
abril 7.7 12.5 2.9 26 -6
maig 10.8 15.4 6.2 27 -5
juny 13.8 18.4 9.3 30 I
juliol 17.0 21.8 12.2 31 4
agost 16.8 21.4 12.2 31 4
setembre 14.3 18.8 9.9 29 I
octubre 10.3 14.7 6.0 25 -4
novembre 6.6 11.0 2.2 23 -7
desembre 3.8 8.0 -0.3 20 -13

A 9.5 14.1 4.9 31 -1'5



Nuria (1964 m s.m.) 

temp. mitjana mitjana màx. min. 
mitjana màx. min. abs. abs. 

gêner - 0 . 9 3.5 - 5 . 3 19 - 1 7 
febrer - 1 . 9 2.6 - 6 . 4 18 - 2 0 , - 2 4 
marc 0.3 4.6 - 3 . 9 21 - 1 7 . 4 , - 2 3 
abril 1.8 5.9 - 2 . 3 19 - 1 3 
maig 6.1 9.8 2.4 23 - 9 . 6 
juny 8.8 12.8 4.9 26 - 6 
juliol 11.9 16.4 7.4 34 - 1 
agost 12.4 16.8 8.0 29 - 1 
setembre 9.6 13.6 5.6 24 - 3 
octubre 5.7 9.7 1.7 21 - 1 4 
novembre 1.7 5.7 - 2 . 2 17 - 1 6 . 6 
desembre - 0 . 7 3.1 - 4 . 6 15 - 1 7 

ANY 4.5 8.7 0.4 34 - 2 4 

A la figura 3 son representades les corbes anuals de temperatura corresponents a Ribes 
de Freser i a Nuria, respectivament. 

R I B E S DE F R E S E R (920 m s.m.) N Ú R I A (1964 m s.m.) 

Fig. 3. Règim de tempera tures a les estacions de Ribes de Freser i Nûria. Hi son representades les mitjanes 
de les maximes, les mit janes de les min imes i les mitjanes de les mit janes; en linies con t inues les da-
des mensuals , i en linies d iscont inues les anuals. 

En el cas de Ribes de Freser, per fer els calculs horn ha utilitzat dades dels périodes 
d'anys 1930-35, 193747 i 1956-74. Les xifres obtingudes son molt semblants a les que do-
nen tant XERCAVINS com PANAREDA i NUET. Per a Daiô de Dalt les observacions em-
prades corresponen als anys 193747 i 1956-74; i per a Nûria, al période 1950-74. En tots dos 
casos els nostres résultats s'acosten molt als trobats per XERCAVINS. 
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Núria (1964 m s.m.)

tempo mitjana mitjana màx. mín.
mitjana màx. mín. abs. abs.

gener -0.9 3.5 -5.3 19 -17
febrer -1.9 2.6 -6.4 18 -20,-24
març 0.3 4.6 -3.9 21 -17.4, -23
abril 1.8 5.9 -2.3 19 -13
maig 6.1 9.8 2.4 23 -9.6
juny 8.8 12.8 4.9 26 -6
juliol 11.9 16.4 7.4 34 -I
agost 12.4 16.8 8.0 29 -1
setembre 9.6 13.6 5.6 24 -3
octubre 5.7 9.7 1.7 21 -14
novembre 1.7 5.7 -2.2 17 -16.6
desembre -0.7 3.1 -4.6 15 -17

ANY 4.5 8.7 0.4 34 -24

A la figura 3 són representades les corbes anuals de temperatura corresponents a Ribes
de Freser i a Núria, respectivament.

'c

RIBES DE FRESER (920 m s.m.)

'c
NÚRIA (1964 m s.m.)

Fig. 3. Règim de temperatures a les estacions de Ribes de Freser i Núria. Hi són representades les mitjanes
de les màximes, les mitjanes de les mínimes i les mitjanes de les mitjanes; en iínicscontínues les da
des mensuals, i en línies discontínues les anuals.

En el cas de Ribes de Freser, per fer els càlculs hom ha utilitzat dades dels períodes
d'anys 1930-35, 1937-47 i 1956-74. Les xifres obtingudes són molt semblants a les que do
nen tant XERCAVINS com PANAREDA i NUET. Per a Daió de Dalt les observacions em·
prades corresponen als anys 1937-47 i 1956-74; i per a Núria, al període 1950-74. En tots dos
casos els nostres resultats s'acosten molt als trobats per XERCAVJNS.



A l 'esquerra: Nùria (1964 m) . Darrere el 
santuari s 'obre la Coma de Finestrelles. 
Foto R.M. Masalles. 
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A l'esquerra: Núria (1964 m). Darrere el
santuari s'obre la Coma de Finestrelles.
Foto R.M. Masa//es.

A sota: El massís del Puigmal (2909 01)
des del Coll de Noucreus, amb el clot de
Núria entremig. Foto A. Borbonet.



Cal assenyalar que en els casos de Ribes de Freser i de Daió de Dalt manquen les 
observacions del febrer de 1956, extremadament fred, i, per tant, les minimes absolûtes 
enregistrades (—13° i —15°, respectivament) no son homologables a la de Nuria (—24°), que 
correspon precisament a aquell any. Per fer-se carree del fred extraordinari d'aqueO mes de 
febrer, heus ací les températures mitjanes i extremes enregistrades a Nuria: 

temp. mitjana mitjana màx. abs. mín. abs. 
mitjana màxs. míns. 

- 1 0 . 2 - 5 . 3 - 1 5 . 2 3.0 - 2 4 

Com a punt de comparació, per valorar les xifres comarcáis, vegeu les mitjanes anuals 
d'altres estacions, la majoria d'elles pirinenques (indiquem la font d'on les hem extret): 

O lo t (440m) 12.7 
Vie (496 m) 12.3 
Fígols(1154m) 11.2 
Puigcerdà(1190m) 10.2 
Viella (931 m) 9.7 
Les Escaldes (1158 m) 9.4 
Cabdella (1420 m) 9.1 
Engolasters (1640 m) 7.7 
Montlluís(1600m) 6 
Ransol(1745 m) 5.5 
E. de Sant Maurici (1890 m) 4.4 
Estany Cento (2035 m) 3.4 

(PANAREDA i NUET) 
(PANAREDA i NUET) 
(PANAREDA i NUET) 
(PANAREDA i NUET) 
(PANAREDA i NUET) 
(PANAREDA i NUET) 
(PANAREDA i NUET) 
(Geografìa de Catalunya) 
(M. GARNIER) 
(Geografia de Catalunya) 
(PANAREDA i NUET) 
(PANAREDA i NUET) 

Quant a i'osciHació térmica anual, resulta de 16.5° a Ribes de Freser, 13.5° a Daió de 
Dalt i 14.3° a Nuria. A la figura 4 hem représentât la variació anual de l'amplitud térmica a 
Nuria i a Ribes de Freser. 

Fig. 4. Variació de l'oscil-lació t e rmomèt r ica duran t l 'any a les estacions de Ribes de Freser i Nuria. 

El gradient de disminuciô de la temperatura amb Paltitud, entre Ribes i Nûria és per 
terme mitjà de 0.53°/100 m, valor que es mou entre els 0.64°/100 m del mes de juliol i els 
0.32°/100 m del mes de gêner. 
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Cal assenyalar que en els casos de Ribes de Freser i de Daió de Dalt manquen les
observacions del febrer de 1956, extremadament fred, i, per tant, les mínimes absolutes
enregistrades (_13' i -15', respectivament) no són homologables a la de Núria (-24'), que
correspon precisament a aquell any. Per fer-se càrrec del fred extraordinari d'aquell més de
febrer, heus ací les temperatures mitjanes i extremes enregistrades a Núria:

tempo
mitjana

-10.2

mitjana
màxs.

-5.3

mitjana
mÍns.

-15.2

màx. abs.

3.0

mín. abs.

-24

Com a punt de comparació, per valorar les xifres comarcals, vegeu les mitjanes anuals
d'altres estacions, la majoria d'elles pirinenques (indiquem la font d'on les hem extret):

Olot (440 m)
Vic (496 m)
Fígols (1154 m)
Puigcerdà (1190 m)
Viella (931 m)
Les Escaldes (1158 m)
Cabdella (1420 m)
Engolasters (1640 m)
Montlluís (1600 m)
Ransal (1745 m)
E. de Sant Maurici (1890 m)
Estany Gento (2035 m)

12.7 (pANAREDA i NUET)
12.3 (PANAREDA i NUET)
11.2 (pANAREDA i NUET)
10.2 (pANAREDA i NUET)
9.7 (pANAREDA i NUET)
9.4 (pANAREDA i NUET)
9.1 (PANAREDA i NUET)
7.7 (Geografia de Catalunya)
6 (M. GARNIER)
5.5 (Geografia de Catalunya)
4.4 (PANAREDA i NUET)
3.4 (pANAREDA i NUET)

Quant a l'oscil·lació tèrmica anual, resulta de 16.5' a Ribes de Freser, 13.5' a Daió de
Dalt i 14.3' a Núria. A la figura 4 hem representat la variació anual de l'amplitud tèrmica a
Núria i a Ribes de Freser.

'C

,
¡

ol-~~~~~~~~__--J!

__ AlBES DE FRESER
__ NÚRIA

Fig. 4. Variació de )'osci!.)ació termomètrica durant l'any a les estacions de Ribes de Freser i Núria.

El gradient de dismint\ció de la temperatura amb l'altitud, entre Ribes i Núria és per
terme mitjà de 0.53'/100 m, valor que es mou entre els 0.64'/100 m del mes de juliol i els
0.32'/1 00 m del mes de gener.



La comparació de les dades termomètriques relatives a Ribes de Freser, Daió de Dalt i 
Nuria és molt il-lustrativa quant a les diferents condicions locáis en qué es troben aqüestes 
estacions. La primera cosa que crida l'atenció és la práctica coincidencia entre les mitjanes 
anuals de Ribes i de Daió (9.9° i 9.5°, respectivament) malgrat el desnivell de 500 metres 
d'alcada entre una localitat i l'altra. La mitjana de les máximes és sensiblement mes baixa a 
Daió, però la mitjana de les mínimes hi és, en canvi, mes elevada. Si comparem les mitjanes 
mensuals, remarcarem que a Ribes les mitjanes de les mínimes son clarament mes baixes 
durant tot l'any llevat del període compres entre abril i agost, cosa que no passa, però, amb 
les mínimes absolutes, que es porten poca diferencia entre una estació i l'altra. Les mitjanes de 
les máximes son, en canvi, forca mes altes a Ribes, tret deis mesos hivernals (novembre-febrer) 
en qué la distancia és molt perita. I tot això està d'acord, evidentment, amb una oscil-lació 
tèrmica anual molt més forta a Ribes que a Daió de Dalt. Aquests fets s'expliquen per la 
situació topogràfica d'una localitat i l'altra. Ribes de Freser és situat en un fondai molt tancat 
i, des del punt de vista climàtic, sotmès a un efecte de cubeta. Durant l'hivern la insolació hi 
és mínima i s'hi deixen sentir sovint els efectes de la inversió tèrmica o deis corrents freds 
que circulen pel fons de vali; a l'estiu, per contra, pot haver-hi un fort escalfament diiirn 
(observeu que les temperatures máximes absolutes hi són molt més elevades que a Daió). 
Això fa que el clima de Ribes presenti unes característiques més extremes del que fora nor
mal. Altres estacions, no comarcáis però relativament properes, on es donen així mateix uns 
contrastos tèrmics molt acusats, amb máximes estivals altes i mínimes d'hivern molt baixes, 
són la Farga de Bebié i la Seu d'Urgell, l'una en un fons de vali estret i l'altra en una cubeta 
molt tancada. 

L'estació de Daió de Dalt, en contraposició a Ribes, és situada en un coster elevai, molt 
ben exposat a migjorn i forca protegit per les masses muntanyoses circumdants. La insolació 
hi és molt bona i el lloc resta sostret, d'altra banda, a les influencies extremoses que afecten 
els fons de vali. Els contrastos de temperatura hi queden, per tant, molt atenuáis. Pot dir-se, 
dones, que la estació de Daió de Dalt és sotmesa a un microclima excepcionalment calent. 

Quant a Nuria, a considerable altitud però posada al fons d'una concavitat bastant dosa, 
hom remarcará principalment els nivells extrems a que poden arribar les temperatures 
absolutes; segons les dades que posseim, hi ha un salt de 58° entre la temperatura més alta 
(+34°) i la més baixa ( -24° ) . 

Precipitacions - Passant a considerar ara la pluviositat, heus ací les precipitacions anuals 
mitjanes corresponents a les estacions pluviomètriques situades dins la Vali: 

Ribes de Freser (920 m s.m.) 987.17 mm 
Fornells de la Muntanya (~ 1300 m s.m.) 1068.59 mm 
Daió de Dalt (1419 m s.m.) 1119.01mm 
Presa del Freser (1654 m s.m.) 1140.89 mm 
Nûria (1964 m s.m.) 1043.62 mm 

Per fer aquests calculs hem utilitzat, en conjunt, dades corresponents als périodes 
d'anys seguents: Ribes de Freser, 191647 i 1956-74; Fornells, 1927-28 i 1930-38; Daió de 
Dalt, 1936, 193947 i 1956-74; Presa del Freser, 194247 i 1956-74; Nûria, 1908-10,1912-
15, 1929-36, 1950-61 i 1966-70. Val a dir que en el cas de Nûria les séries són molt incom
plètes, de manera, per exemple, que per als mesos de febrer i marc només disposem de set 
anys d'observacions, mentre que per a l'agost n'hi ha vint-i-set. 
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La comparació de les dades termomètriques relatives a Ribes de Freser, Daió de Dalt i
Núria és molt .il·lustrativa quant a les diferents condicions locals en què es troben aquestes
estaciuns. La primera cosa que crida l'atenció és la pràctica coincidència entre les mitjanes
anuals de Ribes i de Daió (9.9° i 9.5°, respectivament) malgrat el desnivell de 500 metres
d'alçada entre una localitat i l'altra. La mitjana de les màximes és sensiblement més baixa a
Daió, però la mitjana de les mínimes hi és, en canvi, més elevada. Si comparem les mitjanes
mensuals, remarcarem que a Ribes les mitjanes de les mínimes són clarament més baixes
durant tot l'any llevat del període comprès entre abril i agost, cosa que no passa, però, amb
les mínimes absolutes, que es porten poca diferència entre una estació i l'altra. Les mitjanes de
les màximes són, en canvi, força més altes a Ribes, tret dels mesos hivernals (novembre-febrer)
en què la distància és molt petita. 1 tot això està d'acord, evidentment, amb una oscil·lació
tèrmica anual molt més forta a Ribes que a Daló de Dalt. Aquests fets s'expliquen per la
situació topogràfica d'una localitat i l'altra. Ribes de Freser és situat en un fondal molt tancat
i, des del punt de vista climàtic, sotmès a un efecte de cubeta. Durant l'hivern la insolació hi
és mínima i s'hi deixen sentir sovint els efectes de la inversió tèrmica o dels corrents freds
que circulen pel fons de vall; a l'estiu, per contra, pot haver-hi un fort escalfament diürn
(observeu que les temperatures màximes absolutes hi són molt més elevades que a Daló).
Això fa que el clima de Ribes presenti unes característiques més extremes del que fora nor
mal. Altres estacions, no comarcals però relativament properes, on es donen així mateix uns
contrastos tèrmics molt acusats, amb màximes estivals altes i mínimes d'hivern molt baixes,
són la Farga de Bebié i la Seu d'Urgell, l'una en un fons de vall estret i l'altra en una cubeta
molt tancada.

L'estació de Daió de Dalt, en contraposició a Ribes, és situada en un coster elevat, molt
ben exposat a migjorn i força protegit per les masses muntanyoses circumdants. La insolació
hi és molt bona i el lloc resta sostret, d'altra banda, a les influències extremoses que afecten
els fons de vall. Els contrastos de temperatura hi queden, per tant, molt atenuats. Pot dir-se,
doncs, que la estació de Daió de Dalt és sotmesa a un microclima excepcionalment calent.

Quant a Núria, a considerable altitud però posada al fons d'una concavitat bastant closa,
hom remarcarà principalment els nivells extrems a què poden arribar les temperatures
absolutes; segons les dades que posseïm, hi ha un salt de 58 Q entre la temperatura més alta
(+34°) i la més baixa (_24°).

Precipitacions - Passant a considerar ara la pluviositat, heus ací les precipitacions anuals
mitjanes corresponents a les estacions pluviomètriques situades dins la Vall:

Ribes de Freser (920 m s.m.)
Fornells de la Muntanya (~ 1300 m s.m.)
Daió de Dalt (14l9 m s.m.)
Presa del Freser (I654 m s.m.)
Núria (1964 m s.m.)

987.17 mm
1068.59 mm
1119.01 mm
1140.89 mm
1043.62 mm

Per fer aquests càlculs hem utilitzar, en conjunt, dades corresponents als períodes
d'anys següents: Ribes de Freser, 1916-47 i 1956-74; Fornells, 1927-28 i 1930-38; Daló de
Dalt, 1936, 1939-47 i 1956-74; Presa del Freser, 1942-47 i 1956-74; Núria, 1908-10, 1912
15,1929-36,1950-61 i 1966-70. Val a dir que en el cas de Núria les sèries són molt incom
pletes, de manera, per exemple, que per als mesos de febrer i març només disposem de set
anys d'observacions, mentre que per a l'agost n'hi ha vint-i-set.



Les xifres de les darreres quatre localitats han estât calculades fent la correcciô de les 
dades amb Ribes de Freser, que és l'estaciô que té una série mes llarga d'observacions pluvio-
mètriques. Les quantitats que hem trobat nosaltres no son pas gaire diferents de les calcula
des per altres autors; les diferències mes grans es troben en la pluviositat de Daiô de Dalt 
(que XERCAVINS avalua en 1289.3 mm) i en la de Ribes de Freser (que segons PANARE-
DA i NUET séria de 1011.4 mm). XERCAVINS assenyala, a mes, per a Queralbs (1275 m 
s.m) una pluviositat anual de 1015.9 mm. 

Farem notar que la pluviositat calculada per a Nûria résulta anormalment baixa, perô 
aixô es pot atribuir, potser, a un defecte en les observacions. De fet, als llocs alts sempre hi 
ha el problema de les nevades, que poden esquivar fàcilment els aparells de recollida (bé que 
de vegades hi penetren en excès) i que, a mes, resulten diffcils de mesurar. 

Pel que fa a la mitjana dels dies de precipitaciô, les xifres deduibles de les dades exis-
tents sembla que no lliguen gaire i, d'altra banda, els nostres calculs no s'ajusten pas sempre 
als que han fet altres autors. Vegeu els valors que resulten per a algunes d'aquelles estacions: 

Ribes de Freser 100.4 dies de prec./any 
Daiô de Dalt 103.4 dies de prec./any 
Nûria 85.3 dies de prec./any 

XERCAVINS dôna per a Daiô una mitjana de dies de pluja de 117.7 i calcula encara 
per a la Presa del Freser el valor de 87 dies de precipitaciô per any. Sembla évident que tant 
aquesta darrera xifra com la de Nûria (que segons XERCAVINS fora 83.5) son anormalment 
baixes. 

La mitjana de dies de neu per any séria, segons els nostres calculs, de 29.6 a Nûria, 12.7 
a Daiô de Dalt i 8.8 a Ribes de Freser. No sabem, perô, si son dades prou fiables. L'aprecia-
ciô dels dies de neu ja se sap que sol resultar problemàtica; en llocs molt propers observadors 
diferents donen sovint valors bastants discordants (segurament per confusiô entre neu seca i 
barreja de neu i aigua, entre precipitaciô de neu i neu a terra i entre neu i rufa). Per exemple, 
la xifra que résulta per a Camprodon, estaciô força équivalent a la de Ribes quant a altitud i 
a clima, és de 16.5 dies de neu per any. Es évident que posada al costat de les xifres de Ribes 
i de Daiô résulta sorprenent; i hom ja no sap si la de Ribes és baixa o la de Camprodon massa 
alta o totes dues inexactes. 

De les dades sobre quantitat de neu a terra no val la pena ni de parlar-ne, perquè son 
molt escasses i molt insegures. 

Com hem dit mes amunt, disposem també de les dades subministrades per très pluvio
mètres totalitzadors instal-lats a la capçalera de la conca del riu Freser. Aquests aparells foren 
plantats per F.E.C.S.A. el setembre de l'any 1929 i, després d'un période de prova, hom 
començà a fer-ne lectures a partir del juliol de 1932. De primer eren situats, un vora les 
Fonts del Freser, a 2550 m d'altura, un altre al capdamunt de Coma de Vaca, a 2520 m, i el 
tercer tocant al Planell de Coma de Vaca, a 2020 m d'altitud. Aquest darrer aparell no ha 
canviat d'emplaçament, perô els dos primers van ésser col-locats mes tard en nous indrets: el 
de Fonts del Freser molt mes avall de la Coma de Fresers, a uns 2250 mètres d'alçada, i el de 
Coma de Vaca també aiguës avall d'aquesta coma, a uns 2300 m. En gênerai les lectures s'han 
anat fent en périodes aproximats d'un any o, mes rarament, de très mesos i nou mesos, 
alternadament. El seu funcionament ha estât molt irregular, a causa de diversos contratemps: 
avaries, desaparicions, manipulacions per part de gent irresponsable,... A aquests inconvé
nients cal afegir que la presa de dades no sempre ha estât correcta (en algun cas el prêtés 
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Les xifres de les darreres quatre localitats han estat calculades fent la correcció de les
dades amb Ribes de Freser, que és l'estació que té una sèrie més llarga d'observacions pluvio
mètriques. Les quantitats que hem trobat nosaltres no són pas gaire diferents de les calcula
des per altres autors; les diferències més grans es troben en la pluviositat de Daió de Dalt
(que XERCAV1NS avalua en 1289.3 mm) i en la de Ribes de Freser (que segons PANA RE
DA i NUET seria de 1011.4 mm). XERCAV1NS assenyala, a més, per a Queralbs (1275 m
s.m) una pluviositat anual de 1015.9 mm.

Farem notar que la pluviositat calculada per a Núria resulta anormalment baixa, però
això es pot atribuir, potser, a un defecte en les observacions. De fet, als llocs alts sempre hi
ha el problema de les nevades, que poden esquivar fàcilment els aparells de recollida (bé que
de vegades hi penetren en excés) i que, a més, resulten difícils de mesurar.

Pel que fa a la mitjana dels dies de precipitació, les xifres tleduibles de les dades exis
tents sembla que no lliguen gaire i, d'altra banda, els nostres càlculs no s'ajusten pas sempre
als que han fet altres autors. Vegeu els valors que resulten per a algunes d'aquelles estacions:

Ribes de Freser
Daió de Dalt
Núria

100.4 dies de prec./any
103.4 dies de prec./any

85.3 dies de prec./any

XERCAV1NS dóna per a Daió una mitjana de dies de pluja de 117.7 i calcula encara
per a la Presa del Freser el valor de 87 dies de precipitació per any. Sembla evident que tant
aquesta darrera xifra com la de Núria (que segons XERC,AV1NS fóra 83.5) són anormalment
baixes.

La mitjana de dies de neu per any seria, segons els nostres càlculs, de 29.6 a Núria, 12.7
a Daió de Dalt i 8.8 a Ribes de Freser. No sabem, però, si són dades prou fiables. L'aprecia
ció dels dies de neu ja se sap que sol resultar problemàtica~ en llocs molt propers observadors
diferents donen sovint valors bastants discordants (segurament per confusió entre neu seca i
barreja de neu i aigua, entre precipitació de neu i neu a terra i entre neu i rufa). Per exemple,
la xifra que resulta per a Camprodon, estació força equivalent a la de Ribes quant a altitud i
a clima, és de 16.5 dies de neu per any. És evident que posada al costat de les xifres de Ribes
i de Daió resulta sorprenent; i hom ja no sap si la de Ribes és baixa o la de Camprodon massa
alta o totes dues inexactes.

De les dades sobre quantitat de neu a terra no valIa pena ni de parlar-ne, perquè són
molt escasses i molt insegures.

Com hem dit més amunt, disposem també de les dades subministrades per tres pluviÒ
metres totalitzadors instal·lats a la capçalera de la conca del riu Freser. Aquests apareUs foren
plantats per F.E.C.S.A. el setembre de l'any 1929 i, després d'un període de prova, hom
començà a fer-ne lectures a partir del juliol de 1932. De primer eren situats, un vora les
Fonts del Freser, a 2550 m d'altura, un altre al capdamunt de Coma de Vaca, a 2520 m, i el
tercer tocant al PlaneU de Coma de Vaca, a 2020 m d'altitud. Aquest darrer apareU no ha
canviat d'emplaçament, però els dos primers van ésser col·locats més tard en nous indrets: el
de Fonts del Freser molt més avall de la Coma de Fresers, a uns 2250 metres d'alçada, i el de
Coma de Vaca també aigües avall d'aquesta coma, a uns 2300 m. En general les lectures s'han
anat fent en períodes aproximats d'un any o, més rarament, de tres mesos i nou mesos,
alternadament. El seu funciunament ha estat molt irregular, a causa de diversos contratemps:
avaries, desaparicions, manipulacions per part de gent irresponsable,.. A aquests inconve
nients cal afegir que la presa de dades no sempre ha estat correcta (en algun cas el pretès



observador ha repetit exactament les dades d'un any anterior) i que - c o m passa sovint— la 
recollida de neu per l'aparell pot resultar bastant falsejada. Els valors que n'hem calculât 
—tôt i les precaucions preses— s'han de considerar, per tant, ûnicament aproximats. Tota 
manera, els diversos assajos de calcul que hem fet (uns mes acurats o mes restrictius que 
altres) no difereixen pas dràsticament; com a màxim hem trobat diferències de 88 mm/any. 
Hem utilitzat dades dels périodes 14.7.1932 a 30.9.1934 i 19.7.1936 a 20.8.1976. Fent 
jugar totes les dades possibles — perô exceptuant, no solament les que son declaradament 
falses (per manipulaciô del pluviomètre, avaria, etc.), sinô també les que semblen simplement 
sospitoses- i corregint els calculs amb l'estaciô de Ribes de Freser, hem obtingut els segûents 
valors de precipitaciô mitjana anual: 

Planell de Coma de Vaca (2020 m s.m.) 1352 mm 
Coma de Vaca (2300 m s.m.) 1198.5 mm 
Coma de Fresers (2250 m s.m.) 1154.9 mm 

Per poder sospesar adequadament les xifres de pluviositat que hem anat especificant, cal 
disposar, d'entrada, de punts de comparaciô. Per aixô donem a continuaciô les quantitats de 
precipitaciô corresponents a d'altres estacions pirinenques o a localitats no massa allunyades 
de la serralada. Separem, primer —pel seu interès mes especial— les estacions que es troben al 
voltant de la Vall, i després hi afegim totes les altres, per ordre creixent de volum de pluja. 
Quan els calculs no son nostres, indiquem, entre parèntesis, l'autor o la font d'on els hem 
recollât. 

Camprodon (950 m) 1107 2 mm; 1156.6 mm (PANAREDA i NUET) 
Campdevànol (738 m) 982 5 mm 
La Molina (1711 m) 1197 9 mm 
Puigcerdà(1190 m) 704 3 mm; 788.2 mm (PANAREDA i NUET) 

La Seu d'Urgell (690 m) 626 mm (Geografía de Catalunya) 
Esterri d'Àneu (948 m) 691 mm (Geografía de Catalunya) 
Vie (496 m) 703 8 mm (PANAREDA i NUET); 642 mm (Geo

grafía de Catalunya) 
Llavorsi (815 m) 719 1 mm (PANAREDA i NUET) 
Tavascan (1116 m) 742 mm (Geografía de Catalunya) 
St. Marti del Canigó (1030 m) 813 8 mm (Geografía de Catalunya) 
Les Escaldes (1158 m) 883 mm (Geografía de Catalunya) 
Viella (931 m) 918 9 mm (PANAREDA i NUET); 873 mm (Geo

grafía de Catalunya) 
Olot (440 m) 1029 5 mm (PANAREDA i NUET) 
Ransol(1745 m) 1043 mm (Geografía de Catalunya) 
Molió (1180 m) 1043 1 mm (XERCAVINS) 
Prats de Molió (750 m) 1146 1 mm (Geografía de Catalunya) 
Port de la Bonaigua (2070 m) 1163 mm (Geografía de Catalunya) 
Gavarnia (1357 m) 1222 mm (SORRE) 
Cabdella (1420 m) 1263 3 mm (PANAREDA i NUET); 1131 mm 

(Geografía de Catalunya) 
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observador ha repetit exactament les dades d'un any anterior) i que -com passa sovint- la
recollida de neu per l'aparell pot resultar bastant falsejada. Els valors que n'hem calculat
-tot i les precaucions preses- s'han de considerar, per tant, únicament aproximats. Tota
manera, els diversos assajos de càlcul que hem fet (uns més acurats o més restrictius que
altres) no difereixen pas dràsticament; com a màxim hem trobat diferències de 88 mm/any.
Hem utilitzat dades dels períodes 14.7.1932 a 30.9.1934 i 19.7.1936 a 20.8.1976. Fent
jugar totes les dades possibles -però exceptuant, no solament les que són declaradament
falses (per manipulació del pluviòmetre, avaria, etc.), sinó també les que semblen simplement
sospitoses- i corregint els càlculs amb l'estació de Ribes de Freser, hem obtingut els següents
valors de precipitació mitjana anual:

Planell de Coma de Vaca (2020 m s.m.)
Coma de Vaca (2300 m s.m.)
Coma de Fresers (2250 m s.m.)

1352 mm
1198.5 mm
1154.9 mm

Per poder sospesar adequadament les xifres de pluviositat que hem anat especificant, cal
disposar, d'entrada, de punts de comparació. Per això donem a continuació les quantitats de
precipitació corresponents a d'altres estacions pirinenques o a localitats no massa allunyades
de la serralada. Separem, primer -pel seu interès més especial- les estacions que es troben al
voltant de la Vall, i després hi afegim totes les altres, per ordre creixent de volum de pluja.
Quan els càlculs no són nostres, indiquem, entre parèntesis, l'autor o la font d'on els hem
recollit.

Camprodon (950 m)
Campdevànol (738 m)
La Molina (1711 m)
Puigcerdà (1190 m)

La Seu d'Urgell (690 m)
Esterri d'Àneu (948 m)
Vic (496 m)

Llavorsí (815 m)
Tavascan (1116 m)
St. Martí del Canigó (1030 m)
Les Escaldes (1158 m)
Viella (931 m)

Olot (440 m)
Ransol (1745 m)
Molló (1180 m)
Prats de Molló (750 m)
Port de la Bonaigua (2070 m)
Gavarnia (1357 m)
Cabdella (1420 m)

1107.2 mm; 1156.6 mm (PANAREDA i NUET)
982.5 mm

1197.9 mm
704.3 mm; 788.2 mm (pANAREDA i NUET)

626 mm (Geografia de Catalunya)
691 mm (Geografia de Catalunya)
703.8 mm (pANAREDA i NUET); 642 mm (Geo-

grafia de Catalunya)
719.1 mm (PANAREDA i NUET)
742 mm (Geografia de Catalunya)
813.8 mm (Geografia de Catalunya)
883 mm (Geografia de Catalunya)
918.9 mm (PANAREDA i NUET); 873 mm (Geo-

grafia de Catalunya)
1029.5 mm (PANAREDA i NUET)
1043 mm (Geografia de Catalunya)
1043.1 mm (XERCAVINS)
1146.1 mm (Geografia de Catalunya)
1163 mm (Geografia de Catalunya)
1222 mm (SORRE)
1263.3 mm (PANAREDA i NUET); 1131 mm

(Geografia de Catalunya) .



Estany Gerito (2035 m) 

L'Hospitalet de 1'Aneja (1430 m) 
Beget (1000 m) 

Estany de St. Maurici (1890 m) 
Saurai (950 m) 

1308 mm (PANAREDA i NUET); 1275 mm (Geo
grafía de Catalunya) 

1320 mm (PANAREDA i ROCA) 
1427 mm (Geografía de Catalunya) 
1482.1 mm (PANAREDA i NUET) 
1722mm(SORRE) 

Si es posen les dades comarcáis de pluviositat al costai de les d'aquesta relació, hom pot 
intentar ja de fer conjectures i de treure'n algunes conclusions generáis. S'observa, per exem
ple, que a la Vali de Ribes la pluviositat és relativament alta fins i tot a les localitats menys 
elevades. Això s'ha de relacionar amb la situació de la comarca al vessant meridional deis 
Pirineus orientas i al Sud de la línia orogràfica Cadí-Canigó, la qual cosa fa que rebi la in
fluencia deis corrents humits provinents de la Mediterrània, responsables del màxim pluvio
métrie que es dona a la Catalunya nordoriental. En contrast amb l'alta pluviositat de l'estatge 
monta, eis valors pluviométries de les localitats alpines comarcáis no semblen gaire impor
tants. Aquests fets es contraposen amb eis que hom observa a moites comarques pirinenques 
mes occidentals, on les baixes valls solen èsser poc plujoses, mentre que eis cims reben grans 
quantitats de precipitacions; remarqueu, per exemple, l'escassa pluviositat de Llavorsí i 
d'Esterri d'Àneu, al costat de 1'abundancia de pluges del Port de la Bonaigua i de l'Estany de 
St. Maurici. 

S'ha de tenir en compte, tota manera, que la mitjana pluviomètrica no és pas prou 
significativa per ella sola com a condicionant de la vida vegetal i del paisatge d'una zona 
concreta. Les correccions més importants que cal introduir-hi són la distribució de la pluja al 
llarg de l'any i la irregularitat de les precipitacions d'un any a l'altre. 

Pel que fa a la distribució anual de precipitacions, heus aci les dades que hem obtingut: 

Ribes de Freser (920 m s.m.) 

desembre 69.0 mm 
gener 33.19 mm 
febrer 48.11 mm 

juny 
juliol 
agost 

123.33 mm 
101.48 mm 
97.18 mm 

150.3 mm 
15.2% 

322 mm 
32.6 % 

Fornells de la Muntanya (~ 1300 m s.m.) 

desembre 78.18 mm 
gener 42.71 mm 
febrer 72.59 mm 

193.5 mm 
18.1 % 

juny 
juliol 
agost 

112.12 mm 
91.17 mm 
92.84 mm 

296.1 mm 
27.7 % 

marc 67 .23 mm 
abril 78 .89 mm 
maig 107 .85 mm 

setembre 98 .85 mm 
octubre 80 .79 mm 
novembre 81 .27 mm 

marc 69 .07 mm 
abril 78 .02 mm 
maig 134 .48 mm 

setembre 108 .16 mm 
octubre 97 .80 mm 
novembre 90 .55 mm 

253.9 mm 
25.7 % 

260.2 mm 
26.4 % 

282.5 mm 
26.4 % 

296.5 mm 
27.7 % 

Estany Gento (2035 m)

L'Hospitalet de l'Arieja (1430 m)
Beget (1000 m)
Estany de Sl. Maurici (1890 m)
Saurat (950 m)

1308 mm (pANAREDA i NUET); 1275 mm (Geo-
grafia de Catalunya)

1320 mm (pANAREDA i ROCA)
1427 mm (Geografia de Catalunya)
1482.1 mm (pANAREDA i NUET)
1722 mm (SORRE)
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Si es posen les dades comarcals de pluviositat al costat de les d'aquesta relació, hom pot
intentar ja de fer conjectures i de treure'o algunes conclusions generals. S'observa, per exem·
ple, que a la Vall de Ribes la pluviositat és relativanlent alta fms i tot a les localitats menys
elevades. Això s'ha de relacionar amb la situació de la comarca al vessant meridional dels
Pirineus orientas i al Sud de la línia orogràfica Cadí-Canigó, la qual cosa fa que rebi la in
fluència dels corrents humits provinents de la Mediterrània, responsables del màxim pluvio
mètric que es dóna a la Catalunya nordoriental. En contrast amb l'alta pluviositat de l'estatge
montà, els valors pluviomètrics de les localitats alpines comarcals no semblen gaire impor
tants. Aquests fets es contraposen amb els que hom observa a moltes comarques pirinenques
més occidentals, on les baixes valls solen ésser poc plujoses, mentr.e que els cims reben grans
quantitats de precipitacions~ remarqueu, per exemple, l'escassa pluviositat de Llavorsí i
d'Esterri d'Àneu, al costat de l'abundància de pluges del Port de la Bonaigua i de l'Estany de
St. Mautici.

S'ha de tenit en compte, tota manera, que la mitjana pluviomètrica no és pas prou
significativa per ella sola com a condicionant de la vida vegetal i del paisatge d'una zona
concreta. Les correccions més importants que cal introduir-hi són la distribució de la pluja al
llarg de l'any i la irregularitat de les precipitacions d'un any a l'altre.

Pel que fa a la distribució anual de precipitacions, heus ací les dades que hem obtingut:

Ribes de Freser (920 m s.m.)

desembre 69.0 mm ~ 150.3 mm
març 67.23 mm ~ 253.9 mm

gener 33.19 mm
15.2 %

abril 78.89 mm
25.7 %febrer 48.11 mm maig 107.85 mm

juny 123.33 mm ~ 322 mm
setembre 98.85 mm ~ 260.2 mm

juliol 101.48 mm
32.6 %

octubre 80.79 mm
26.4 %

agost 97.18 mm novembre 81.27 mm

Fornells de la Muntanya (:= 1300 m s.m.)

desembre 78.18 mm ~ 193.5 mm
març 69.07 mm ~ 282.5 mmgener 42.71 mm

18.1 %
abril 78.02 mm

26.4 %febrer 72.59 mm maig 134.48 mm

juny 112.12 mm ~ 296.1 mm
setembre 108.16 mm ~ 296.5 mm

juliol 91.17 mm
27.7 %

octubre 97.80 mm
27.7 %agost 92.84 mm novembre 90.55 mm



Daió de Dalt (1419 m s.m.) 

desembre 

gêner 
febrer 

juny 
julio 1 
agost 

73.88 mm 
45.12 mm 
58.19 mm 

127.88 mm ) 
111.57 mm \ 
104.40 mm \ 

177.2 mm 
15.8 % 

343.8 mm 
30.7 % 

Presa del Freser (1654 m s.m.) 

desembre 92.35 mm 
gêner 45.95 mm 
febrer 54.74 mm 

juny 124.64 mm 
juliol 104.69 mm 
agost 98.31 mm 

Nuria (1964 m s.m.) 

desembre 60.29 mm 
gêner 43.44 mm 
febrer 80.48 mm 

juny 125.56 mm 
juliol 83.89 mm 
agost 102.23 mm 

193 mm 
16.9 % 

327.6 mm 
28.7 % 

184.2 mm 
17.6 % 

311.7 mm 
29.9 % 

mare 83 01 mm 
abril 90 28 mm 
maig 128 36 mm 

setembre 107 95 mm 
octubre 94 52 mm 
novembre 93 85 mm 

mar? 85 94 mm 
abril 93 51 mm 
maig 138 09 mm 

setembre 104 0 mm 
octubre 101 38 mm 
novembre 97 29 mm 

mar? 64 17 mm 
abril 61 48 mm 
maig 126 73 mm 

setembre 93 30 mm 
octubre 102 83 mm 
novembre 99 22 mm 

301.6 mm 
26.9 % 

296.3 mm 
26.5 % 

317.5 mm 
27.8 % 

302.7 mm 
26.5 % 

252.4 mm 
24.2 % 

295.3 mm 
28.3 % 

Hom observa que a totes les estacions es dona un màxim de pluviositat aproximadament 
entre maig i octubre i un mínim molt fort els mesos de gêner i febrer. El màxim se sol con
cretar, perô, en el période maig-juny, i en alguns casos (sobretot a Ribes de Freser, Fornells i 
Nuria) apareix un ciar descens de la pluviositat al pic de l'estiu. A la mateixa taula indi-
quem també la suma de precipitacions per a cada estació de l'any (considérant com a hivern 
els mesos de desembre, gêner i febrer, com a primavera, els de marc, abril i maig, etc.) i els 
tants per cent corresponents respecte a la pluviositat anual. A la figura 5 hom dona una repre
sentado d'aquestes dades, afegint-hi les équivalents de Testado de la Molina (Cerdanya). La 
figura 6 representa amb mes detall la variado anual de les precipitacions a les estacions de la 
Presa del Freser, Fornells i La Molina (vegeu també, mes endavant, els diagrames ombrotèr-
mics d'altres localitats). 

Les pluges estiuenques solen caure en forma de tempestes, de vegades molt aparatoses, 
provocades per núvols de convecció formats durant el dia; de manera que en aquesta época 
és fréquent que a un mati sec i assolellat succeeixi una tarda tempestuosa. Segons XERCA-
VINS, la mitjana anual de dies de tempesta seria d ' i l . 8 a Ribes de Freser. A principis de 
primavera, en canvi—i en part també a la tardor —teñen importancia les precipitacions calmes 
i persistents, ocasionades pels llevants. Aquests vents plujosos provinents de la Mediterrània, 
resten sovint aturats per la serralada axial sensé poder passar ais vessants del Nord; no és rar, 
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Daió de Dalt (1419 m s.m.)

desembre 73.88 mm ~ 177.2 mm
març 83.01 mm¡301.6 mm

gener 45.12 mm
15.8 %

abril 90.28 mm
26.9 %

febrer 58.19 mm maig 128.36 mm

juny 127.88 mm ~ 343.8 mm
setembre 107.95mm¡ 296.3 mm

juliol 111.57 mm
30.7 %

octubre 94.52 mm
26.5 %

agost 104.40 mm novembre 93.85 mm

Presa del Freser (1654 m s.m.)

desembre 92.35 mm ~ 193 mm
març 85.94 mm¡ 317.5 mm

gener 45.95 mm
16.9 %

abril 93.51 mm
27.8 %

febrer 54.74 mm maig 138.09 mm

juny 124.64 mm¡327.6 mm
setembre 104.0 mm¡302.7 mm

juliol 104.69 mm
28.7 %

octubre 101.38 mm
26.5 %

agost 98.31 mlp novembre 97.29 mm

Núria (1964 m s.m.)

desembre 60.29 mm¡184.2 mm
març 64.17mm¡ 252.4 mm

gener 43.44 mm
17.6 %

abril 61.48 mm
24.2%

febrer 80.48 mm maig 126.73 mm

juny 125.56 mm¡311.7 mm
setembre 93.30 mm¡295.3 mm

juliol 83.89 mm
29.9 %

octubre 102.83 mm
28.3 %

agost 102.23 mm novembre 99.22 mm

Hom observa que a totes les estacions es dóna un màxim de pluviositat aproximadament
entre maig i octubre i un mínim molt fort els mesos de gener i febrer. El màxim se sol con·
cretar, però, en el període maig-juny, i en alguns casos (sobretot a Ribes de Freser, Fornells i
Núria) apareix un clar descens de la pluviositat al pic de l'estiu. A la mateixa taula indi
quem també la suma de precipitacions per a cada estació de l'any (considerant com a hivern
els mesos de desembre, gener i febrer, com a primavera, els de març, abril i maig, etc.) i els
tants per cent corresponents respecte a la pluviositat anual. A la figura 5 hom dóna una repre
sentació d'aquestes dades, afegint-hi les equivalents de l'estació de ia Molina (Cerdanya). La
figura 6 representa amb més detall la variació anual de les precipitacions a les estacions de la
Presa del Freser, Fornells i La Molina (vegeu també, més endavant, els diagrames ombrotèr
mics d'altres localitats).

Les pluges estiuenques solen caure en forma de tempestes, de vegades molt aparatoses,
provocades per núvols de convecció formats durant el dia; de manera que en aquesta època
és freqüent que a un matí sec i assolellat succeeixi una tarda tempestuosa. Segons XERCA
VINS, la mitjana anual de dies de tempesta seria d' 11.8 a Ribes de Freser. A principis de
primavera, en canvi-i en part també a la tardor -tenen importància les precipitacions calmes
i persistents, ocasionades pels llevants. Aquests vents plujosos provinents de la Mediterrània,
resten sovint aturats per la serralada axial sense poder passar als vessants del Nord; no és rar,



RIBES DE FRESER 

( 9 2 0 m s.m.) 

3 0 0 -

P E T H 

D A I Ó DE DALT ( 1 4 1 9 m s.m.) 

3 0 0 , 

0 ' 1 1 1 1 

P E T H 

N U R I A ( 1 9 6 4 m s.m.) 

3 0 0 - I I 1 

P E T H 

FORNELLS DE LA M U N T A N Y A 

( - 1 3 0 0 m s.m.) 

• 3 0 0 - | 1 — i 

0 1 1 1 1 1 

P E T H 

FRESER (presa) (1654 m s.m.) 

3 0 0 - 1 

P E T H 

LA M O L I N A (1711 m s.m.) 

3 0 0 - I 

0 1 1 ' 1 — 
P E T H 

Fig. 5. Régim pluviométric estacional a cinc localitats de la comarca i a La Molina (Cerdanya). 
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RIBES DE FRESER

(920 m s.m.)

FORNELLS DE LA MUNTANYA
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Fig. 5. Règim pluviomètric estacional a cinc localitats de la comarca i a La Molina (C~rdanya).



FRESER (presa) (1654 m s.m.) 
1140,7 mm. [18-21] 

FORNELLS DE LA MUNTANYA 
( - 1 3 0 0 m s.m.) 

1068,6 mm [ 9 - 1 1] 

LA MOLINA (1711 m s.m.) 
1 197,9 mm [25-29] 

î Fig. 6. Variaciô anual de les precipitacions a les esta-
cions de la Presa del Freser, Fornells de la 

1 Muntanya i La Molina. 

per exemple, que la pluja regui durant molts dies seguits la Vali de Ribes mentre a la propera 
Cerdanya el cel es mante gairebé serè. 

Pel que fa a la intensitat de les precipitacions, heus aci algunes de les quantitats maximes 
d'aigua recollides en 24 hores: 

Ribes de Freser 
210 mm el 18 d'octubre de 1940 
136 mm el 23 de setembre de 1971 
131 mm el 17 d'agost de 1921 
125 mm el 25 de setembre de 1965 
120 mm el 29 d'agost de 1946 i el 12 de setembre de 1967 
H O m m e l 12 d'octubre de 1970 
105 mm el 28 de setembre de 1942 i el 23 de juny de 1963 

Daió de Dalt 

240 mm el 18 d'octubre de 1940 
170 mm el 12 d'octubre de 1970 
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FRESER (presa) (1654 m s.m.)
1140,7 mm. [18.211

LA MOLINA (1711 m s.m.)
1197.9 mm 125·29)

FORNELLS DE LA MUNTANYA
(..... 1300 m s.m.)

1068.6 mm [9 -111

¡
¡

Fig. 6. Variació anual de les precipitacions a les esta
cions de la Presa del Freser, Fornells de la
Muntanya i La Molina.

per exemple, que la pluja regui durant molts dies seguits la Vall de Ribes mentre a la propera
Cerdanya el cel es manté gairebé serè.

Pel que fa a la intensitat de les precipitacions, heus .cí algunes de les quantitats màximes
d'aigua recollides en 24 hores:

Ribes de Freser
210 mm el18 d'octubre de 1940
136 mm el 23 de setembre de 1971
131 mm el 17 d'agost de 1921
125 mm el25 de setembre de 1965
120 mm el 29 d'agost de 1946 i el12 de setembre de 1967
IlO mm el12 d'octubre de 1970
105 mm el 28 de setembre de 1942 i el 23 de juny de 1963

Daio de Dalt
240 mm el 18 d'octubre de 1940
170 mm el12 d'octubre de 1970



Horn pot veure que les pluges mes intenses cauen sobretot a la tardor o a finals d'estiu, i 
aquest és un tret climàtic tipie mes aviat de la terra baixa mediterrània propera. 

La irregularitat de la pluja d'un any a l'altre és força acusada. Per donar-ne una idea, 
especifiquen! a continuado algunes de les xifres mes extremes de pluviositat anual, enregis-
trades, durant eis périodes d'observació de que disposem, a diverses estacions de la comarca 
o a localitats molt properes. Indiquem, entre paréntesis, eis anys a qué corresponen. 

Ribes de Freser 
639.1 mm (1929) 
685 mm (1945) 

1501.2 mm (1920) 
1406 mm (1972) 

Daió de Dalt 
727 mm (1945) 1641 mm (1972) 

Campdevànol 
653.6 mm (1908) 
688.9 mm (1958) 

1360.8 mm (1964) 
1429.3 mm (1972) 

La Molina 
730.8 mm (1934) 1792.1 mm (1959) 

A la figura 7 son representades les quantitats de precipitado recollides a Ribes de Freser 

RIBES DE FRESER (920 m s.m.) 

1000-

oô 
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o 
00 

o 
CO 
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Fig. 7. La pluviositat anual a Ribes de Freser des de l 'any 1918 al 1974. La l inia d i scon t inua correspon al 
valor mitjà de les precipi tacions. 
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Hom pot veure que les pluges més intenses cauen sobretot a la tardor o a fll1als d'estiu, i
aquest és un tret climàtic típic més aviat de la terra baixa mediterrània propera.

La irregularitat de la pluja d'un any a l'altre és força acusada. Per donar-ne una idea,
especifiquem a continuació algunes de les xifres més extremes de· pluviositat anual, enregis
trades, durant els períodes d'observació de què disposem, a diverses estacions de la comarca
o a localitats molt properes. Indiquem, entre parèntesis, els anys a què corresponen.

Ribes de Freser
639.1 mm (1929)
685 mm (1945)

Daió de Dalt
727 mm (1945)

Campdevànol
653.6 mm (1908)
688.9 mm (1958)

La Molina
730.8 mm (1934)

1501.2 mm (1920)
1406 mm (1972)

'" 1641 mm (1972)

1360.8 mm (1964)
'" 1429.3 mm (1972)

1792.1 mm (1959)

A la figura 7 són representades les quantitats de precipitació recollides a Ribes de Freser

RIBES DE FRESER (920 m s.m.)

mm

1000

Fig. 7. La pluviositat anual a Ribes de Freser des de l'any 1918 al 1974. La línia discontínua correspon al
valor mitjà de les precipitacions.



en 39 anys diferents, amb la quai cosa hom podrà fer-se mes carrée d'aquesta irregularitat. A 
l'hora de valorar-la, cal tenir en compte que les expressions minimes d'un factor son sovint 
les mes décisives per a la vida végétal. 

La comparaciô entre elles de les diverses estacions pluviomètriques de la Vall hauria de 
permetre, teöricament, de deduir-ne la variaciô de les precipitacions amb l'altitud. La figura 8 

m m "1 _ 

1 3 0 0 -

1 0 0 0 -

' 1000 2 5 0 0 m 

Fig. 8. Variaciô de les precipitacions amb l'altitud. A l'eix de les abscisses, altitud sobre el mar; al de les 
ordenades, pluviositat anual. R - Ribes de Freser. Fp - Presa del Freser. N - Nuria. B - Planell 
de Coma de Vaca. CV - Coma de Vaca. 

representa un resum d'aquesta comparaciô. Tota manera, no estem pas segurs que la pauta 
que se'n dedueix sigui prou valida. Hom veu que hi ha un augment bastant regular de les 
pluges amb l'altura, almenys entre les cotes de Ribes de Freser (920 m) i del Planell de Coma 
de Vaca (2020 m); part damunt d'aquesta alçària, les precipitacions sofreixen —sembla— una 
minva ben acusada, ço que podría correspondre a un fenomen real, però que també podría 
èsser efecte d'un falsejament de les mesures obtingudes deis pluviomètres totalitzadors. D'al
tra banda, tampoc no ens atreveriem a dir que fos fidedigne el valor pluviométrie de Nuria, 
sorprenentment baix. Un repas a les series de dades d'aquesta estació (de funcionament molt 
irregular) porta a la sospita que hi pot haver mes d'una inexactitud. Tota manera, tampoc no 
fóra estrany que la cubeta de Nuria, molt reclosa entre masses muntanyoses, fos relativament 
poc accessible a determináis corrents plujosos. 

Integrado termopluviomètrica — No cal dir que ni la pluviositat tota sola ni la tempera
tura presa isoladament son éléments suficients per a definir el clima d'un lloc. Les caractéris
tiques de Testât del temps no depenen tant de cadascun deis factors per séparât com de la 
integrado de tots ells. Hem de convenir, tota manera, que la temperatura i la pluviositat son 
factors de primer ordre, ço que explica que hom hagi fet diversos intents de tipificar el clima 
prenent en consideració bàsicament la combinado d'aquests dos paramètres. Els diagrames 
ombrotèrmics de BAGNOULS i GAUSSEN son un deis sistemes de valorado sintética del 
clima mes útils i cada cop mes emprats. No insistirem ni en la concepció teòrica d'aquests 
diagrames ni en la forma de presentar-los usualment, car suposem que el lector n'està prou al 
corrent. 

A la figura 9 podeu veure els diagrames ombrotèrmics corresponents a Ribes de Freser, 
Daió de Dalt i Nuria. Hom comprova que a cap d'aqüestes localitats no existeix un période 
sec; totes tres presenten, ben al contrari, un période hiperhumit que compren els mesos de 
maig i juny i que, en el cas de Daió de Dalt, s'estén a tot l'estiu. Això no vol dir, és ciar, que 
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en 39 anys diferents, amb la qual cosa hom podrà fer-se més càrrec d'aquesta irregularitat. A
l'hora de valorar·la. cal tenir en compte que les expressions mínimes d'un factor són sovint
les més decisives per a la vida vegetal.

La comparació entre elles de les diverses estacions pluviomètriques de la Vall hauria de
pennetre, teòricament, de deduir-ne la variació de les precipitacions amb l'altitud. La figura 8
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Fig. 8. Variació de les precipitacions amb ,'altitud. A l'eix de les abscisses, altitud sobre el mar; al de les
ordenades, pluviositat anual. R - Ribes de Freser. Fp - Presa del Freser. N - Núria. B - Planell
de Coma de Vaca. CV - Coma de Vaca.

representa un resum d'aquesta comparació. Tota manera, no estem pas segurs que la pauta
que se'n dedueix sigui prou vàlida. Hom veu que hi ha un augment bastant regular de les
pluges amb l'altura, almenys entre les cotes de Ribes de Freser (920 m) i del Planell de Coma
de Vaca (2020 m); part damunt d'aquesta alçària, les precipitacions sofreixen -sembla- una
minva ben acusada, ço que podria correspondre a un fenomen real, però que també podria
ésser efecte d'un falsejament de les mesures obtingudes dels pluviòmetres totalitzadors. D'al
tra banda, tampoc no ens atreveriem a dir que fos fidedigne el valor pluviomètric de Núria,
sorprenentment baix. Un repàs a les sèries de dades d'aquesta estació (de funcionament molt
irregular) porta a la sospita que hi pot haver més d'una inexactitud. Tota manera, tampoc no
fóra estrany que la cubeta de Núria, molt reclosa entre masses muntanyoses, fos relativament
poc accessible a determinats corrents plujosos.

Integració termopluviomètrica - No cal dir que ni la pluviositat tota sola ni la tempera
tura presa isoladament són elements suficients per a definir el clima d'un lloc. Les caracterís
tiques de l'estat del temps no depenen tant de cadascun dels factors per separat com de la
integració de tots ells. Hem de convenir, tota manera, que la temperatura i la pluviositat són
factors de primer ordre, ço que explica que hom hagi fet diversos intents de tipificar el clima
prenent en consideració bàsicament la combinació d'aquests dos paràmetres. Els diagrames
ombrotèrrnics de BAGNOULS i GAUSSEN són un dels sistemes de valoració sintètica del
clima més útils i cada cop més emprats. No insistirem ni en la concepció teòrica d'aquests
diagrames ni en la forma de presentar-los usualment, car suposem que el lector n'està prou al
corrent. .

A la figura 9 podeu veure els diagrames ombro tèrmics corresponents a Ribes de Freser,
Daió de Dalt i Núria. Hom comprova que a cap d'aquestes localitats no existeix un període
sec; totes tres presenten, ben al contrari, un període hiperhumit que comprèn els mesos de
maig ijuny i que, en el cas de Daió de Dalt, s'estén a tot l'estiu. Això no vol dir, és clar, que



NURIA (1964 m s.m.) 

4,5° [17-21] 1.043.6 mm [6-27] 

Fig. 9. Diagrames ombrotèrmics de Ribes de Freser, 
Daiô de Dalt i Nûria. Sota el nom de Pestaciô 
nom indica els valors mitjans anuals de la tem-
peratura i de la pluviositat; entre claudàtors, 
el nombre de mensualitats de les quais s'han 
utilitzat dades per fer els calculs correspo-
nents. A l'esquerra i a dalt, la mitjana de les 
températures maximes del mes mes càlid i la 
màxima absoluta enregistrada; a baix, la mit
jana de les minimes del mes mes fred i la mi-
nima absoluta. Els mesos que tenen la mitjana 
de les minimes inferior a 0° C son indicats, 
sobre l'eix de les abscisses, amb un espai nè
gre; l'espai ratUat correspon als mesos en que 
la mfnima absoluta es troba per sota del punt 
de congelaciô. A la gràfica, la zona ratllada 
correspon als périodes humits; la zona negra, 
al période hiperhumit. 

la irregularitat climàtica no compor t i que en alguns anys de poca p rec ip i t ado puguin donar

se pér iodes de secada poc o mol t impor tan t s . De fet, no son rares les si tuacions de sequera en 

diversos m o m e n t s de l 'any, però especialment al pic de l 'estiu (juliol-agost) o al t ransit 

hivern-primavera (febrer-març) . Les figures 10 i 11 mos t ren , per a les estacions de Ribes i de 

Daiô de Dalt , els diagrames ombro tè rmics de set anys diferents i il-lustren bas tan t bé les 

oscil-lacions del clima general. 

Neu i calamarsa — En relació amb les precipi tacions, és mol t impor t an t a les zones d 'al ta 

m u n t a n y a to t allò que fa referencia a la neu : frequència de les nevades, quan t i t a t de neu a 

terra i durada de les congestes. Desgraciadament , sobre aquests aspectes, o bé no hi ha dades 

o les que existeixen son pràc t icament inuti l i tzables. Horn po t indicar ún icament alguns fets 

d ' indo le mol t general. Mes a m u n t h e m dona t ja l 'avaluació aprox imada dels dies de neu a les 

estacions comarcáis . D 'aqüestes xifres horn po t deduir que les nevades no son pas fenòmens 

gens rars, ni tan sols a les par ts inferiors de la Vail, bé que hi poden èsser mol t irregulars. La 

impressió que h o m recull ent re la gent de la comarca és que les nevades a baixa a l t i tud son 

ac tua lment mol t mes escasses que no pas fa c inquanta o seixanta anys ; to ta manera , en 

RIBES DE FRESER (920 m s.m.)
100[30-34] 987.1 mm [46-491
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37

,
¡
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-15

NÚRIA (1964 m s.m.)
4,50 (17-211 1.043.6 mmI6-27]

16.8
29

-6.4
-24
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DAIÓ DE OALT(1419 m s.m.)
9,50 [22-271 1119 mm [24-27]

21.8
31

-1
-15

Fig. 9. Diagrames ombrotèrmics de Ribes de Freser,
Daió de Dalt i Núria. Sota el nom de l'estació
hom indica els valors mitjans anuals de la tem·
peratura i de la pluviositat; entre claudàtors,
el nombre de mensualitats de les quals s'han
utilitzat dades per fer els càlculs correspo·
nents. A l'esquerra i a dalt, la mitjana de les
temperatures màximes del mes més càlid i la
màxima absoluta enregistrada; a baix, la mit
jana de les mínimes del mes més fred i la mí
nima absolu ta. Els mesos que tenen la mitjana
de les mínimes inferior a 0° e són indicats,
sobre l'eix de les abscisses, arn b un espai ne
gre; l'espai ratllat correspon als mesos en què
la mínima absoluta es troba per sota del punt
de congelació. A la gràfica, la zona ratllada
correspon als períodes humits; la zona negra,
al període hiperhumit.

la irregularitat climàtica no comporti que en alguns anys de poca precipitació puguin donar
se períodes de secada poc o molt importants. De fet, no són rares les situacions de sequera en
diversos moments de l'any, però especialment al pic de l'estiu Guliol-agost) o al trànsit
hivern-primavera (febrer-març). Les figures JO i 11 mostren, per a les estacions de Ribes i de
Daió de Dalt, els diagrames ombrotèrmics de set anys diferents i i[.lustren bastant bé les
osciJ.lacions del clima general.

Neu i calamarsa - En relació amb les precipitacions, és molt important a les zones d'alta
muntanya tot aUò que fa referència a la neu: freqüència de les nevades, quantitat de neu a
terra i durada de les congestes. Desgraciadament, sobre aquests aspectes, o bé no IU ha dades
o les que existeixen són pràcticament inutilitzables. Hom pot indicar únicament alguns fets
d'índole molt general. Més amunt hem donat ja l'avaluació aproximada dels dies de neu a les
estacions comarcals. D'aquestes xifres hom pot deduir que les nevades no són pas fenòmens
gens rars, m lan sols a les pans inferiors de la Vall, bé que IU poden ésser molt irregulars_ La
impressió que hom recull entre la gent de la comarca és que les nevades a baixa altitud són
actualment molt més escasses que no pas fa cinquanta o seixanta anys; tota manera, en



RIBES DE FRESER (920 m s.m.) 
Any 1930 
9,2° ( -0 ,8 ° ) 

1303,6 mm (+316,5 mm, + 32%) 

RIBES DE FRESER (920 m s.m.) 
Any 1931 
9,2" ( - 0,8°) 

710,7 mm ( - 276,4 mm. - 28 %) 

RIBES DE FRESER (920 m s.m.) 
Any 1932 
8,3° ( - 1 , 7 ° ) 

1 209,9 mm (+222,8 mm.+22,6 %) 

RIBES DE FRESER (920 m s.m.) 
Any 1 940 
7,7° (—2,3°) 

1 1 44 mm (+1 56,9 mm +1 5,9 %) 
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RIBES DE FRESER (920 m s.m.)
Any 1930
9.2" (- 0.60)

1303.6 mm (+316.5 mm. + 32%)

RIBES DE FRESER (920 m s.m.)
Any 1931
9.2°(- 0.8°)

710.7 mm (- 276.4 mm. - 28 %)

25.5
37

-4.6 """ilóo:z=;----~___,="",.-11 -

RIBES DE FRESER (920 m s.m.)
Any 1932
8,30 (-1.7°)

1209.9 mm (+222.8 mm.+22.6 %)

RIBES DE FRESER (920 m s.m.)
Any 1940
7,7° (- 2.3°)

1144 mm (+156.9 mm +15.9 %)

,

22,4
26

I
-6.91.11í"===........__-=zd:j~ i

-12 -

23.6
28



R I B E S DE FRESER (920 m s.m.) 
Any 1 945 
1 1 . 1 " (+1.1°) 

685 mm ( - 3 0 2 , 1 mm, - 3 0 , 6 %) 

R I B E S DE F R E S E R (920 m s.m.) 
Any 1961 
11,8° (+1,8°) 
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R IBES DE FRESER (920 m s.m.) 
Any 1972 
9,7° ( -0 ,3° ) 

1406 mm (+418 ,9 mm, +42,4%) 

Fig. 10. Diagrames ombro tè rmics de Ribes de Freser 
corresponents a diversos anys. Al costa t de 
la xifra de t empera tu ra mit jana nom as-
senyala, entre paréntesis, la desviació respec
te a la mitjana anual es tàndard; semblant-
ment , a cont inuació del valor pluviometrie 
n o m fa constar les diferencies absoluta i re
lativa respecte a la mitjana anual de les pre-
cipitacions. Les àrees puntejades correspo-
nen ais pér iodes àrids. La resta de la simbolo
gia, com a la figura 9. 
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RIBES DE FRESER (920 m s.m.)
Any 1961
11,Bo (+1,8°)
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Fig. 10. Diagrames om brotèrmics de Ribes de Freser
corresponents a diversos anys. AI costat de
la xifra de temperatura mitjana hom as
senyala, entre parèntesis, la desviació respec
te a la mitjana anual estàndard; semblant
ment, a continuació del valor pluviomètric
hom fa constar les diferències absoluta i re
lativa respecte a la mitjana anual de les pre
cipitacions. Les àrees puntejades correspo
nen als períodes àrids. La resta de la simbolo·
gia, com a la figura 9.



DAIO DE DALT (1 41 9 m s.m.) 
Any 1 940 
10° (+0,5°) 
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830 mm (— 289 mm. — 25,8 %) 

DAIO DE DALT (1419 m s.m.; 
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DAIO DE DALT (1 41 9 m s.m.) 
Any 1961 

799 mm ( - 320 mm. - 28,6 %) 
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DAIO DE DALT (1419 m s.m.) 
Any 1 963 

1418 mm (+299 mm, +26,7%) 

DAIO DE DALT (1 41 9 m s.m.) 
Any 1971 
9,4° (—0,1°) 

1255 mm (+136 mm, + 12,1 %) 

DAIO DE DALT (1419 m s.m.) 
Any 1972 

1 641 mm (+522 mm. + 46,6 %) 

20,1 
26 

Fig. 11. Diagrames ombrotèrmics de Daió de Dalt 
corresponents a diferents anys. Per a llur in
terpretado, vegeu la figura 10. 
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DAIÓ DE DALT (1419 m s.m.)
Any 1971
9,4° (-0,101

1255 mm (+136 mm, + 12,1 %)
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Fig. 11. Diagrames ombrotènnics de Daió de Dalt
corresponents a diferents anys. Per a llur in
terpretació, vegeu la figura 10.



climatologia résulta perillôs de fiar-se d'opinions no avalades per dades concrètes i sistemàti-
ques. 

A l'alta muntanya la neu és constant durant l'estaciô freda. De manera gênerai hom pot 
dir, perô, que, essent l'hivern una època de mfnim de precipitacions, les nevades no resulten 
pas ni segures ni fréquents. A finals de tardor les situacions climatiques que donen Hoc a pre
cipitacions abundants depenen sobretot del pas de masses d'aire poc fredes, que dificilment 
deixen caure grans nevades; en canvi, les pertorbacions que duen neu solen provenir del NW 
i arriben a la comarca ja molt atenuades. De manera, que és corrent que en començar l'hi
vern els cims no siguin encara coberts d'una capa de neu uniforme i abundosa. A partir de les 
darreries de gêner, perô, la situaciô sol canviar, i les nevades, portades per vents de compo-
nent E, esdevenen importants. A finals d'hivern i a principis de primavera la neu sol atènyer 
gruixos considérables, si mes no a les zones elevades. Aquesta neu s'acongesta després als 
clots i, escombrada pel torb de les carènes exposades, s'acumula també als vessants orientats 
al SE. A finals de juny solen restar encara moites congestes part damunt dels 2000 m d'alti-
tud; i algunes, com certes clapes de la tossa del Puigmal, allarguen fins a l'agost. No hi ha, 
perô, neus persistents si no és en anys excepcionals. 

La calamarsa i la pedra no son tampoc fenômens rars, sobretot durant la primavera i 
l'estiu. De vegades, aquesta precipitaciô sôlida emblanquina grans extensions de terreny. 
XERCAVINS calcula que la mitjana de dies de calamarsa per any és d'1.4 a Ribes de Freser i 
de 4.4 a Nûria. 

Altres factors climàtics — Fora de la temperatura i de la pluviositat, hi ha, evidentment, 
altres factors climàtics intéressants, com son el vent, les boires i la humitat atmosfèrica; perô 
a pênes n'existeixen dades que permetin de fer-ne una anàlisi significativa. Dels vents cal 
esmentar sobretot: la tramuntana, de direcciô N o NW, que a l'hivern pot bufar amb molta 
violència (arribant a escapçar o arrabassar els arbres) i que té una importància cabdal en la 
distribuciô de la neu; el vent de baix o marinada, que atempera la calor diùrna estival; el 11e-
vant, del SE o de l'E, que ocasiona —com ja hem dit— pluges persistents, sobretot a la prima
vera; i el ponent, de vegades molt intens, que a l'època freda provoca périodes excepcional-
ment tebis (bonança). 

Pel que fa a la humitat atmosfèrica, només podem assenyalar que és força mes important 
aqui que a les valls dels Pirineus centrais. Les boires son bastant fréquents tôt l'any a les zones 
altes, ja des d'uns 1500 m d'altura, perô mes encara a partir dels 1800 m. Només a la zona 
méridional de la comarca (al Sud de Ribes de Freser) hi ha de vegades boires a baixa altitud 
o, fins i tôt, al fons de vall; aquest deu ésser un dels factors que condicionen la distribuciô 
del faig a la Vall de Ribes. Indicarem, a mes, com a indrets especialment boirosos, les zones 
properes a la Collada Verda i a Coll de Jou, dépressions per on penetren fàcilment els aires 
humits proyinents de llevant. El vessant septentrional de Sant Amanç, tocant a Coll de Jou, 
resta sovint embolcat de broma baixa; fins i tôt en temps molt sec, hom pot veure regular-
ment, cada tarda, un clap de boira arrapat a aquells costers humits, poblats precisament 
d'ufanoses fagedes. 
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climatologia resulta perillós de fiar·se d'opinions no avalades per dades concretes i sistemàti
ques.

A l'alta muntanya la neu és constant durant l'estació freda. De manera general hom pot
dir, però, que, essent l'hivern una època de mínim de precipitacions, les nevades no resulten
pas ni segures ni freqüents. A fmals de tardor les situacions climàtiques que donen Uae a pre
cipitacions abundants depenen sobretot del pas de masses d'aire poc fredes, que difícilment
deixen caure grans nevades; en canvi, les pertorbacions que duen neu solen provenir del NW
i arriben a la comarca ja molt atenuades. De manera, que és corrent que en començar l'hi·
vern els cims no siguin encara coberts d'una capa de neu unifonne i abundosa. A partir de les
darreries de gener, però, la situació sol canviar, i les nevades, portades per vents de compo
nent E, esdevenen importants. A fmals d'hivern i a principis de prirmlvera la neu sol atènyer
gruixos considerables, si més no a les zones elevades. Aquesta neu s'acongesta després als
clots i, escombrada pel torb de les carenes exposades, s'acumula també als vessants orientats
al SE. A fmals de juny solen restar encara moltes congestes part damunt dels 2000 m d'alti
tud; i algunes, com certes clapes de la tossa del Puigmal, allarguen fms a l'agost. No hi ha,
però, neus persistents si no és en anys excepcionals.

La calamarsa i la pedra no són tampoc fenòmens rars, sobretot durant la primavera i
l'estiu. De vegades, aquesta precipitació sòlida emblanquina grans extensions de terreny.
XERCAVINS calcula que la mitjana de dies de calamarsa per any és d'l.4 a Ribes de Freser i
de 4.4 a Núria.

Altres factors climàtics - Fora de la temperatura i de la pluviositat, hi ha, evidentment,
altres factors climàtics interessants, com són el vent, les boires i la humitat atmosfèrica; però
a penes n'existeixen dades que permetin de fer-ne una anàlisi significativa. Dels vents cal
esmentar sobretot: la tramuntana, de direcció N o NW, que a l'hivern pot bufar amb molta
violència (arribant a escapçar o arrabassar els arbres) i que té una importància cabdal en la
distribució de la neu; el vent de baix o marinada, que atempera la calor diürna estival; ellie·
vant, del SE o de l'E, que ocasiona -com ja hem dit- pluges persistents, sobretot a la prima
vera; i el ponent, de vegades molt intens, que a l'època freda provoca períodes excepcional·
ment tebis (bonança).

Pel que fa a 1. humitat atmosfèrica, només podem assenyalar que és força més important
aquí que a les valls dels Pirineus centrals. Les boires són bastant freqüents tot l'any a les zones
altes, ja des d'uns 1500 m d'altura, però més encara a partir dels 1800 m. Només a la zona
meridional de la comarca (al Sud de Ribes de Freser) hi ha de vegades boires a baixa altitud
o, fIns i tot, al fons de vall; aquest deu ésser un dels factors que condicionen la distribució
del faig a la Vall de Ribes. Indicarem, a més, com a indrets especialment boirosos, les zones
properes a la Collada Verda i a Coll de Jou, depressions per on penetren fàcilment els aires
humits provinents de llevant. El vessant septentrional de Sant Amanç, tocant a Coll de Jou,
resta sovint embolcat de broma baixa; fins i tot en temps molt sec, hom pot veure regular·
ment, cada tarda, un clap de boira arrapat a aquells costers humits, poblats precisament
d'ufanoses fagedes.



ORGANITZACIÓ TERRITORIAL. LA POBLACIÓ 

Dades gênerais - La Vali 1 de Ribes constitueix una comarca natural molt ben definida. 
Correspon a la major part de la conca del Freser, feta excepció del tram final d'aquest riu 
abans de la seva desembocadura en el Ter. Les altes serralades que l'encerclen la delimiten de 
manera ben precisa. El seu límit meridional, però, atenent al parer de la gent de la comarca, 
semblaría indécis. Horn ha de fer-lo passar, en principi, per l'indret del Pont d'en Cabreta, 
punt on conflueixen les carenes que baixen, per una banda de la muntanya de Corones, i per 
l'altra de la muntanya de Grats, i on el riberal del Freser s'estreny sobtadament. Fins aquí 
arriben, d'altra banda, eis termes municipals de Ribes i de Campelles, eis mes meridionals de 
la Vali. Hi ha qui opina, però, que la porta d'entrada a la comarca cal situar-la més cap al 
Nord, a l'Estret de les Coves, petit congost part amunt del quai tant la geomorfologia com el 
paisatge vegetal sofreixen un canvi més o menys perceptible. 

Nosaltres considerem la Vali de Ribes en la seva extensió més amplia, extensió que coin-
cideix, d'altra banda, amb la que li han atribuït totes les ordenacions territorials. 

Sembla que en temps antics aquesta comarca es denomina Vali Pedrera; i la tradició li 
suposa encara el nom de Valí Fosca, bé que no és prou ciar si aquest topònim designava 
tota la Vali o era restringit al fondai de Ribes de Freser (on es feien —diuen— frondosos i fos
cos boscos de ribera, de mal passar). 

Actualment, i des de l'any 1833, la Vali de Ribes fa part de la "provincia" de Girona i 
pertany al Partit Judicial de Puigcerdà. Des del punt de vista de l'organització eclesiástica és 
inclosa —corn ho ha estât sempre— dins el Bisbat d'Urgell. 

La divisió territorial de Catalunya implantada per la Generalität l'any 1936 situava la 
Vali dins de la comarca anomenada Ripollès, comarca que representava, de fet, la reunió de 
tres unitats tradicionals: la Vali de Ribes, la Vali de Camprodon i el Ripollès pròpiament dit. 
Aqüestes tres demarcacions restaven clarament delimitades en eis résultats de l'enquesta 
adreçada, l'any 1931, a tots eis municipis per la "Ponencia d'Estudi de la Divisió Territorial 
de Catalunya". La decisió de la Generalität, lògica des de molts punts de vista, no fou gaire 
ben acceptada —ni ho és encara— pels habitants de les dues valls pirinenques foses amb el 

1 - Cal assenyalar que a les terres pirinenques el terme vali té, a part la seva accepció geomorfològica ori
ginària, el significat de comarca natural (entesa, no solament des d'un punt de vista geografie, sino també 
economie i humà). Gairebé totes les unitats comarcáis adossades als Pirineus porten aquest nom (Vali de 
Camprodon, Vali d'Andorra, Vallferrera, Vali d'Aran,...). Es totalment desencertat, dones, de voler con
fondre les dues accepcions del mot, com fan alguns autors i com passa a la Geografia de Catalunya (vegeu, 
per exemple, eis diversos i imprecisos significats que hom hi dona al mateix nom de Vali de Ribes). 

Remarqueu que una "Vali" sol comprendre diverses "valls" fisiogràfiques. Aquest fet, unit a la des-
coneixença de la dita situació léxica - i també, segurament, a la pruija de voler augmentar la importancia 
aparent d'un territori quasi sempre de dimensions força redu ïdes - explica que hagin estât pluralitzats ina-
dequadament alguns noms de comarques pirinenques, corn Valls d'Andorra i Valls de Boi (per Vali 
d'Andorra i Vali de Boi) . 

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL. LA POBLACIÓ

Dades generals - La Vall 1 de Ribes constitueix una comarca natural molt ben deftnida.
Correspon a la major part de la conca del Freser, feta excepció del tram fillal d'aquest riu
abans de la seva desembocadura en el Ter. Les altes serralades que l'encerclen la delimiten de
manera ben precisa. El seu límit meridional, però, atenent al parer de la gent de la comarca,
semblaria indecís. Hom ha de fer-lo passar, en principi, per l'indret del Pont d'en Cabreta,
punt on conflueixen les carenes que baixen. per una banda de la muntanya de Corones, i per
l'altra de la muntanya de Grats, i on el riberal del Freser s'estreny sobtadament. Fins aquí
arriben, d'altra banda, els termes municipals de Ribes i de Campelles, els més meridionals de
la Vall. Hi ha qui opina, però, que la porta d'entrada a la comarca cal situar-la més cap al
Nord, a l'Estret de les Coves, petit congost part amunt del qual tant la geomorfologia com el
paisatge vegetal sofreixen un canvi més o menys perceptible.

Nosaltres considerem la Vall de Ribes en la seva extensió més àmplia, extensió que coin
cideix, d'altra banda, amb la que li han atribuït totes les ordenacions territorials.

Sembla que en temps antics aquesta comarca es denominà Vall Pedrera; i la tradició li
suposa encara el nom de Vall Fosca, bé que no és prou clar si aquest topònim designava
tota la Vall o era restringit al fondal de Ribes de Freser (on es feien -diuen- frondosos i fos
cos boscos de ribera, de mal passar).

Actualment, i des de l'any 1833, la Vall de Ribes fa part de la "provincia" de Girona i
pertany al Partit Judicial de Puigcerdà. Des del punt de vista de l'organització eclesiàstica és
inclosa -com ho ha estat sempre- dins el Bisbat d'Urgell.

La divisió territorial de Catalunya implantada per la Generalitat l'any 1936 situava la
Vall dins de la comarca anomenada Ripollès, comarca que representava, de fet, la reunió de
tres unitats tradicionals: la Vall de Ribes, la Vall de Campradon i el Ripollès pròpiament dit.
Aquestes tres demarcacions restaven clarament delimitades en els resultats de l'enquesta
adreçada, l'any 1931, a tots els municipis per la "Ponència d'Estudi de la Divisió Territorial
de Catalunya". La decisió de la Generalitat, lògica des de molts punts de vista, no fou gaire
ben acceptada -ni ho és encara- pels habitants de les dues valls pirinenques foses amb el

1 - Cal assenyalar que a les terres pirinenques el terme vall té, a part la seva accepció g~omorfològica ori
ginària, el significat de comarca natural (entesa, no solament des d'un punt de vista geogràfic, sinó també
econòmic i humà). Gairebé totes les unitats comarcals adossades als Pirineus porten aquest nom (Vall de
Campradan, Vall d'Andorra, Vallferrera, Vall d'Aran.... ). És totalment desencertat, doncs, de voler con
fondre les dues accepcions del mot, com fan alguns autors i com passa a la Geografia de Catalunya (vegeu,
per exemple, els diversos i imprecisos significats que hom hi dóna al mateix nom de Vall de Ribes).

Remarqueu que una "Vall" sol comprendre diverses "valls" fisiogràfiques. Aquest fet, unit a la des
coneixença de la dita situació lèxica -i també, segurament, a la prufja de voler augmentar la importància
aparent d'Un territori quasi sempre de dimensions força reduïdes- explica que hagin estai pluralitzats ina
dequadament alguns noms de comarques pirinenques, com Valls d'Andorra i Valls de Boí (per Vall
d'Andort':' i Vall de Boi).



Ripollès, posició no pas capriciosa sino derivada de raons historiques ben arrelades. La Vali 
de Ribes fou, des de bon començament, part intégrant del comtat —i després, marquesat— de 
Cerdanya (cosa que explica la seva pertinença a la mitra d'Urgell), mentre que la Vali de 
Camprodon estava unida al comtat del Besalú i el Ripollès pertanyia en gran part al d'Auso-
na. Als segles XVI i XVII la Vali de Ribes constituí, de primer, una veguería, i després una 
sots-vegueria depenent de la veguería de la Cerdanya (bé que durant molt de temps feren de 
sots-veguers eis veguers de Camprodon). A principis del segle divuit, però, la sots-vegueria de 
Ribes queda unida, juntament amb el Ripollès estríete, a la veguería de Camprodon. A con-
seqüencia del Décret de Nova Planta, la Valí fou inclosa, el 1718, dins el corregiment de 
Puigcerdà. 

Cal dir que el territori de Toses, que compren una bona part de la vali del Rigard (aiguës 
amunt de Planes), ha tingut una historia un xic diferent de la resta de la comarca. Des de bon 
principi fou d'obediencia baronial, mentre que la resta de la Vali pertanyia al rei; i això féu 
que hom distingis de vegades entre la Vali de Ribes en sentit estríete i la Baronia, nom, 
aquest darrer, que encara és utilitzat algún cop de manera popular. Al segle XVII la Baronia 
de Toses fou atribuida a la sots-vegueria de Berga, i amb Felip V passa a fer part del corregi
ment de Manresa. Al segle XIX es constituí en municipi amb el nom de Vali de Toses i des
prés simplement Toses. Tot i aquesta situació un xic particular, la Baronia de Toses fou tin-
guda sempre com a part intégrant de la Vali de Ribes. La resposta de la Vali de Ribes al "In
terrogatorio" ordenatperF. ZAMORA a finals del segle XVIII, explicita, després d'enumerar 
eis pobles que no eren d'obedièneia reial: "en la común opinión son tenidos, por parte de 
dicha Valle". 

En crear-se eis partits judicials, l'any 1833, la vila de Ribes fou cap d'un territori admi-
nistratiu que incloïa la Cerdanya i que el 1862, per canvi de la capitalitat, passa a anomenar-
se partit judicial de Puigcerdà. 

En l'estudi comarcal de N. FONT I SAGUÉ, de l'any 1897, la Vali de Ribes era unida al 
Ripollès, i la Vali de Camprodon se situava dins la comarca de la Muntanya. Un projecte ini
cial de divisió de Catalunya en comarques, fet per P. VILA el 1930, proposava una demar
cado anomenada Cerdanya-Ripollès (que excloïa, però; la Vali de Camprodon, unida a la 
Garrotxa); i en el text corresponent l'autor remarcava les relacions de la Vali de Ribes amb la 
Cerdanya en aquests termes: "...el nom de Cerdanya s'havia corregut, per raons de domini 
senyorial, fins a les valls de Ribes. Degut a aquesta extensió dominial avui encara al Vallès 
i a la Plana de Vie són anomenats cerdans la gent de les valls susdites". 

El primer projecte de demarcacions establert per la "Ponencia d'Estudi de la Divisió Ter
ritorial de Catalunya", creada per la Generalität, situava la Vali de Ribes dins la comarca de 
Cerdanya, el Ripollès estríete dins de la d'Osona i la Vali de Camprodon dintre la Garrotxa. 
El projecte definitiu, en canvi, reconeixia —corn hem dit— la unitat territorial del Ripollès, 
dins la qual posava aquelles dues valls pirinenques. 

La comarca del Ripollès així entesa correspon, dones, a l'alta vali del Ter tota sencera. 
La seva delimitado resulta ben cohérent des del punt de vista geografie, i hi ha també raons 
d'ordre socio-econòmic que 1'avalen. Es evident que des de la Vali de Ribes les comunica-
cions i les vies comerciáis mes fàcils menen al Ripollès estríete o hi passen. Les relacions 
entre la Vali de Ribes i la Vali de Camprodon son poc intenses, però així i tot, hom reconeix 
una afinitat i uns certs interessos comuns entre ambdues comarques. Es significatiu, per 
exemple, que la gent d'aquestes dues demarcacions, per referir-se a la comarca veïna, digui 
simplement "l'altra Vali". 

Es évident, tota manera, que dintre del Ripollès poden èsser ben diferenciades, des de 
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Ripollès, posició no pas capriciosa sinó derivada de raons històriques ben arrelades. La Vall
de Ribes fou, des de bon començament, part integrant del comtat -i després, marquesat- de
Cerdanya (cosa que explica la seva pertinença a la mitra d'Urgell), mentre que la Vall de
Camprodon estava unida al comtat del Besalú i el Ripollès pertanyia en gran part al d'Auso
na. Als segles XVI i XVII la Vall de Ribes constituí, de primer, una vegueria, i després una
sots-vegueria depenent de la vegueria de la Cerdanya (bé que durant molt de temps feren de
sots-veguers els veguers de Camprodon). A principis del segle divuit, però, la sots-vegueria de
Ribes quedà unida, juntament amb el Ripollès estricte, a la vegueria de Camprodon. A con
seqüència del Decret de Nova Planta, la Vall fou inclosa, el 1718, dins el corregiment de
Puigcerdà.

Cal dir que el territori de Toses, que comprèn una bona part de la vall del Rigard (aigües
amunt de Planès), ha tingut una història un· xic diferent de la resta de la comarca. Des de bon
principi fou d'obediència baronial, mentre que la resta de la Vall pertanyia al rei; i això féu
que hom distingís de vegades entre la Vall de Ribes en sentit estricte i la Baronia, nom,
aquest darrer, que encara és utilitzat algun cop de manera popular. Al segle XVII la Baronia
de Toses fou atribuïda a la sots-vegueria de Berga, i amb Felip V passà a fer part del corregi
ment de Manresa. Al segle XIX es constituí en municipi amb el nom de Vall de Toses i des
prés simplement Toses. Tot i aquesta situació un xic particular, la Baronia de Toses fou tin
guda sempre com a part integrant de la Vall de Ribes. La resposta de la Vall de Ribes al "ln
terrogatorio" ordenat per F. ZAMORA a fmals del segle XVIII, explicita, després d'enumerar
els pobles que no eren d'obediència reial: "en la común opinión son tenidos, por parte de
dicha Valle".

En crear-se els partits judicials, l'any 1833, la vila de Ribes fou cap d'un territori admi
nistratiu que incloïa la Cerdanya i que el 1862, per canvi de la capitalitat, passà a anomenar
se partit judicial de Puigcerdà.

En l'estudi comarcal de N. FONT I SAGUÉ, de l'any 1897, la Vall de Ribes era unida al
Ripollès, i la Vall de Camprodon se situava dins la comarca de la Muntanya. Un projecte ini
cial de divisió de Catalunya en comarques, fet per P. VILA el 1930, proposava una demar
cació anomenada Cerdanya-Ripollès (que excloïa, però; la Vall de Camprodon, unida a la
Garrotxa); i en el text corresponent l'autor remarcava les relacions de la Vall de Ribes amb la
Cerdanya en aquests termes: H •••el nom de Cerdanya s'havia corregut, per faons de domini
senyorial, fms a les valls de Ribes. Degut a aquesta extensió dominial avui encara al Vallès
i a la Plana de Vic són anomenats cerdans la gent de les valls susdites".

El primer projecte de demarcacions establert per la "Ponència d'Estudi de la Divisió Ter
ritorial de Catalunya", creada per la Generalitat, situava la Vall de Ribes dins la comarca de
Cerdanya, el Ripollès estricte dins de la d'Osona i la Vall de Camprodon dintre la Garrotxa.
El projecte defmitiu, en canvi, reconeixia -com hem dit- la unitat territorial del Ripollès,
dins la qual posava aquelles dues valls pirinenques.

La comarca del Ripollès així entesa correspon, doncs, a l'alta vall del Ter tota sencera.
La seva delimitació resulta ben coherent des del punt de vista geogràfic, i hi ha també raons
d'ordre sacio-econòmic que l'avalen. És evident que des de la VaU de Ribes les comunica
cions i les vies comercials més fàcils menen al Ripollès estricte o hi passen. Les relacions
entre la Vall de Ribes i la Vall de Camprodon són poc intenses, però així i tot, hom reconeix
una afinitat i uns certs interessos comuns entre ambdues comarques. És significatiu, per
exemple, que la gent d'aquestes dues demarcacíons. per referir-se a la comarca veïna, d.igui
simplement "l'altra Vall".

És evident, tota manera, que dintre del RipoUès poden ésser ben diferenciades, des de



diversos punts de vista, les tres comarques tradicionals que l'integren. Així ho entenen, 
entre altres, P. VILA (1930) i J. IGLESIAS (1967). J.M. FONTBOTÉ (1949) considera el 
Ripollès, la Vali de Ribes i la Vali de Camprodon com a tres unitats comarcáis perfectament 
definides "no solament des del punt de vista fisiogràfic, sino també de la geografìa humana"; i 
el mateix autor veu entre Vali de Ribes i Valí de Camprodon una clara individualització 
basada en "la dificultat de les comunicacions" i avalada per "certes diferencies climàtiques, 
de vegetació i de recursos naturals". 

Nuclis de població — El conjunt deis municipis que integren la comarca están units 
administrativament amb el nom de "Mancomunitat de la Vali de Ribes". Heus ací la relació 
d'aquests municipis amb indicació deis principáis pobles o veinats que cadascun d'ells inclou i 
de l'extensió territorial que els és atribuida: 

Campelles, amb El Baell, Balneari Montagut, Colonia Fàbregas (popularment, Can Costa) 
i cases escampades 19.76 Km 2 

Pardines (abans, Vilatinyós), amb Vilaró, Puigsac, l'Orri, La Llavanera i Pujalt 
31.09 Km 2 

Plañóles, amb Planes de Rigard (segregai de Toses el 1967), Les Casetes, l'Aspre i cases 
escampades 18.16 Km 2 

Queralbs, amb Serrât, Nuria, Fustanyà, Rialb, Vilamanya i cases esbarriades 
93.81 Km 2 

2 

Ribes de Freser, amb Bruguera, Batet, Ventola, Armáncies, Macana, Pedrera, Ribesaltes, 
Roques Blanques i cases escampades 42.15 Km 

Toses, amb Dórria, Fornells de la Muntanya, Nevá, Espinosa i cases escampades 
2 57.98 Km 

A part els sis caps de municipi, hi ha altres vuit nuclis de població concentrats. Donem 
aqui la llista d'aquests catorze pobles o poblets de la Vali, segons l'ordre creixent d'altituds 
a que es troben: 

Ribes de Freser 920 m s.m. 
Batet 1110 m s.m. 
Plañóles 1136 m s.m. 
Bruguera 1200 m s.m. 
Planés 1207 m s.m. 
Pardines 1226 m s.m. 
Queralbs 1236 m s.m. 

Neva 1256 m s.m. 
Fornells de la Muntanya 1281 m s.m. 
Ventola 1300 m s.m. 
Campelles ' 1309 m s.m. 
Serrât 1350 m s.m. 
Tojes 1444 m s.m. 
Dòrria 1550 m s.m. 

(El Hoc habitat situât a mes altura és Nuria, a 1964 m s.m.) 

Planoles,
escampades
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diversos punts de vista, les tres comarques tradicionals que l'integren. Així ho entenen,
entre altres, P. VILA (1930) i J. lGLÉSIAS (1967). LM. FONTBOTÉ (1949) considera el
Ripollès, la Vall de Ribes i la Vall de Camprodon com a tres unitats comarcals perfectament
definides "no solament des del punt de vista fisiogràfic, sinó també de la geografia humana"; i
el mateix autor veu entre Vall de Ribes i Vall de Camprodon una clara individualització
basada en "la dificultat de les comunicacions" i avalada per "certes diferències climàtiques,
de vegetació i de recursos naturals".

Nuclis de població - El conjunt dels municipis que integren la comarca estan units
administrativament amb el nom de "Mancomunitat de la vau de Ribes". Heus ací la relació
d'aquests municipis amb indicació dels principals pobles o veïnats que cadascun d'ells inclou i
de l'extensió territorial que els és atribuïda:

Campelles. amb El Baell, Balneari Montagut, Colònia Fàbregas (popularment, Can Costa)
i cases escampades 19.76 Km'

Pardines (abans, Vila tinyós), amb Vilaró, Puigsac, l'Orri, La Llavanera i Pujalt
31.09 Km'

amb Planès de Rigard (segregat de Toses el 1967), Les Casetes, l'Aspre i cases
18.16 Km'

Queralbs. amb Serrat, Núria, Fustanyà, Rialb, Vilamanya i cases esbarriades 93.81 Km'

Ribes de Freser, amb Bruguera, Batet, Ventolà, Armàncies, Maçana, Pedrera, Ribesaltes,
Roques Blanques i cases escampades 42.15 Km'

Toses, amb Dòrria, Fornells de la Muntanya, Nevà, Espinosa i cases escampades
57.98 Km'

A part els sis caps de municipi, hi ha altres vuit nuclis de població concentrats. Donem
aqui la llista d'aquests catorze pobles o poblets de la vau, segons l'ordre creixent d'altituds
a què es troben:

Ribes de Freser 920 m s.m.
Batet 1110 m s.m.
Planoles 1136 m s.m.
Bruguera 1200 m s.m.
Planès 1207 m S.m.
Pardines 1226 m s.m.
Queralbs 1236 m s.m.
Nevà 1256 m s.m.
Fornells de la Muntanya 1281 m s.m.
Ventolà 1300 m S.m.
Campelles 1309 m s.m.
Serral 1350 m s.m.
To,"s 1444 m s.m.
Dòrria 1550 m s.m.

(El lloc habitat situat a més altura és Núria, a 1964 m s.m.)



Gairebé tots aquests nuclis de poblado es troben en llocs soleils, i sovint enfilats vessants 
amunt. Son exceptions Neva, situât al costai obac de la vali del Rigard, bé que en una ampia 
fondalada poc tancada, i Ribes de Freser, ensotat al fons de la valí. També Fornells, tot i 
estar al cantó de soleil, es troba gairebé al fons del riberal. 

Vies de comunicado — Les principáis vies de comunicado que travessen la Vali son el 
ferrocarril transpirinenc de Ripoll a Puigcerdà i la carretera general de Barcelona a Puigcerdà. 
El ferrocarril fou inaugurât l'any 1922, bé que arribava a Ribes de Freser ja el 1919. El seu 
traçât compren dues obres d'enginyeria notables: el Túnel de Cargol, situât entre Fornells i 
Toses, que descrivint una volta sencera d'hélix i amb 1021 m de longitud guanya un desni-
vell de 80 m; i el Túnel Llarg, de 3850 m de longitud, que passa de la vali del Rigard a la Mo
lina (Cerdanya) travessant per sota la Collada de Toses. Aquest ferrocarril és continuado del 
de Barcelona a Sant Joan de les Abadesses, amb el quai s'uneix a Ripoll; d'altra banda, 
travessant la frontera estatal, enllaça amb la linia de la Tor de Querol a Paris. 

La carretera de Barcelona era oberta fins a Ribes l'any 1898. El tram de Ribes a Puigcer
dà, construit no gaire mes tard, passa a la Cerdanya a través de la Colladeta (1780 m s.m.), 
molt a prop de la Collada de Toses, i té 49 Km de longitud (la via fèrria de Ribes a Puigcerdà 
en fa només 35). Des de la Colladeta es pot enllaçar la carretera que va de la Molina a Cas
tellar de n'Hug pel Pia d'Anyella i el Coli de la Creueta. 

Les comunicacions per dintre la Vali es fan, a més, mitjançant diverses carreteres locáis 
(o camins carreters) que atenyen tots els indrets poblats. Hi ha també bastantes pistes fores
táis, la majoria obertes aquests darrers anys (i de vegades ben poc respectuoses amb el paisat-
ge natural). L'antic carni ral de Cerdanya, que menava a Puigcerdà pel Coli de la Creu de 
Meians (2025 m s.m.), es troba en gran part abandonat. 

Un ferrocarril, inaugurât l'any 1931, uneix Ribes de Freser amb Nuria passant per 
Queralbs. En la major part del seu recorregut funciona pel sistema de cremallera per tal de 
vencer els forts pendents del seu traçât. Entre Queralbs i Nuria té una longitud de 6 Km i un 
desnivell de 770 m. 

Demografia — El poblament humà de la comarca és, evidentment, molt antic. A diversos 
refugis naturals (Coves de Ribes, Coves de Rialb, Tut de Fustanyà,...) han estât trobats tes-
timonis de l'activitat de l'home prehistoria En la toponimia de la comarca hom troba alguns 
noms pre-romans, com Nuria, Dòrria, Taga, Saltor,... (però cap —o, en tot cas, molt pocs— de 
clarament bascoide). 

Els monuments histories més representatius són —com a totes les terres pirinenques— les 
esglésies romàniques, ben conservades a gairebé tots els pobles de la Vali. Són especialment 
notables les esglésies de Queralbs, Fustanyà, Toses, Planés,... i Termita de Santa Magdalena de 
Puigsac. D'algunes d'aquestes capelles, se n'han conservât pintures murais i diversos éléments 
del parament interior. A Nuria hom incià el culte de la Mare de Déu al segle VIII, i en època 
moderna el santuari fou un deis més famosos deis Pirineus. L'any 1947 Nuria es convertí en 
estació d'esquí. 

Segons els censos del 1981, la població de tota la Vali era de 3823 habitants, xifra que 
representa un 90.2% de la corresponent a l'any 1900 i només un 66% de la del 1950. De fet, 
des de començaments de segle la població ha sofert canvis importants. De primer hi hagué 
un abandonament deis masos isolats i un despoblament més o menys regular deis llogarets i 
deis pobles més petits. Aquesta emigració rural fou absorbida en bona part per Ribes de 
Freser. Això justifica, almenys parcialment, l'augment dels habitants d'aquesta vila fins el 
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Gairebé tots aquests nuclis de població es troben en llocs solells, i sovint enftlats vessants
amunt. Són excepcions Nevà, situat al costat obac de la vall del Rigard, bé que en una ampla
fondalada poc tancada, i Ribes de Freser, ensotat al fons de la vall. També Fornells, tot i
estar al cantó de solell, es troba gairebé al fons del riberal.

Vies de comunicació - Les principals vies de comunicació que travessen la Vall són el
ferrocarril transpirinenc de Ripoll a Puigcerdà i la carretera general de Barcelona a Puigcerdà.
El ferrocarril fou inaugurat l'any 1922, bé que arribava a Ribes de Freser ja el 1919. El seu
traçat comprèn dues obres d'enginyeria notables: el Túnel de Cargol, situat entre Fornells i
Toses, que descrivint una volta sencera d'hèlix i amb 1021 m de longitud guanya un desni
vell de 80 m; i el Túnel Llarg, de 3850 m de longitud, que passa de la vall del Rigard a la Mo
lina (Cerdanya) travessant per sota la Collada de Toses. Aquest ferrocarril és continuació del
de Barcelona a Sant Joan de les Abadesses, amb el qual s'uneix a Ripoll; d'altra banda,
travessant la frontera estatal, enllaça amb la línia de la Tor de Querol a París.

La carretera de Barcelona era oberta fins a Ribes l'any 1898. El tram de Ribes a Puigcer
dà, construït no gaire més tard, passa a la Cerdanya a través de la Colladeta (1780 m s.m.),
molt a prop de la Collada de Toses, i té 49 Km de longitud (la via fèrria de Ribes a Puigcerdà
en fa només 35). Des de la Colladeta es pot enllaçar la carretera que va de la Molina a Cas
tellar de n'Hug pel Pla d'Anyella i el Coll de la Creueta.

Les comunicacions per dintre la Vall es fan, a més, mitjançant diverses carreteres locals
(o camins carreters) que atenyen tots els indrets poblats. Hi ha també bastantes pistes fores
tals, la majoria obertes aquests darrers anys Ci de vegades ben poc respectuoses amb el paisat
ge natural). L'antic camí ral de Cerdanya, que menava a Puigcerdà pel Coll de la Creu de
Meians (2025 m s.m.), es troba en gran part abandonat.

Un ferrocarril, inaugurat l'any 1931, uneix Ribes de Freser amb Núria passant per
Queralbs. En la major part del seu recorregut funciona pel sistema de cremallera per tal de
vèncer els forts pendents del seu traçat. Entre Queralbs i Núria té una longitud de 6 Km i un
desnivell de 770 m.

Demografia - El poblament humà de la comarca és, evidentment. molt antic. A diversos
refugis naturals (Coves de Ribes, Coves de Rialb, Tut de Fustanyà,...) han estat trobats tes
timonis de l'activitat de l'home prehistòric. En la toponímia de la comarca hom troba alguns
noms pre-romans. com Núria, Dòrria. Taga, Saltar.... (però cap -o. en tot cas, molt pocs- de
clarament bascoide).

Els monuments històrics més representatius són -com a totes les terres pirinenques- les
esglésies romàniques, ben conservades a gairebé tots els pobles de la Vall. Són especialment
notables les esglésies de Queralbs, Fustanyà, Toses, Planès, ... i l'ermita de Santa Magdalena de
Puigsac. D'algunes d'aquestes capelles, se n'han conservat pintures murals i diversos elements
del parament interior. A Núria hom incià el culte de la Mare de Déu al segle Vlll, i en època
moderna el santuari fou un dels més famosos dels Pirineus. L'any 1947 Núria es convertí en
estació d'esquí.

Segons els censos del 1981, la població de tota la Vall era de 3823 habitants, xifra que
representa un 90.2% de la corresponent a l'any 1900 i només un 66%de la del 1950. De fet,
des de començaments de segle la població ha sofert canvis importants. De primer hi hagué
un abandonament dels masos isolats i un despoblament més o menys regular dels llogarets i
dels pobles més petits. Aquesta emigració rural fou absorbida en bona part per Ribes de
Freser. Això justifica, almenys parcialment, l'augment dels habitants d'aquesta vila fins el



1950, any en qué el cens ribetà assoli el seu màxim (si prescindim de la xifra del 1936, que 
fou mes elevada però que no pot situar-se dintre del fenomen demografie general). A partir 
del 1950 l'emigració comencé d'afectar també Ribes, i de llavors enea la població total de la 
comarca ha anat disminuint progressivament. Al capdavall, la demografia de la comarca ha 
tingut una evolució paral-lela a la que s'ha donat a tota la regió pirinenca. En el quadre adjunt 
donem les xifres de població deis municipis de la Vali de Ribes i del conjunt de la comarca cor-
responents a la majoria deis censos fets des de l'any 1718. Quan cal, indiquem la població de fet 
i la de dret, aquesta darrera entre paréntesis. En els casos de Plañóles i de Toses, cai teñir 
present —com ja hem indicat abans— que el poblé de Planes, que sempre havia pertangut a 
Toses, l'any 1967 passa a fer part d'aquell primer municipi. Pel que fa a les xifres de l'any 
1940, s'ha de considerar, d'una banda, la proximitat de la guerra, i d'altra, el fort acantona-
ment de tropes a diversos pobles de la Valí. 

1718 1 787 1842 1860 1887 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1975 1981 

Campelles 114 167 226 440 399 403 395 425 426 364 472 407 411 336 215 
(440) (482) 

Pardines 178 256 326 597 512 476 442 481 532 397 357 352 193 153 130 
(520) (448) 

Plañóles 200 - 242 388 455 414 373 395 397 363 367 365 457 399 329 
(471) (406) 

Queralbs 420 503 343 602 576 611 678 547 496 871 502 393 263 230 223 
(705) (557) 

Ribes de 813 1015 1056 1505 1466 1699 2129 2510 2965 2812 3564 3042 3133 2932 2794 
Freser (1719) (3009) 

Toses 372 - 544 883 587 635 568 670 599 622 524 382 202 177 132 
(800) (706) 

Tota la Valí 2097 - 2737 4415 3955 4238 4585 5028 5331 5429 5785 4941 4659 4227 3823 

El descens de població ha estât especialment important ais veïnats mes petits. Heus ací 
les xifres d'habitants d'alguns d'aquests nuclis menors des de principis del segle XX, amb 
indicació del tant per cent de població en relació amb la de l'any 1900 (que igualem a 100). 
Donem també, quan en disposem, les dades corresponents al cens del 1842. 

1842 1900 1930 1950 7970 

Dòrria 109(132.9 %) 82(100 %) 111(135.3 %) 75(91.4%) 10(12.1 %) 
Ventola 100(74.6%) 134(100 %) 129(96.2 %) 69(51.4%) 24(17.9 %) 
Fornells de 
la Muntanya 124(155 %) 80(100 %) 71(88.7 %) 89(11.2 %) 24(30 %) 
Serrât - 153(100 %) 115(75.1 %) 96(62.7 %) 54(35.2 %) 

Vilaró - 56(100 %) 46(82.1 %) 33(58.9 %) 21(37.3 %) 
El Baell - 63(100 %) 76(120.6 %) - 30(47.6 %) 
Neva 147(114.8 %) 128(100%) 88(68.7 %) 105(82 %) 61(47.6 %) 

Com ho pot veure en aquest quadre, alguns nuclis, com els tres primers de la llista,que a 
principis de segle eren encara petits poblets forca actius, han quedat gairebé abandonats, ja 
que conserven ben poques cases habitades; i si disposávem deis censos del 1981, la situació 
resultaría encara mes extremosa. 
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1950, any en què el cens ribetà assolí el seu màxim (si prescindim de la xifra del 1936, que
fou més elevada però que no pot situar-se dintre del fenomen demogràfic general). A partir
del 1950 l'emigració començà d'afectar també Ribes, i de llavors ençà la població total de la
comarca ha anat disminuint progressivament. Al capdavall, la demografia de la comarca ha
tingut una evolució paral·Jela a la que s'ha donat a tota la regió pirinenca. En el quadre adjunt
donem les xifres de població dels municipis de la Vall de Ribes i del conjunt de la comarca cor
responents a la majoria dels censos fets des de l'any 1718. Quan cal, indiquem la població de fet
i la de dret, aquesta darrera entre parèntesis. En els casos de Planoles i de Toses, cai tenir
present -com ja hem indicat abans- que el poble de Planès, que sempre havia pertangut a
Toses, l'any 1967 passà a fer part d'aquell primer municipi. Pel que fa a les xifres de l'any
1940, s'ha de considerar, d'una banda, la proximitat de la guerra, i d'altra, el fort acantona·
ment de tropes a diversos pobles de la Vall.

Campelles

Pardines

1718 1787 1842 1860 1887 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1975 1981

114 167 226 440 399 403 395 425 426 364 472 407 411 336 215
(440) (482)

178 256 326 597 512 476 442 481 532 397 357 352 193 153 130
(520) (448)

200Planoles

Queralbs

242 388 455 414 373 395 397 363 367 365 457 399 329
(471) (406)

420 503 343 602 576 611 678 547 496 871 502 393 263 230 223
(705) (557)

Ribes de
Freser

813 1015 1056 1505 1466 1699 2129 2510 2965 2812 3564 3042 3133 2932 2794
(1719) (3009)

372Toses 544 883 587 635 568 670 599 622 524 382 202 177 132
(800) (706)

Tota la VaIl 2097 - 2737 4415 3955 4238 4585 5028 5331 5429 5785 4941 4659 4227 3823

El descens de població ha estat especialment important als veïnats més petits. Heus ací
les xifres d'habitants d'alguns d'aquests nuclis menors des de principis del segle XX, amb
indicació del tant per cent de població en relació amb la de l'any 1900 (que igualem a 100).
Donem també, quan en disposem, les dades corresponents al cens del 1842.

Dòrria
Ventolà
Fornells de
la Muntanya
Serrat
Vilaró
El Baell
Nevà

1842
109(132.9 'lo)
100(74.6%)

124(155 'lo)

147(114.8 'lo)

1900
82(100 'lo)

134(100 'lo)

80(100 'lo)
153(100 'lo)
56(100 'lo)
63(100 'lo)

128(100 'lo)

1930
111(135.3 'lo)
129(96.2 'lo)

71(88.7 'lo)
115(75.1 'lo)
46(82.1 'lo)
76(120.6 'lo)
88(68.7 'lo)

1950
75(91.4%)
69(51.4 'lo)

89(11.2 'lo)
96(62.7 'lo)
33(58.9 'lo)

105(82 'lo)

1970
10(12.1 ',I)
24(17.9 'lo)

24(30 'lo)
54(35.2 'lo)
21(37.3 'lo)
30(47.6 'lo)
61(47.6 'lo)

Com ho pot veure en aquest quadre, alguns nuclis, com els tres primers de la llista,que a
principis de segle eren encara petits poblets força actius, han quedat gairebé abandonats, ja
que conserven ben poques cases habitades; i si disposàvem dels censos del 1981, la situació
resultaria encara més extremosa.



Les figures 12, 13 i 14 resumeixen gràfìcament alguns aspectes de l'evolució demogràfica 
comarcal. 
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Les figures 12, 13 i 14 resumeixen gràficament alguns aspectes de l'evolució demogràfica
comarcal.
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Fig. 12. Evolució de la població comarcal des de l'any 1718 al 1981.
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Fig. 13. Evolució demogràfica des de l 'any 1900 (igualat a 100) als sis municipis de la Vali de Ribes i a la 
comarca en conjunt. 
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Fig. 13. Evolució demogràfica des de l'any 1900 (igualat a 100) als sis municipis de la Vall de Ribes i a la
comarca en conjunt.
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Ribes. 
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Fig. 14. Evolució demogràfica des de l'any 1900 (igualat a 100) a nou nuclis de voblació de la Vall de
Ribes.



RECURSOS NATURALS I FONTS DE RIQUESA 

Nota prèvia — Corri a totes les comarques pirinenques, els principals béns explotables de 
la Vali de Ribes han estât sempre —i ho són encara— els boscos i les pastures. Eventualment 
hom ha aprofitat algun altre producte naturai, com els minerais, i cal afegir, a més, que en 
l'economia de la comarca ha tingut una certa importància, ja des de temps antic, l'activitat 
industriai. En aquest darrer aspecte, la Vali s'ha bénéficiât del desenvolupament que en épo
ques modernes ha assolit la Catalunya litoral i que s'ha estes sobretot per les conques dels 
rius mediterranis com el Ter. 

Utilització del sòl — Pel que fa a la utilització del sòl, vegeu en el quadre segùent un 
resum de les dades que hem extret de l'exhaustiu estudi de R. MAJORAL (1979). Correspo-
nen a l'any 1973 i es refereixen a cadascun dels municipis de la Vali. Les xifres són expressa-
des en hectàrees. Donem també les dades relatives a la comarca sencera, i en aquest cas les 
transformem, a més, en tants per cent de la superficie total del territori. A la figura 15 podeu 
veure una representació gràfica d'aquests darrers calculs. 

a b c b + c d c + d e 

terreny 
forestal 

pastures 
prats 

naturals 
conreus altres 

Campelles 1506 16 52 68 107 159 235 
Pardines 580 196 107 303 200 307 2026 
Plañóles 930 260 387 647 83 470 156 

Queralbs 1426 5972 83 6055 135 218 1765 

Ribes de Freser 1681 720 342 1062 424 766 1048 

Toses 1520 3580 149 3729 65 214 484 

Tota la Vali 7643 10744 1120 11864 1014 2134 5714 

29 % 40.8 % 4.3 % 45.1 % 3.8 % 8.1 % 21.7 % 

Cal assenyalar que la lectura i la interpretado d'aquestes dades s'ha de fer amb forca pre-
caucions, especialment perqué els conceptes dins els quals es classsifica la utilització del 
terreny no són pas prou precisos. Aixi, no sempre resta clara—sobretot per a qui ha de facili
tar la informado— la diferencia entre prats naturals i pastures. Dins el concepte de terreny 
forestal, hi entren no solament els boscos compactes, sino també les deveses (mentre les cap-
cades dels arbres cobreixin més del 20% de la superficie del sòl), les zones repoblades de poc, 
les àrees forestáis talades o cremades i els matollars alts i espessos. Finalment, el terme altres 
—segons la definido que en dona el Ministeri d'Agricultura— és susceptible d'interpretacions 

RECURSOS NATURALS 1 FONTS DE RIQUESA

Nota prèvia - Com a totes les comarques pirinenques, els principals béns explotables de
la VaU de Ribes han estat sempre -i ho són encar3- els boscos i les pastures. Eventualment
hom ha aprofitat algun altre producte natural, com els minerals, i cal afegir, a més, que en
l'economia de la comarca ha tingut una certa importància, ja des de temps antic, l'activitat
industrial. En aquest darrer aspecte, la Vall s'ha beneficiat del desenvolupament que en èpo
ques modernes ha assolit la Catalunya litoral i que s'ha estès sobretot per les conques dels
rius mediterranis com el Ter.

Utilització del sòl - Pel que fa a la utilització del sòl, vegeu en el quadre següent un
resum de les dades que hem extret de l'exhaustiu estudi de R.. MAJORAL (1979). Correspo
nen a l'any 1973 i es refereixen a cadascun dels municipis de la Vall. Les xifres són expressa·
des en hectàrees. Donem també les dades relatives a la comarca sencera, i en aquest cas les
transformem, a més, en tants per cent de la superfície total del territori. A la figura 1S podeu
veure una representació gràfica d'aquests darrers càlculs.

a b e b+c d c+d e
terreny

pastures
prats

conreus altres
forestal naturals

Campelles 1506 16 52 68 107 159 235
Pardines 580 196 107 303 200 307 2026
Planoles 930 260 387 647 83 470 156
Queralbs 1426 5972 83 6055 135 218 1765
Ribes de Freser 1681 720 342 1062 424 766 1048
Toses 1520 3580 149 3729 65 214 484

Tota la Vall 7643 10744 1120 11864 1014 2134 5714
29% 40.8 % 4.3 % 45.1 % 3.8 % 8.1 % 21.7 %

Cal assenyalar que la lectura i la interpretació d'aquestes dades s'ha de fer amb força pre
caucions, especialment perquè els conceptes dins els quals es classsifica la utilització del
terreny no són pas prou precisos. Així, no sempre resta clara -sobretot per a qui ha de facili
tar la informació- la diferència entre prats naturals i pastures. Dins el concepte de terreny
forestal, hi entren no solament els boscos compactes, sinó també les deveses (mentre les cap
çades dels arbres cobreixin més del 20% de la superfície del sòl), les zones repoblades de poc,
les àrees forestals talades o cremades i els matollars alts i espessos. Finalment, el terme altres
-segons la defmició que en dóna el Ministeri d'Agricultura- és susceptible d'interpretacions



Fig. 15. La util i tzació del sol a la Valí de Ribes. 

mol t diverses. Sembla évident , per exemple , que en el cas de Pardines aquest apar ta t (en el 

quai h o m ha inclôs el 65 .8% de la superficie del municipi) s'ha entes de la manera mes àmplia 

possible, en dé t r iment segurament de les pastures (que sumen només un trist 6.3 % , quan , 

precisament , les mun tanyes d 'aquest t e rme son de les mes r iques en pasturatges) ; fins i t ô t , 

podria ésser que ambdós conceptes s 'haguessin d ' intercanviar . 

Els boscos — Segons aqüestes dades —siguin exactes o no— el te r reny boscat representa 

un 29 % de la superficie comarcal . No posse ïm i n f o r m a d o sobre com es repar te ixen aquesta 

superficie les diverses especies d 'arbres forestáis. Un calcul mol t groller ens pe rmet est imar 

que de l 'àrea to ta l ocupada pels arbres un 4 2 % correspon al pi roig o blanc (Pinus sylvestris), 

un 3 3 % al pi nègre (Pinus uncinata), un 10% al faig (Fagus sylvatica) i el 15% restant a 

altres essències forestáis o semiforestals ( roures , freixes, beços , verns, e tc . ) . 

El mapa forestal adjunt (fora de t ex t ) creiem que dona una idea p rou ap rox imada deis 

principáis t ipus de bosc exis tents a la Valí. H o m hi ha représentâ t no so lament les grans 

masses boscoses, explo tades com a tais, sino t ambé els claps no excessivament pet i t s de vege

t a d o arbôria (generalment irregulars i de valor économie negligible), a ix í com alguns pobla-

ment s arboris esclarissats. La necessària simplicitat concep tua l d 'un mapa d 'aques ta mena i la 

claredat gráfica que requereix ens ha obligat a reduir al maxirn la representació de les méseles 

d'espécies i a deixar de banda mol ts fets pun tuá i s , de vegades ben intéressants des del p u n t 

de vista es t r ic tament bo tàn i c . Les rouredes han estât representades sota una simbologia úni

ca, prescindint de quina hi sigui l 'espècie de roure dominan t . En real i tat , en mol t s d 'aques ts 

boscos hi ha barreja de Queráis pubescens i Q. petraea (o fins i t o t , dominanc ia del seu 

h íb r id Q. x streimií) i, d 'a l t ra banda , els roures poden anar acompanya t s d 'al tres caducifolis 

diversos. Per suplir parc ia lment la manca de precisió del mapa en aquest aspecte , assenyala-

rem que Q. pubescens es fa sobre to t en ter renys calcaris i en indrets soleils (i mes que mes 

al sector mer id ional de la comarca) , men t r e que Q. petraea apareix p re fe ren tment en ter

renys c larament àcids i en indrets poc o mol t frescals o eleváis. So ta l 'epígraf "d ive r sos" 

h e m reunit un conjunt irregular de comuni t a t s arbrades que si algún t re t t eñen en c o m ú és el 

seu carácter poc o mol t higrôfil. En llur composic ió poden intervenir especies mol t diferents 

(freixe, roure sessiliflor, beç , t rémol, . . . ) i, a mes , t an t poden ésser rea lment pob l amen t s mix

tos com formacions monospec í f iques o gairebé. 

Les masses forestáis mes extenses i mes frondoses es t roben ais vessants obacs (Baga 

d 'Es t remera , Bosc de Ribes, Baga de Siat, Bosc de Campelles , Baga de Plañóles, . . .) i solen 
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Fig. 15. La utilització del sòl a la Vall de Ribes.

molt diverses. Sembla evident, per exemple, que en el cas de Pardines aquest apartat (en el
qual hom ha inclòs el 65.8% de la superficie del municipi) s'ha entès de la manera més àmplia
possible, en detriment segurament de les pastures (que sumen només un trist 6.3 % ,quan,
precisament, les muntanyes d'aquest terme són de les més riques en pasturatges); fms i tot,
podria ésser que ambdós conceptes s'haguessin d'intercanviar.

Els boscos - Segons aquestes dades -siguin exactes o 00- el terreny boscat representa
un 29 % de la superfície comarcal. No posseïm informació sobre com es reparteixen aquesta
superfície les diverses espècies d'arbres forestals. Un càlcul molt groller ens permet estimar
que de l'àrea total ocupada pels arbres un 42% correspon al pi roig o blanc (Pinus sy/veslris),
un 33% al pi negre (Pinus uncinata), un 10% al faig (Fagus sylvatica) i el I SOlo restant a
altres essències forestals o semi forestals (roures, freixes, beços, verns, etc.).

El mapa forestal adjunt (fora de text) creiem que dóna una idea prou aproximada dels
principals tipus de bosc existents a la Vall. Hom hi ha representat no solament les grans
masses boscoses. explotades com a tals, sinó també els claps no excessivament petits de vege·
tació arbòria (generalment irregulars i de valor econòmic negligible), així com alguns pobla
ments arboris esclarissats. La necessària simplicitat conceptual d'un mapa d'aquesta mena i la
claredat gràfica que requereix ens ha obligat a reduir al màxim la representació de les mescles
d'espècies i a deixar de banda molts fets puntuals, de vegades ben interessants des del punt
de vista estrictament botànic. Les rouredes han estat representades sota una simbologia úni
ca. prescindint de quina hi sigui l'espècie de roure dominant. En realitat, en molts d'aquests
boscos hi ha barreja de Quereus pubeseens i Q. pelraea (o fIns i tot, dominància del seu
hibrid Q. x slreimii) i, d'altra banda, els roures poden anar acompanyats d'altres caducifolis
diversos. Per suplir parcialment la manca de precisió del mapa en aquest aspecte. assenyala
rem que 'Q. pubescens es fa sobretot en terrenys calcaris i en indrets solells (i més que més
al sector meridional de la comarca). mentre que Q. petraea apareix preferentment en ter·
renys clarament àcids i en indrets poc o molt frescals o elevats. Sota l'epígraf "diversos"
hem reunit un conjunt irregular de comunitats arbrades que si algun tret tenen en comú és el
seu caràcter poc o molt higròfil. En llur composició poden intervenir espècies molt diferents
(freixe. roure sessilif1or, beç, trèmol•...) i. a més. tant poden ésser realment poblaments mix·
tos com fonnacions monospecífiques o gairebé.

Les masses forestals més extenses i més frondoses es troben als vessants obacs (Baga
d'Estremera, Bosc de Ribes, Baga de Siat, Bosc de Campelles, Baga de Planoles,...) i solen



ésser comunals, propietat dels municipis (bé que, actualment, gestionades per l'I.C.O.N.A.). 
Algunes, com l'avetar de Campelles, eren encara a mitjan segle selves majestuoses, perô 
aquests darrers anys han estât sotmeses a drastiques i exagerades tallades. 

Els costers soleils es troben en gran part desforestats, sigui perqué la implantado de llocs 
habitats i l'establiment de conreus ho han exigit, sigui perqué el foc i la pastura n'han élimi
nât la vegetado arbôria, sigui perqué les extraccions de fusta o de llenya no han estât prou 
controlades. 

Sobre el mapa hom pot constatar que les conifères son importants sobretot a la banda 
occidental de la comarca, a la valí del Rigard, on fan boscos extensos, no solament a l'estatge 
subalpí sino també al monta. Pràcticament totes les bagues d'aquesta zona entren dins el 
domini de les pinèdes. A la resta de la comarca, els vessants olacs de l'estatge monta son co-
berts, almenys en part, per caducifolis. Aquest és el cas especialment de l'extrem meridional 
de la Vall, on hi ha extenses bagues de faig, i també de la valí del Segadell que, a part algunes 
pinèdes, conserva claps de fagedes, rouredes i taques irregulars de boscos mixtos (amb 
freixes, roures, bedolls,...). 

De l'evolució de la riquesa forestal, en tenim només algunes dades poc concretes. Hom 
sap, per exemple, que un dels factors que mes han contribuït a la destrucció dels boscos (i 
especialment de les rouredes) ha estât la industria del ferro. Les fargues eren grans consumi
dores de carbó vegetal i és cert que algunes, comía de Toses, hagueren de plegar per exhauri-
ment dels boscos. La tradició —en aquest cas molt versemblant— assegura que les costes so-
lelles entre Ribes i Plañóles, avui pelades d'arbres, havien estât una gran roureda que fou 
tallada per abastar les fargues. 

Només esparsament hem trobat en obres antigües referéncies precises ais boscos. Les 
respostes a l"Tnterrogatorio" deF.Zamora(1789)parlende pins, de roures i de freixes ais 
mateixos indrets on se'n fan actualment. MADOZ (1846-1850) esmenta els boscos de pi roig 
de Ribes. MASSÓ (1883) diu que des "dels Banys de Ribes fins a Perramon es passa per 
frondosíssims boscos de pins", que persisteixen encara. BOFILL (1888) assenyala que passa 
per Costa Borda "entremig d'un hermós bosc de pins", bosc que degué ésser destruït poc 
mes tard i que ara torna a refer-se. 

Els conreus — A la Vall de Ribes els conreus han estât sempre poc importants. Segons 
les dades de l'any 1973, les terres cultivades suposaven només un 3.85% de la superficie 
comarcal; i si a aquesta xifra, hi sumem la corresponent ais prats naturals —que, en general, 
poden interpretar-se com a prats de dall— arribem al 8.5%. Heus ací, expressada en hectà-
rees, l'extensió dels principáis tipus de conreus ais diversos municipis i a la Vall sencera (se
gons dades de R. MAJORAL). 

cereals llegums 
per a gra per a gra patates farra tges hortalisses 

Campelles 
Pardines 
Plañóles 
Queralbs 

12 
23 
23 
39 

3 

20 
40 
10 
22 
22 

6 

83 
80 
38 
83 

347 
52 

4 
8 
3 

1 

Ribes de Freser 
Toses 

Tota la VaU 97 3 120 683 16 
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ésser comunals, propietat dels municipis (bé que, actualment, gestionades per l'I.C.O.N.A.).
Algunes, com l'avetar de Campelles, eren encara a mitjan segle selves majestuoses, però
aquests darrers anys han estat sotmeses a dràstiques i exagerades tallades.

Els costers solells es troben en gran part desforestats, sigui perquè la implantació de llocs
habitats i l'establiment de conreus ho han exigit, sigui perquè el foc i la pastura n'han elimi·
nat la vegetació arbòria, sigui perquè les extraccions de fusta o de llenya no han estat prou
controlades.

Sobre el mapa hom pot constatar que les coníferes són importants sobretot a la banda
occidental de la comarca, a la vall del Rigard, on fan boscos extensos, no solament a l'estatge
subalpí sinó també al montà. Pràcticament totes les bagues d'aquesta zona entren dins el
domini de les pinedes. A la resta de la comarca, els vessants oLacs de l'estatge montà són co
berts, almenys en part, per caducifolis. Aquest és el cas especialment de ¡'extrem meridional
de la Vall, on hi ha extenses bagues de faig, i també de la vall del Segadell que, a part algunes
pinedes, conserva claps de fagedes, rouredes i taques irregulars de boscos lnixtos (amb
freixes, roures, bedolls, ...).

De l'evolució de la riquesa forestal, en tenim només algunes dades poc concretes. Hom
sap, per exemple, que un dels factors que més han contribui"t a la destrucció dels boscos (i
especialment de les rouredes) ha estat la indústria del ferro. Les fargues eren grans consumi
dores de carbó vegetal i és cert que algunes, com la de Toses, hagueren de plegar perexhauri
ment dels boscos. La tradició -en aquest cas molt versemblant- assegura que les costes so
lelles entre Ribes i Planoles, avui pelades d'arbres, havien estat una gran roureda que fou
tallada per abastar les fargues.

Només esparsament hem trobat en obres antigues referències precises als boscos. Les
respostes a l'''lnterrogatorio'' de F. Zamora (1789) parlen de pins, de roures i de freixes als
mateixos indrets on se'n fan actualment. MADOZ (1846-]850) esmenta els boscos de pi roig
de Ribes. MASSÓ (i883) diu que des "dels Banys de Ribes fins a Perramon es passa per
frondosíssims boscos de pins", que persisteixen encara. BOFILL (1888) assenyala que passà
per Costa Borda "entremig d'un hermós bosc de pins", bosc que degué ésser destruït poc
més tard i que ara torna a refer-se.

Els conreus - A la Vall de Ribes els conreus han estat sempre poc importants. Segons
les dades de l'any 1973, les terre' cultivades suposaven només un 3.85% de la superfície
comarcal; i si a aquesta xifra, hi sumem la corresponent als prats naturals -que, en general,
poden interpretar-se com a prats de dall- arribem al 8.5%. Heus ací, expressada en hectà
rees, l'extensió dels principals tipus de conreus als diversos municipis i a la Vall sencera (se
gons dades de R. MAJORAL).
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Pel que fa a l'evolució dels cultius, podem donar certes precisions. Alguns tipus de con-
reus antigament força estesos i ara desapareguts son el fajol, el cànem i el Ili. Del fajol (Fago-
pyrum esculentum) se'n parla a finals del segle XVIII com un dels cultius principals de la 
Vali, al costat del sègle; i segons MADOZ, era cultivât encara a Bruguera a mitjans del XIX. 
El cànem {Cannabis sativa) i el Ili (Linum usitatissimum) es collien encara l'any 1800, però 
sembla que a finals del segle XIX ja s'havien abandonat del tot. 

Quant a la vinya ( Vitis vinifera), tot i que és fama que en temps antics havia tingut certa 
extensió a la comarca, creiem que en realitat no passa d'ésser un conreu molt localitzat. 
L'existència del topònim Les Vinyes, que sovint s'addueix com a prova de la importancia 
d'aquest conreu, avala, precisament, la nostra opinio restrictiva. L'any 1888, BOFILL remar
ca, com a noticia curiosa, que "en un recer d'Angelats d'Amunt s'ha plantat una petita 
vinya". 

El sègle {Secale cereale), que fou en temps no massa llunyans l'unie cereal utilitzat per 
fer pa i que ara ha quedat réduit a planta farratgera, ha vist molt minvat el seu conreu. A 
través de diferents fonts hem pogut calcular la importancia relativa d'aquesta planta respecte 
els altres cereals a Ribes de Freser. Les dades són ben expressives. 

Pel que fa a les patates (Solarium tuberosum), hom sap que a Catalunya el seu conreu 
s'inicià al segle XVIII i no s'estengué fins al segle passât. De la Vali de Ribes tenim noticia 
del cultiu de la patata a mitjan segle XIX; a partir de llavors anà prenent importància, i 
a començaments de segle aquest tubercle passa a esser una de les collites principals. 

A les darreres décades un dels trets principals de l'evolució agricola a la comarca ha estât 
l'augment de la superficie destinada a prats de dall, i a farratges, en détriment dels altres con-
reus. Tots els cereals, no solament el sègle, sino també el blat, el moresc,... s'han réduit nota
blement. Actualment l'agricultura comarcal es basa sobretot en la trilogia prats dalladors, 
farratges i, cada cop mes secundàriament, patates. 

Les pastures i la ramaderia — Com hem dit al principi, les pastures són una de les rique-
ses naturals mes importants de la Vali. Les dades del 1973 els atribueixen un 40.8% de la 
superficie total de la comarca, i segurament que aquesta xifra és encara inexacta per defecte. 

Hom troba àrees pasturables a l'estatge monta, però la màxima extensió de pasturatges 
correspon, és clar, a les zones d'alta muntanya. Els prats alpins, molt importants en el pai-
satge primitiu, foren incrementats notablement —com a tots els Pirineus— fent recular els 
boscos subalpins o éliminât-los. Actualment el limit superior del bosc a les muntanyes axials 
es troba al voltant dels 2000 m d'altura, bé que s'hi conserven clapes d'arbres fins força mes 
amunt. Els cims de les serres pre-pirinenques, que en condicions naturals estarien emboscats 
gairebé fins a la carena, són coberts ara de grans extensions de pasturatges. Aquestes situa-
cions son conseqùència, principalment, del gran desenvolupament que assoli la ramaderia a la 
comarca, ja de temps molt reculats. A l'estiu el bestiar, i especialment els ramats d'ovelles, 

Conreu del sègle (Secale cereale) a Ribes de Freser 

Any % segle/tots els cereals 

1800 
1869 
1950 
1973 

85.5 % 
64.3 % 
46.7 % 

< 30 % 
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Pel que fa a l'evolució dels cultius. podem donar certes precisions. Alguns tipus de con
reus antigament força estesos i ara desapareguts són el fajol. el cànem i el lli. Del fajol (Fago
pyrum esculentum) se'n parla a fmals del segle XVIII com un dels cultius principals de la
Vall. al costat del sègle; i segons MADüZ. era cultivat encara a Bruguera a mitjans del XIX.
El cànem (Camzabis sativa) i el lli (Linum usitatissimum) es collien encara l'any 1800. però
sembla que a fmals del segle XIX ja s'havien abandonat del tot.

Quant a la vinya (Vitis vini!era). tot i que és fama que en temps antics havia tingut certa
extensió a la comarca, creiem que en realitat no passà d'ésser un conreu molt localitzat.
L'existència del topònim Les Vinyes, que sovint s'addueix com a prova de la importància
d'aquest conreu, avala, precisament, la nostra opinió restrictiva. L'any 1888, BOFILL remar
ca, com a notícia curiosa, que "en un recer d'Angelats d'Amunt s'ha plantat una petita
vinya" .

El sègle (Secale cereale). que fou en temps no massa llunyans l'únic cereal utilitzat per
fer pa i que ara ha quedat reduït a planta farratgera. ha vist molt minvat el seu conreu. A
través de diferents fonts hem pogut calcular la importància relativa d'aquesta planta respecte
els altres cereals a Ribes de Freser. Les dades són ben expressives.

Conreu del sègle (Secale cereale) a Ribes de Freser
Any °Megleltors els cereals

1800
1869
1950
1973

85.5 %

64.3 %

46.7 %

<30 %

Pel que fa a les patates (Solanum tuberosllln). hom sap que a Catalunya el seu conreu
s'inicià al segle XVIII i no s'estengué fms al segle passat. De la Vall de Ribes tenim notícia
del cultiu de la patata a mitjan segle XIX; a partir de llavors anà prenent importància. i
a començaments de segle aquest tubercle passà a ésser una de les collites principals.

A les darreres dècades un dels trets principals de l'evolució agrícola a la comarca ha estat
l'augment de la superfície destinada a prats de dall. i a farratges. en detriment dels altres con
reus. Tots els cereals. no solament el sègle. sinó també el blat. el moresc•... s'han reduít nota·
blement. Actualment l'agricultura comarcal es basa sobretot en la trilogia prats dalladors.
farratges i, cada cop més secundàriament, patates.

Les pastures i la ramaderia - Com hem dit al principi, les pastures són una de les rique
ses naturals més importants de la Vall. Les dades del 1973 els atribueixen un 40.8% de la
superfície total de la comarca. i segurament que aquesta xifra és encara inexacta per defecte.

Hom troba àrees pasturables a l'estatge montà. però la màxima extensió de pasturatges
correspon, és clar, a les zones d'alta muntanya. Els prats alpins, molt importants en el pai
satge primitiu, foren incrementats notablement -com a tots els Pirineus- fent recular els
boscos subalpins o eliminat-los. Actualment el límit superior del bosc a les muntanyes axials
es troba al voltant dels 2000 m d·altura. bé que s'hi conserven clapes d'arbres fms força més
amunt. Els cims de les serres pre-pirinenques, que en condicions naturals estarien emboscats
gairebé fins a la carena, són coberts ara de grans extensions de pasturatges. Aquestes situa
cions són conseqüència, principalment, del gran desenvolupament que assoli la ramaderia a la
comarca, ja de temps molt reculats. A l'estiu el bestiar, i especialment els ramats d'ovelles,



Fotografia superiori El poble de Ventola , amb el cim nevat del Taga al fons. Foto F. Vigo. 

Fotografia inferiori La Serra Cavallera, cober ta d e grasses pastures, vista des de sobre el poble de Pardines. 
Foto R. M. Masalles. 
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Fotografia superior: El poble de Ventolà, amb el cim nevat del Taga al fons. Foto F. Vigo.

Fotografia inferioL La Serra Cavallera, coberta de grasses pastures, vista des de sobre el poble de Pardines.
Foto R M. Masa/les.



omplia pràcticament tota l'alta muntanya i amb la seva acciò selectiva mantenia a ratlla les 
clapes forestáis: 

De la ja esmentada resposta de la Vali de Ribes a F'Tnterrogatorio", feta per F. CAPDE-
V I L A , de Ribes de Freser, en treiem les següents dades sobre la ramaderia de la comarca a 
fináis del segle X V I I I : 

Caps de bestiar durant l'estiu a la Vali de Ribes (any 1786) 

ovi 38535 del país + 28549 foraster = 67084 
cabrum 1779 " + 64 " 1843 
bovi 1175 " + 114 " = 1289 
cavalli ±500 " + 465 " = 965 
mulati 130 " + 106 " = 236 
porci 2000 

(Respecte del bestiar porcí, assenyalarem que en aquella época també era engegat a pas
turar i, fins i tôt, portât a l'estiu ais prats d'altura). 

A la tardor gran part de les ramades eren ménades cap a terra baixa, principalment al 
Fenedès, a l'Urgell, al Vallès i a l'Empordà. Aquella mateixa resposta assenyala les següents 
quantitats de caps de bestiar a la Valí durant l'hivern: 

oví 10000 
cabrum 700 
mulatí 0 
bovi 1000 
cavalli 375 

En relació amb aqüestes xifres tan elevades, cal remarcar, d'altra banda, que l'informant 
afegeix mes endavant: "Havia en tiempo antiguo más ganado". 

En general, des de mitjans del segle X I X ha anat disminuint el bestiar de llana, i cada cop 
s'ha practicat menys la transhumància. Les dades recents sobre la ramaderia donen xifres bas-
tant diferents d'aquelles antigües. Els censos de l'any 1974 compten només 17459 caps de 
bestiar oví per a tot el Ripollès. També han minvat molt les cabres i les mules. En canvi, el 
bestiar boví ha présentât aqüests darrers temps un notable incrément. Tot i que no sembla 
encara prou representativa, vegeu la comparació de dades sobre la ramaderia a Ribes de Fre
ser entre els anys 1800 i 1950: 

1800 1950 
bestiar oví ±5900 4083 
cabrum 125 56 
mulatí 25 12 
cavalli 79 40 
bovi 240 470 

La caca i la pesca — Pel que fa a la caca (i a la fauna major, en general), assenyalarem 
que - c o m a tot arreu- s'ha anat rarificant progressivament des de segles enrera. Així , als 
"Antichs privilegis de la Vali de Ribes", datats l'any 1519, hom llegeix: "que puguen cassar, 
per tots los termes de la dita vali, é de las parroquias de aquella, totas casas, així de Porchs, 
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omplia pràcticament tota l'alta muntanya i amb la seva acció selectiva mantenia a ratlla les
clapes forestais;

De la ja esmentada resposta de ia Vall de Ribes a l'''Interrogatorio'', feta per F. CAPDE
VILA, de Ribes de Freser, en treiem les següents dades sobre la ramaderia de la comarca a
finals del segle XVIII:

Caps de bestiar durant l'estiu a la Vall de Ribes (any 1786)

oví 38535 del país + 28549 foraster 67084
cabrum i 779 + 64 i843
boví 1175 + 114 i289
cavallí ±500 ". + 465 965
mulatí i30 " + 106 " 236
porcí 2000

(Respecte del bestiar porcí, assenyaiarem que en aquella època també era engegat a pas
turar i, fms i tot, portat a l'estiu als prats d'altura).

A la tardor gran part de les ramades eren menades cap a terra baixa, principalment al
Penedès, a l'Urgell, al Vallès i a l'Empordà. Aquella mateixa resposta assenyala les següents
quantitats de caps de bestiar a la Vall durant l'lUvern:

oví
cabrum
mulatí
boví
cavallí

10000
700

O
1000
375

En relació amb aquestes xifres tan elevades, cal remarcar, d'altra banda, que l'informant
afegeix més endavant: "'Havia en tiempo antiguo mas ganado".

En general, des de mitjans del segle XIX ha anat disminuint el bestiar de llana, i cada cop
s'ha practicat menys la transhumància. Les dades recents sobre la ramaderia donen xifres bas
tant diferents d'aquelles antigues. Els censos de l'any i974 compten només 17459 caps de
bestiar oví per a tot el Ripollès. També han minvat molt les cabres i ies mules. En canvi, el
bestiar boví ha presentat aquests darrers temps un notable increment. Tot i que no sembla
encara prou representativa, vegeu la comparació de dades sobre la ramaderia a Ribes de Fre
ser entre els anys i800 i i950:

bestiar oví
cabrum
mulatí
cavallí
boví

1800
±5900

125
25
79

240

1950
4083

56
i2
40

470

La caça i la pesca - Pel que fa a la caça (i a la fauna major, en general), assenyalarem
que -com a tot arreu- s'ha anat rarificant progressivament des de s~gles enrera. Així, als
"Antichs privilegis de la Vall de Ribes", datats l'any i519, hom llegeix: "que puguen cassar,
per tots los termes de la dita vall, é de las parroquias de aquella, totas casas, així de Porchs,



Cervos, Daynes, Izarts, liebres, conills, perdius, é totas altras bestias, é aucells". I BOFILL. 
que és qui transcriu el document l'any 1888, anota: "avui de aquellas especias se cassa quasi 
exclusivament lo isart (antilope rupicapra), que té una carn apetitosa de la quai sovint ne ser-
veixen als qui visitan lo Santuari (de Nuria)" No cal dir que actualment deis cérvols i de les 
daines no en resta ni el record. Quant als isards, arribaren a èsser molt escassos a mitjans 
d'aquest segle. Mes recentment, i mercès a les mesures de protecció preses i al control de la 
caça, s'han récupérât notablement; fins i tot, s'han escampat (segurament procedents del 
Cadi) per la Serra de Montgrony, d'on feia molt temps que havien désertât. També altres ani-
mais, fa poc en perill d'extinció, sembla que s'han multiplicat. El gali salvatge, per exemple, 
es pot veure ara (això sí, escás) a quasi tots els boscos de conifères subalpins. Abunden 
encara els senglars i no son rares les liebres, les perdius, els conills,... i als cims axials hom pot 
ensopegar algunes perdius blanques. 

Els documents de principis del segle XIX parlen d'abundància de llops i esmenten tam
bé, com a raresa, els óssos. Altres salvatgines, com les guilles, son encara comunes; els gats 
mesquers son molt rars. De les grans aus rapinyaires, existeix el duc, les aligues nobles son es-
cassíssimes i el voltor —al país vúltur (o vultro?)— només s'hi deixa veure accidentalment. 

Quant a la pesca, cal esmentar les truites, abundants a tots els corrents d'aigua un xic 
cabalosos, i les del riu Freser especialment apreciades. Els barbs son escassos. Modernament 
hom ha fet repoblacions deis rius amb la truita americana o truita irisada. 

La minería — L'activitat minera és actualment inexistent a la Vali de Ribes, però en 
altres temps hi ha via tingut molta importancia. 

Hom ha détectât l'existència a la comarca de minerais molt diversos i hi han estât benefi
ciáis, amb mes o menys exit, diferents metalls, des del ferro i el coure fins a la plata i l'or. 
Segons THOS, l'any 1904 hi havia concedides a la Vali 58 mines i 4 demesies. 

Les explotacions mineres mes productives han estât les del ferro, de l'antimoni i de 
l'arsènic. Els meners de ferro de la Vali de Ribes (deis quais s'extreia sobretot hematites) foren 
beneficiáis durant segles. Alimentaven, no solament les fargues de la propia Vali, sino també 
les d'altres comarques veines, i proporcionaven la matèria primera a la important industria 
ripollesa d'armes i de claus. Les explotacions principáis eren situades a la zona compresa 
entre Plañóles, Ventola i Queralbs. Segons MADOZ, a mitjans del segle XIX n'hi havia encara 
quatre en funcionament. La desaparició de la farga catalana i la qualitat mediocre de la mena 
provoca el seu abandonament, bé que, mes recentment, en époques de penuria de mineral de 
ferro (com durant la primera guerra mundial) hom n'intenta la represa. 

De mines d'estibina, per a beneficiar l'antimoni, n'existiren a diversos indrets (Dòrria, 
Planés, bac de Roques Blanques, Collada Verda,...) i algunes d'elles eren en explotació encara 
a principis d'aquest segle. 

El mispíquel o pirita arsenical, existent al terme de Queralbs, fou motiu d'una activitat 
minera efervescent a finals del segle XIX. En el moment de màxim desenvolupament, tre-
ballaven en aqüestes explotacions 800 obrers. Però una ràpida decadencia porta a la clausura 
de les mines d'arsènic l'any 1911. 

Pel que fa a les pedreres, han tingut interés especialment les extraccions de llicorelles i 
de pedra calcinai, aquesta darrera (encara ara en explotació) per a la fabricado de ciment, de 
calç o de carbur de calci. 

Les llicorelles del silurià havien provocai, per confusió, la recerca de carbó de pedra. 
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Cervos. Daynes. lzarts. Uebres. conills. perdius, é totas a1tras bestias. é auceUs". I BOFILL.
que és qui transcriu el document l'any 1888, anota: "avui de aquellas especias se cassa quasi
exclusivament lo isart (antilope rupicapra), que té una carn apetitosa de la qual sovint ne ser·
veixen als qui visitan lo Santuari (de Núria)" No cal dir que actualment dels cérvols i de les
daines no en resta ni el record. Quant als isards, arribaren a ésser molt escassos a mitjans
d'aquest segle. Més recentment, i mercès a les mesures de protecció preses i al control de la
caça, s'han recuperat notablement; fins i tot, s'han escampat (segurament procedents del
Cadí) per la Serra de Montgrony. d'on feia molt temps que havien desertat. També altres ani
mals. fa poc en perill d·extinció. sembla que s'han multiplicat. El gaU salvatge. per exemple.
es pot veure ara (això sí, escàs) a quasi tots els boscos de coníferes subalpins. Abunden
encara els senglars i no són rares les llebres, les perdius, els conills, ... i als cims axials hom pot
ensopegar algunes perdius blanques.

Els documents de principis del segle XIX parlen d'abundància de Uops i esmenten tam
bé, com a raresa, els óssos. Altres salvatgines, com les guilles, són encara comunes: els gats
mesquers són molt rars. De les grans aus rapinyaires, existeix el duc, les àligues nobles són es
cassíssimes i el voltor -al país vúllur (o vultro?)- només s'hi deixa veure accidentalment.

Quant a la pesca, cal esmentar les lruit~s, abundants a tots els corrents d'aigua un xic
cabalosos, i les del riu Freser especialment apreciades. Els barbs són escassos. Modernament
hom ha fet repoblacions dels rius amb la truita americana o truita irisada.

La mineria - L'activitat minera és actualment inexistent a la Vall de Ribes, però en
altres temps hi havia tingut molta importància.

Hom ha detectat l'existència a la comarca de minerals molt diversos i hi han estat benefi·
ciats, amb més o menys èxit, diferents metalls, des del ferro i el coure fins a la plata i l'or.
Segons THÓS. l'any 1904 hi havia concedides a la Vall 58 mines i 4 demesies.

Les explotacions mineres més productives han estat les del ferro, de l'antimoni i de
I·arsènic. Els meners de ferro de la Vall de Ribes (dels qualss'extreia sobretot hematites) foren
beneficiats durant segles. Alimentaven. no solament les fargues de la pròpia vaU. sinó també
les d'altres comarques veïnes, i proporcionaven la matèria primera a la important indústria
ripollesa d'armes i de claus. Les explotacions principals eren situades a la zona compresa
entre Planoles. Ventolà i Queralbs. Segons MADOZ. a mitjans del segle XIX n'hi havia encara
quatre en funcionament. La desaparició de la farga catalana i la qualitat mediocre de la mena
provocà el seu abandonament, bé que, més recentment, en èpoques de penúria de mineral de
ferro (com durant la primera guerra mundial) hom n'intentà la represa.

De mines d'estibina, per a beneficiar l'antimoni, n'existiren a diversos indrets (Dòrria,
Planès. bac de Roques Blanques. CoUada Verda•...) i algunes d'eUes eren en explotació encara
a principis d'aquest segle.

El mispíquel o pirita arsenical. existent al terme de Queralbs. fou motiu d'una activitat
minera efervescent a fmals del segle XIX. En el moment de màxim desenvolupament. tre
ballaven en aquestes explotacions 800 obrers. Però una ràpida decadència portà a la clausura
de les mines d'arsènic l'any 1911.

Pel que fa a les pedreres, han tingut interès especialment les extraccions de llicorelles i
de pedra calcinal. aquesta darrera (encara ara en explotació) per a la fabricació de ciment. de
calç o de carbur de calci.

Les llicorelles del silurià havien provocat, per confusió, la recerca de carbó de pedra.



La indùstria — Des de l'edat moderna ha estât un bon complément de l'activitat silvo-

pastoral de la Vali. S'hi ha pogut desenvolupar fàcilment aprofitant l'energia que proporcio

nen els rius. 

La indùstria que ha tingut mes importancia ha estât, sens dubte, la del ferro. Deixant a 

part l'existència d'instal-lacions esporàdiques en temps mes reculais, elgran desenvolupament 

de les fargues a la Vali s'inicia al segle X V i assoli el seu punt àlgid al segle X V I I . Segons 

MADURELL, l'any 1419 consta l'existència d'una farga a Ribes; i el 1486 l'infant Enric, 

duc de Sogorb, ratificava una concessió anterior a M. Alfonsillo ideiaqueen aquell moment 

no hi havia cap farga al Principat de Catalunya (la précèdent farga ribetana era aterrada). 

L'any 1494 son esmentades les "fargues de Queralbs". Al seglç XVII hi ha constancia, segons 

MOLERÀ, del funcionament de nombroses fargues a la Vali de Ribes; els documents parlen 

de les del Sagnari (o Pont de la Corba), Ribes, Roques Blanques, Plañóles, Espinosa, Toses i 

Queralbs. Sembla que a la comarca aquesta activitat s'extingí ja a mitjans del segle XVI I I . 

ZAMORA diu que l'any 1787 la indùstria del ferro era activa a Ripoll i a Campdevànol, però 

que a la Vali de Ribes ja no hi havia fargues ni martinets perqué "por falta de bosque se han 

perdido". Actualment de les antigües i famoses fargues en queda constancia només en diver

sos topònims. 

Amb la decadencia de la indùstria del ferro prengueren embranzida altres activitats. El 

mateix ZAMORA indica l'existència a Ribes, a finals del segle X V I I I , de 4 0 paraires, 1 má

quina de frisar, 1 batà i dos molins bataners i 1 fábrica de ratines. La resposta a T'Tnterroga-

torio" fa extensives aqüestes activitats a Plañóles i a Queralbs i diu que en aquella localitat 

hi ha una fábrica de mitges d'estam i de coto. Per aquesta mateixa època havia adquirit ja 

molta importancia la fabricació d'esclops utilitzant la fusta de pi. 

Durant el segle X I X es desenvolupen sobretot la industria de les filatures i la del paper 

(que s'han mantingut importants fins ais temps actuáis), i modernament s'hi han afegit la 

metal-lúrgia, la preparació de productes làctics, els plastics i, eventualment, encara altres acti

vitats fabrils mes secundàries. 

De principis d'aquest segle daten les primeres instal-lacions hidroelèctriques. L'any 1903 

fou inaugurada la central de Queralbs i poc després s'establiren les del Freser, Freser Supe

rior, La Farga, El Moli i Rialb, totes elles de menys de 5 0 0 0 KW. Actualment hi ha dintre de 

la Valí 11 centrais hidroelèctriques en funcionament, 10 a la vali del Freser i una que apro

nta les aiguës del riu Segadell. 

El turisme - L'activitat turistica s'inicià a la comarca amb la instal-lació, l'any 1869 , del 

Balneari Montagut (Aiguës de Ribes), en relació amb els antics Banys de Ribes, i prosseguí a 

primers de segle amb la promoció de Ribes de Freser com a centre estival i d'esports d'hi-

vern. Després, l'estiueig s'escampà per quasi tota la Vali i es localitzà més especialment a 

Plañóles. S'han construit segones residencies a gairebé tots els pobles, en part aprofitant 

l'abandonament de les cases per la gent del país. 

La primacía de Ribes en els esports de neu passa aviat a Nuria (que es convertí en un 

centre d'esquí l'any 1 9 4 7 ) i a la Molina (Cerdanya). Actualment per al redreçament de l'eco

nomia comarcal sembla que hom confia només —ben poc assenyadament— en la impulsici del 

turisme i en la instal-lació de grans complexos d'esports d'hivern. 
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La indústria - Des de l'edat moderna ha estat un bon complement de l'activitat silvo
pastoral de la Vall. S'hi ha pogut desenvolupar fàcilment aprofitant l'energia que proporcio
nen els rius.

La indústria que ha tingut més importància ha estat, sens dubte, la del ferro. Deixant a
part l'existència d'instaHacions esporàdiques en temps més reculats, el gran desenvolupament
de les fargues a la Vall s'inicià al segle XV i assolí el seu punt àlgid al segle XVII. Segons
MADURELL, l'any 1419 consta l'existència d'una farga a Ribes; i el 1486 l'infant Enric,
duc de Sogorb, ratificava una concessió anterior a M. Alfonsillo i deia que en aquell moment
no hi havia cap farga al Principat de Catalunya (la precedent farga ribetana era aterrada).
L'any 1494 són esmentades les "fargues de Queralbs". Al segI~ XVII hi ha constància, segons
MOLERA, del funcionament de nombroses fargues a la Vall de Ribes; els documents parlen
de les del Sagnari (o Pont de la Corba), Ribes, Roques Blanques, Planoles, Espinosa, Toses i
Queralbs. Sembla que a la comarca aquesta activitat s'extingí ja a mitjans del segle XVIII.
ZAMORA diu que l'any 1787 la indústria del ferro era activa a Ripoll i a Campdevànol, però
que a la Vall de Ribes ja no hi havia fargues ni martinets perquè "por falta de bosque se han
perdido". Actualment de les antigues i famoses fargues en queda constància només en diver
sos topònims.

Amb la decadència de la indústria del ferro prengueren embranzida altres activitats. El
mateix ZAMORA indica l'existència a Ribes, a finals del segle XVllI, de 40 paraires, 1 mà
quina de frisar, I batà i dos molins bataners i I fàbrica de ratines. La resposta a l'''lnterroga
torio" fa extensives aquestes activitats a Planoles i a Queralbs i diu que en aquella localitat
hi ha una fàbrica de mitges d'estam i de cotó. Per aquesta mateixa època havia adquirit ja
molta importància la fabricació d'esclops utilitzant la fusta de pi.

Durant el segle XIX es desenvolupen sobretot la indústria de les matures i la del paper
(que s'han mantingut importants frus als temps actuals), i modernament s'hi han afegit la
metaHúrgia, la preparació de productes làctics, els plàstics i, eventualment, encara altres acti
vitats fabrils més secundàries.

De principis d'aquest segle daten les primeres instal·lacions hidroelèctriques. L'any 1903
fou inaugurada la central de Queralbs i poc després s'establiren les del Freser, Freser Supe
rior, La Farga, El Molí i Rialb, totes elles de menys de 5000 KW. Actualment hi ha dintre de
la Vall 11 centrals hidroelèctriques en funcionament, 10 a la vall del Freser i una que apro
fita les aigües del riu Segadell.

El turisme - L'activitat turística s'inicià a la comarca amb la instal-Iació, l'any 1869, del
Balneari Montagut (Aigües de Ribes), en relació amb els antics Banys de Ribes, i prosseguí a
primers de segle amb la promoció de Ribes de Freser com a centre estival i d'esports d'hi
vern. Després, l'estiueig s'escampà per quasi tota la Vall i es localitzà més especialment a
Planoles. S'han construit segones residències a gairebé tots els pobles, en part aprofitant
l'abandonament de les cases per la gent del país.

La primacia de Ribes en els esports de neu passà aviat a Núria (que es convertí en un
centre d'esquí l'any 1947) i a la Molina (Cerdanya). Actualment per al redreçament de l'eco
nomia comarcal sembla que hom confia només -ben poc assenyadament- en la impulsió del
turisme i en la instal·lació de grans complexos d'esports d'hivern. .
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ELS ESTUDIS FLORÍSTICS A LA COMARCA 

Nota prèvia — La Vali de Ribes és una de les comarques pirinenques que ha estât mes 
visitada pels botànics des de temps antics. Cal dir, però, que l'indret que de manera particular 
ha atret els estudiosos de les plantes ha estât sobretot, o gairebé exclusivament, la vali de 
Nuria i les muntanyes del seu voltant. L'existència a la llinda de l'estatge alpi d'un Hoc ha
bitat (almenys una part de l'any) i les relatives facilitais d'accès que això ha comportât han 
contribuii —no hi ha dubte— a aquesta assidui'tat dels estudis botànics. I a les raons de tal 
preferencia cal afegir encara la justa fama de que han gaudit els Pirineus orientais per la seva 
riquesa floristica, aixi com la proximitat de Nuria a grans centres de població i a régions de 
molt transit. D'altra banda, aquesta polarització de què ha estât objecte la vali nurienca ha 
desviat l'atenció deis cientifics per altres sectors propers, no pas menys intéressants pel que 
fa a la flora. Les exploracions botaniques d'altres zones comarcáis foren més aviat esporàdi-
ques i poc aprofundides. 

La llarga llista bibliogràfica que presentemmésendavant, dins les observacions al catàleg 
floristic, dona una idea fidel de l'atracció que han exercit les altes muntanyes ribetanes sobre 
els cultivadors de la Botànica. 

Segles XVII-XIX — Entre els personatges més antics deis quals tenim constancia que ex
ploraren les serres nurienques figuren els membres de la familia SALVADOR, illustres natu
ralistes barcelonins que desplegaren gran activitat durant els segles XVII i XVIII. Aquests 
eminents botànics no editaren cap obra científica, però reuniren intéressants colleccions, 
entre les quais figura un herbari que conté un bon nombre de plantes del país i forasteres. 
L'herbari Salvador, al quai encara cal recorrer de vegades per resoldre problèmes puntuáis, 
fou durant molt de temps una font de dades valuosissima. Les plantes ni son determinades 
segons la nomenclatura prelinneana de l'època; però POURRET, que en féu una revisió, ano
ta els binomens linneans a les etiquetes mateixes de cada exemplar i, de passada, se n'em
porta algunes mostres (procediments, tots dos, que foren criticáis després, i ben justament, 
per més d'un autor). D'aquest herbari en tragué COLMEIRO, sensé especificar-ho, i sensé 
gaire esperii crític, bona pila de dades per a fornir les seves publicacions. Aixi ho denuncia 
COSTA en la introducció al seu catàleg: "fue para el señor Colmeiro la fuente principal de 
las citas en todos los sentidos que entran á formar su trabajo... En la mayoría de los casos 
transcribe dicho señor los datos de localidad, terreno y época de florescencia, etc. que 
constan en el mismo herbario, admitiendo constantemente la versión á la nomenclatura Lin-
neana escrita por Pourret". A través de les etiquetes de l'herbari Salvador queda constancia 
que els botànics d'aquesta familia herboritzaren més d'un cop pels voltants de Nuria i a l'alta 
vali del Freser i, més esporàdicament, a d'altres sectors de la comarca. COSTA en la seva flo
ra catalana, per tal de restituir el mèrit a qui pertocava, repeteix, atribuint-les a SALVADOR, 
les citacions colmeiroanes relatives a localitats que aquest autor no hayia visitât (tretes, per 
tant, de l'esmentat herbari). 

ELS ESTUDIS FLORíSTICS A LA COMARCA

Nota prèvia - La VaU de Ribes és una de les comarques pirinenques que ha estat més
visitada pels botànics des de temps antics. Cal dir, però, que ¡'indret que de manera particular
ha atret els estudiosos de les plantes ha estat sobretot, o gairebé exclusivament, la vall de
Núria i les muntanyes del seu voltant. L'existència a la llinda de l'estatge alpí d'un Uoc ha
bitat (almenys una part de l'any) i les relatives facilitats d'accés que això ha comportat han
contribuït -no hi ha dubte- a aquesta assiduïtat dels estudis botànics. I a les raons de tal
preferència cal afegir encara la justa fama de què han gaudit els Pirineus orientals per la seva
riquesa florística, així com la proximitat de Núria a grans centres de població i a regions de
molt trànsit. D'altra banda, aquesta polarització de què ha estat objecte la vaU nurienca ha
desviat l'atenció dels científics per altres sectors propers, no pas menys interessants pel que
fa a la flora. Les exploracions botàniques d'altres zones comarcals foren més aviat esporàdi
ques i poc aprofundides.

La llarga llista bibliogràfica que presentem més endavan t, dins les observacions al catàleg
florístic, dóna una idea fidel de l'atracció que han exercit les altes muntanyes ribetanes sobre
els cultivadors de la Botànica.

Segles XVII-XIX - Entre els personatges més antics dels quals tenim constància que ex
ploraren les serres nurienques figuren els membres de la família SALVADOR, iUustres natu
ralistes barcelonins que desplegaren gran activitat durant els segles XVII i XVIII. Aquests
eminents botànics no editaren cap obra científica, però reuniren interessants col·leccions,
entre les quals figura un herbari que conté un bon nombre de plantes del país i forasteres.
L'herbari Salvador, al qual encara cal recòrrer de vegades per resoldre problemes puntuals,
fou durant molt de temps una font de dades valuosíssirna. Les plantes hi són determinades
segons la nomenclatura prelinneana de l'època; però POURRET, que en féu una revisió, ano·
tà els binomens linneans a les etiquetes mateixes de cada exemplar i, de passada, se n'em·
portà algunes mostres (procediments, tots dos, que foren criticats després, i ben justament,
per més d'un autor). D'aquest herbari en tragué COLMEIRO, sense especificar-ho, i sense
gaire esperit crític, bona pila de dades per a fornir les seves publicacions. Així ho denuncia
COSTA en la introducció al seu catàleg: "fue para el señor Colmeiro la fuenie principal de
las citas en todos los sentidos que entran aformar su trabajo ... En la mayoria de los casos
transcribe dicho señor los datos de localidad, terrena y época de florescencia. etc. que
constan en el mismo herbario, admitiendo constantemente la versión ala nomenclatura lin
neana escrita por Pourret". A través de les etiquetes de l'herbari Salvador queda constància
que els botànics d'aquesta família herboritzaren més d'un cop pels voltants de Núria i a l'alta
vall del Freser i. més esporàdicament, a d'altres sectors de la comarca. COSTA en la seva flo
ra catalana, per tal de restituir el mèrit a qui pertocava, repeteix, atribuint-les a SALVADOR,
les citacions colmeiroanes relatives a localitats que aquest autor no ha,via visitat (tretes, per
tant, de l'esmentat herbari).



P.A. POURRET, el botànic narbonès ja esmentat aquí damunt, compta també entre eis 
primers que herboritzaren a Nuria. L'obra de Pourret, molt meritòria, ha restât en gran part 
perduda, bé que diversos plagiaris poc escrupulosos (entre eis quais figuren noms tan il-lus-
tres com el de Lamarck) se 1'apropiaren. Sobre aquest botànic caigueren les mes diverses cala-
mitats: exili, revolucions, persecucions, ...l'enveja deis seus col-legues francesos (entre eis 
quais el seu amie Lapeyrouse), l'hostilitat dels botànics d'Espanya,... Observador excel-lent i 
explorador infatigable, Pourret recorregué diversos indrets dels Pirineus orientais. Tornant 
d'un viatge que féu amb Broussonet i Sibthorp a Barcelona i a Montserrat, passa per la vali de 
Nuria. Eis résultats científics d'aquest viatge eis presenta a 1'Academia de Ciències de Tolosa i, 
després de molts ajornaments i moites retallades, foren finalment publicáis. De fet, només 
fou editada, però, una petita part de la Chloris narbonensis, obra que era inclosa en la memò
ria presentada a la citada Academia. Dins aquesta publicado hi ha diverses citacions referides 
a la vali de Nuria. El que resta de l'herbari Pourret, conservât a Madrid, fou révisât per 
WILLKOMM i LANGE, eis quais en publicaren dades en el seu Prodromus. 

Molt posterior és el viatge de BENTHAM a les muntanyes de Nuria, la noticia del qual 
fou impresa el 1826. Aquest botànic de Plymouth recorregué durant tres dies la zona de 
Nuria i la valí d'Eina, i en tan poc temps recollí l'enorme quantitat de 5000 exemplars vege
táis. En el seu "Catalogue" Bentham dona, a part d'una pintoresca visió dels habitants del 
país, una simple llista de plantes herboritzades. 

A partir de mitjans del segle XIX son nombrases ja les referèneies que trobem sobre la 
flora comarcal. A la "Flore de France" (1848-1856) de GRENIER i GODRON hi ha algunes 
dades relatives a les muntanyes de Nuria. Un xic posterior és l'obra del botànic de Ceret, Ll. 
COMPANYÓ, que passa revista a tota la historia natural del departament dels "Pyrénées-
Orientales". Companyó ha estât molt desprestigiat com a botànic. Jeanbernat i Timbal-
Lagrave en la seva obra sobre el Capcir (1887) li fan una violenta crítica, i Gautier en el seu 
"Catalogue" no li dona cap credit. Recentment (1964) Baudière i Cauwet han fet un repàs 
de l'obra de Companyó i han reivindicat algunes de les seves citacions, tot i reconeguent que 
moites poden èsser fruit de la fantasia o, en segons quins casos, de la credibilitat que l'autor 
atorgava a botànics anteriors. 

Del mateix any 1864 és l'excellent introducció a la flora de Catalunya publicada per 
A.C. COSTA, professor a la Universität de Barcelona, i ampliada amb un suplement el 1874. 
Tot i que ja s'ha assenyalat més d'un cop, val la pena de remarcar la gran vàlua de Costa i el 
mèrit del seu treball en un moment en que la Botànica catalana es trobava totalment desval-
guda i desconnectada dels estudis précédents. Les observacions i les dades que Costa inclou 
en les seves obres teñen una solidesa perfecta (rars i ben excusables són eis errors que hom hi 
pugui trabar), cosa que no pot pas dir-se d'altres autors contemporanis o immediatament 
posteriors. Aquest botànic valencia es volta, d'altra banda, d'un estol de col-laboradors ben 
notables, entre eis quais es compten J.J. PUIGGARI, metge als Prats de Rei i a Igualada, i J. 
ISERN, recoHector, de primer a Barcelona i després a Madrid. Costa dona moites citacions 
pròpies referides a la Vali de Ribes i recull amb esperii crític les d'altres autors (SALVA
DOR, BENTHAM, QUER, TEXIDOR,...). 

Les dades de Costa i dels botànics de l'escola catalana renaixent son consignades en 
l'obra de M. WILLKOMM i J. LANGE, autors que visitaren a penes Catalunya i menys encara 
eis nostres Pirineus. Dins el Prodromus Florae Hispanicae d'aquests autors —aixi com a les 
flores de Costa i de Colmeiro— resten recollides moites indicacions de botànics que no publi
caren treballs propis, entre ells (a més dels esmentats com a collaboradors de Costa) R. 
MASFERRER, J. MONTSERRAT i F. TRÈMOLS. 
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P.A. POURRET, el botànic narbonès ja esmentat aquí damunt, compta també entre els
primers que herboritzaren a Núria. L'obra de Pourret, molt meritòria, ha restat en gran part
perduda, bé que diversos plagiaris poc escrupulosos (entre els quals figuren noms tan i1·lus
tres com el de Lamarck) se l'apropiaren. Sobre aquest botànic caigueren les més diverses cala
mitats: exili, revolucions, persecucions, .. .l'enveja dels seus col·legues francesos (entre els
quals el seu amic Lapeyrouse), l'hostilitat dels botànics d'Espanya,... Observador excel·lent i
explorador infatigable, Pourret recorregué diversos indrets dels Pirineus orientals. Tornant
d'un viatge que féu amb Broussonet i Sibthorp a Barcelona i a Montserrat, passà per la vall de
Núria. Els resultats científics d'aquest viatge els presentà a l'Acadèmia de Ciències de Tolosa i,
després de molts ajornaments i moltes retallades, foren fmalment publicats. De fet, només
fou editada, però, una petita part de la eh/oris narbonensis, obra que era inclosa en la memò
ria presentada a la citada Acadèmia. Dins aquesta publicació hi ha diverses citacions referides
a la vall de Núria. El que resta de l'herbari Pourret, conservat a Madrid, fou revisat per
WlLLKOMM i LANGE, els quals en publicaren dades en el seu Prodromus.

Molt posterior és el viatge de BENTHAM a les muntanyes de Núria, la notícia del qual
fou impresa el 1826. Aquest botànic de Plymouth recorregué durant tres dies la zona de
Núria i la vall d'Eina, i en tan poc temps recollí l'enorme quantitat de 5000 exemplars vege
tals. En el seu "Catalogue" Bentham dóna, a part d'una pintoresca visió dels habitants del
país, una simple llista de plantes herboritzades.

A partir de mitjans del segle XIX són nombroses ja les referències que trobem sobre la
fiara comarcal. A la "Flore de France" (1848-1856) de GRENIER i GODRON hi ha algunes
dades relatives a les muntanyes de Núria. Un xic posterior és l'obra del botànic de Ceret, LI.
COMPANYÓ, que passà revista a tota la història natural del departament dels "Pyrénées
Orientales". Companyó ha estat molt desprestigiat com a botànic. Jeanbernat i Timbal·
Lagrave en la seva obra sobre el Capcir (1887) li fan una violenta crítica, i Gautier en el seu
"Catalogue" no li dóna cap crèdit. Recentment (1964) Baudière i Cauwet han fet un repàs
de l'obra de Companyó i han reivindicat algunes de les seves citacions, tot i reconeguent que
moltes poden ésser fruit de la fantasia o, en segons quins casos, de la credibilitat que l'autor
atorgava a botànics anteriors.

Del mateix any 1864 és l'excellent introducció a la fiara de Catalunya publicada per
A.C. COSTA, professor a la Universitat de Barcelona, i ampliada amb un suplement el 1874.
Tot i que ja s'ha assenyalat més d'un cop, valIa pena de remarcar la gran vàlua de Costa i el
mèrit del seu treball en un moment en què la Botànica catalana es trobava totalment desval
guda i desconnectada dels estudis precedents. Les observacions i les dades que Costa inclou
en les seves obres tenen una solidesa perfecta (rars i ben excusables són els errors quc hom hi
pugui trobar), cosa que no pot pas dir-se d'altres autors contemporanis o immediatament
posteriors. Aquest botànic valencià es voltà, d'altra banda, d'un estol de col·laboradors ben
notables, entre els quals es compten J.1. PUIGGARÍ, metge als Prats de Rei i a Igualada, i J.
fSERN, recol·lector, de primer a Barcelona i després a Madrid. Costa dóna moltes citacions
pròpies referides a la VaU de Ribes i recuU amb esperit crític les d'altres autors (SALVA·
DOR, BENTHAM, QUER, TEXIDOR,...).

Les dades de Costa i dels botànics de l'escola catalana renaixent són consignades en
l'obra de M. WILLKOMM i J. LANGE, autors que visitaren a peries Catalunya i menys encara
els nostres Pirineus. Dins el Prodromus F/orae Hispanicae d'aquests autors -així com a les
fiares de Costa i de Colrneiro- resten recollides moltes indicacions de botànics que no publi
caren trebaUs propis, entre eUs (a més dels esmentats com a col·laboradors de Costa) R.
MAS FERRER, J. MONTSERRAT i F. TRÈMOLS.



L'obra d'E. VAYREDA (1848-1901) té un interés ben directe per a la flora comarcal. 
Aquest botànic olotí recorregué assiduament les nostres muntanyes i en les sèves publica
tions donà noticia de la flora pirinenca. El 1882 edita el seu "Catálech de la flora de la Vall 
de Nuria" sobre el quai cal fer algunes observacions. D'antuvi cal dir que, malgrat el titol, 
no es refereix pas estrictament a la vall nurienca; el catàleg abraca també les àrees properes, 
pero és impossible d'atribuir-li uns limits concrets, ja que Fautor mateix no dona pas cap 
delimitació precisa, sino que diu simplement: "farém extensivas las observacions á las valls y 
serras mes veninas, principalment á las que servéixen de camí pera visitar lo Santuari desde 
totas directions". Com a localitats concretes figuren en aquesta obra —a part de Nuria i altres 
indrets vei'ns— Morens, Setcases, Camprodon, Ribes, Toses,... i és probable que moites refe-
réncies de plantes de la "regió inferior" s'hagin de situar al baix Ripollès o a la comarca olo-
tina. Peí que fa a les bases de les citacions vayredanes, vegeu qué diu el mateix autor al prôleg 
de l'obra: "Me trobo donchs reduhit á contentarme amb los datos y noticias que he pogut 
recullir en las pocas vegadas que he tingut la ditxa de visitar lo Santuari de Nuria y sa vall...; si 
bé es veritat que tinch bastant coneguda la vegetació de algunas comarcas pyrenaicas veni
nas y molt semblants en llur naturalesa, posició y demés circunstancias, lo qual me ser
virá molt pera deduir à priori la existencia de las especies vegetáis mes vulgars y de área 
de vegetació molt extesa y que seguéixen ab forsa exactitud en semblants conditions 
las faixas isotermas". Al catàleg de Vayreda abunden les indications vagues, no refendes a 
cap localitat concreta, de Pestil de "reg. inferior y subalpina", "riberas y torrents", "terrenos 
de conreus",... És molt probable, segons pot deduir-se del que aquí dalt hem transcrit, que 
aqüestes citacions inconcretes siguin una generalització deis coneixements que l'autor tenia 
sobre la flora de comarques mes orientais, i especialment de la Garrotxa; és a dir, que es 
tracti de simples suposicions. Tant per aquesta rao com per la inconcreció de Tarea inclosa al 
catàleg, en la nostra Flora només hem recollit aquelles citacions que Vayreda refereix a loca
litats ben concretes de la Vall de Ribes. I sospitem que fins i tot entre aqüestes n'hi ha algu
nes, com les que situa a les zones baixes de la comarca, que son imaginades. Per les indica
tions que dona en les seves obres, hom pot deduir que Vayreda visita, a part les muntanyes 
de Nuria i de l'ait Freser, els altiplans que s'estenen entre el Puigmal i la Collada de Toses, la 
vall del Rigard (seguint probablement l'antic camí ral de Cerdanya) i la zona de Sant Amanç 
que considera —ben justament— com una localitat botánica de primer ordre. Cal assenyalar 
encara que Vayreda recollí algunes dades bibliogràfiques i que rebé informations, segons ell 
mateix diu, de diversos botànics contemporains (F. TRÈMOLS, R. BOLÔS, J. PUJOL, R. 
MASFERRER, J. PUIGGARÍ, J. MORER i J. CUFFI). Poques vegades, pero, especifica 1'ori
gen de les citacions alienes. 

L'any 1898 G. GAUTIER publica el seu catàleg florístic del departament delsPirineus 
orientais, on consten diverses indications que es refereixen a zones molt properes a la Vall de 
Ribes o fins i tot —mes rarament— a la vall de Nuria mateixa. Cal dir que Gautier aplega les 
citacions d'autors précédents i en fa una crítica. Diverses indications de Gautier son recolli-
des, d'altra banda, per ROUY i FOUCAUD en la seva "Flore de France". 

En part coetània de l'obra de Gautier és la "Flora Pyrenaea" de P. BUBANI, que fa refe
rencia a tots els Pirineus (i encara entesos en sentit ampli). Aquesta flora conté algunes obser
vacions personáis de l'autor sobre la flora comarcal. Per les localitats que esmenta, sembla 
que el botànic italià visita especialment, o únicament, la zona oriental de la Vall, i és évident, 
si mes no, que féu la travesoia de Ribes a Camprodon per la Collada Verda. Bubani aplega 
també algunes citacions précédents i no s'esta —quan s'escau— de fer-ne comentaris, i d'eme-
tre opinions (sovint palesament ofensives) sobre d'altres autors. La nomenclatura que utilitza 
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L'obra d'E. VAYREDA (1848-1901) té un interès ben directe per a la flora comarcal.
Aquest botànic olotí recorregué assíduament les nostres muntanyes i en les seves publica·
cions donà notícia de la flora pirinenca. El 1882 edità el seu "Catalech de la flora de la Vall
de Núria" sobre el qual cal fer algunes observacions. D'antuvi cal dir que, malgrat el títol,
no es refereix pas estrictament a la vall nurienca; el catàleg abraça també les àrees properes,
però és impossible d'atribuir-li uns límits concrets, ja que l'autor mateix no dóna pas cap
delimitació precisa. sinó que diu simplement: "farém extensivas las observacions :í las valls y
serras més vehinas, principalment a las que servéixen de camí pera visitar lo Santuari desde
tOt3S direccions". Com a localitats concretes figuren en aquesta obra -3 part de Núria i altres
indrets veïns- Morens, Setcases, Campradan, Ribes, Toses, ... i és probable que moltes refe
rències de plantes de la "regió inferior" s'hagin de situar al baix Ripollès o a la comarca olo
tina. Pel que fa a les bases de les citacions vayredanes, vegeu què diu el mateix autor al pròleg
de l'obra: "Me trobo donchs reduhit a contentarme amb los datos y noticias que he pogut
recullir en las pocas vegadas que he tingut la ditxa de visitar 10 Santuari de Núria y sa vall ... ; si
bé es veritat que tinch bastant coneguda la vegetació de algunas comarcas pyrenaicas vehi
nas y molt semblants en llur naturalesa, posició y demés circunstancias, lo qual me ser·
vira molt pera deduir à priori la existencia de las especies vegetals més vulgars y de area
de vegetació molt extesa y que seguéixen ab farsa exactitud en semblants condicions
las faixas isotermas". Al catàleg de Vayreda abunden les indicacions vagues, no referides a
cap localitat concreta, de l'estil de "reg. inferior y subalpina", "riberas y torrents", "terrenos
de conreus" ,... És molt probable, segons pot deduir-se del que aquí dalt hem transcrit, que
aquestes citacions inconcretes siguin una generalització dels coneixements que l'autor tenia
sobre la flora de comarques més orientals, i especialment de la Garrotxa; és a dir, que es
tracti de simples suposicions. Tant per aquesta raó com per la inconcreció de l'àrea inclosa al
catàleg, en la nostra Flora només hem recollit aquelles citacions que Vayreda refereix a loca
litats ben concretes de la Vall de Ribes. I sospitem que fIns i tot entre aquestes n'hi ha algu
nes, com les que situa a les zones baixes de la comarca, que són imaginades. Per les indica·
cions que dóna en les seves obres, hom pot deduir que Vayreda visità, a part les muntanyes
de Núria i de l'alt Freser, els altiplans que s'estenen entre el Puigmal i la Collada de Toses, la
vall del Rigard (seguint probablement l'antic camí ral de Cerdanya) i la zona de Sant Amanç
que considera -ben justament- com una localitat botànica de primer ordre. Cal assenyalar
encara que Vayreda recollí algunes dades bibliogràfIques i que rebé informacions, segons ell
mateix diu, de diversos botànics contemporanis (F. TRÈMOLS, R. BOLÒS, J. PUJOL, R.
MASFERRER, J. PUIGGARÍ, J. MORER i J. CUFFÍ)_ Poques vegades, però, especifIca l'ori
gen de les citacions alienes.

L'any 1898 G. GAUTlER publicà el seu catàleg florístic del departament dels Pirineus
orientals, on consten diverses indicacions que es refereixen a zones molt properes a la Vall de
Ribes o fms i tot -més rarament- a la vall de Núria mateixa. Cal dir que Gautier aplega les
citacions d'autors precedents i en fa una crítica. Diverses indicacions de Gautier són recolli·
des, d'altra banda, per ROUY i FOUCAUD en la seva "Flore de France".

En part coetània de l'obra de Gautier és la "Flora Pyrenaea" de P. BUBANl, que fa refe
rència a tots els Pirineus (i encara entesos en sentit ampli). Aquesta flora conté algunes obser
vacions personals de l'autor sobre la flora comarcal_ Per les localitats que esmenta, sembla
que el botànic italià visità especialment, o únicament, la zona oriental de la Vall, i és evident,
si més no, que féu la trave"ia de Ribes a Camprodon per la Collada Verda. Bubani aplega
també algunes citacions precedents i no s'està -quan s'escau- de fer·ne comentaris, i d'eme
tre opinions (sovint palesament ofensives) sobre d'altres autors_ La nomenclatura que utilitza



és - c o m hom s a p - totalment heterodoxa, ja que Bubani no admetia d'aplicar la regia de la 
prioritat a partir de Linné; d'altra banda, pretenia que els noms cientifics adeqüessin la seva 
significado a les caractéristiques reals de les plantes i, en consequència, canviava tots els que 
li semblaven poc adients. 

Segle XX - De finals del segle XIX, però ja amb la seva màxima activitat dins dels segle 
actual, cal esmentar J. CADEVALL, qui, malgrat que la seva professici era mes aviat aliena a 
la Botànica, dedica tota la vida a l'estudi deis vegetáis. El 1897 publica Cadevall la seva tesi 
doctoral sobre la "Flora del Vallès". Aquesta obra conté, com és obvi, nombrases dades 
vallesanes, però, a mes, una bona quantitat de citacions referides a la Vali de Pubes. En 
treballs posteriors a la Flora del Vallès, i especialment a les "Notas fitogràficas críticas"— 
que l'autor publicava regularment com a resum de les sèves exploracions anuals— i a la 
"Flora de Catalunya" (la seva gran obra, on fa un recull crític, però no detallat, de les dades 
florístiques précédents), hi ha encara moites altres referències a la flora comarcal. 

Cadevall estiuejà durant molts anys (segurament entre el 1890 i el 1913) al Balneari 
Montagut d'Aiguës de Ribes, situât al sector meridional de la comarca, on herboritzà i féu 
observacions florístiques assíduament. A la flora de Catalunya inclou moites citacions rela
tives a aquesta zona, bé que poques vegades indica localitats concretes, sino que diu simple
ment —i fent una generalització que pot semblar abusiva— "Vali de Ribes". Cal, dones, tenir 
présent que les citacions cadevallianes referides genèricament a la comarca s'han d'atribuir, 
gairebé sempre, només a aquella zona meridional. Referint-se a Pulmonaria affînis diu, per 
exemple, que no és escassa a la Vali de Ribes. I és veritat que pels voltants del Balneari Mon
tagut i de La Corba aquesta boraginàcia s'hi deixa veure amb freqiiència; però a la resta de la 
comarca —i feta excepció de tres o quatre punts mes— és planta rarissima. Malgrat les sèves 
continues estades a Aiguës de Ribes, Cadevall no pretengué pas mai de fer una recopilado 
exhaustiva de la flora local. Sol limitar-se a esmentar les plantes poc corrents o mes curioses 
i, per contra, no diu res de moites de les mes vulgars. Sembla que C. PAU. amb qui Cadevall 
mantenía cordials relacions, passa també, convidat pel botànic català, per la Vali de Ribes. 

Cadevall visita —com no podia èsser altrament— la vali de Nuria. Sembla, però, que ho 
féu en poques ocasions, car una de les vegades que ni anà (l'any 1891) sofri, segons eli ma-
teix explica, seriosos trantorns de salut a causa de l'alçada i això li deixà - d i u - "gran horror 
á les altures, aixís terrestres com socials". En les sèves publicacions Cadevall dona referències 
de Queralbs i Nuria, de la Coma de Fontnegra i de la vali del Puigmal. 

Un altre botànic molt relacionat amb la comarca, i mes concretament amb Nuria, és el 
germa SENNEN. Explorador molt sagaç, tenia el do d'intuir on es fan les "bones plantes". 
Era, d'altra banda, un gran caminador. Eli mateix explica, per exemple, com va resseguir les 
muntanyes de Nuria en recerca de la Xatardia scabra. Havia sortit de Cerdanya a les quatre de 
la matinada i fins a les dues del migdia no havia aconseguit de reunir uns trenta peus de la 
umbel-lifera endèmica; i calia refer el carni per tornar a la plana. 

Sennen herboritzà grans quantitats de plantes. Reuní un herbari considerable i féu nom
brases centuries que es traben ara repartides arreu. Pertot on passa escorcollà a fons la flora, 
contribuint molt a eixamplar els coneixements floristics del nostre país. Un defecte que 
sovint —i amb tota raó— hom li ha retret és el seu afany de distingir i posar nom a nous 
taxons. Qualsevol petit carácter diferencial —sovint ben aleatori i inconsistent— li servia per 
crear especies inédites. I això ho aplicava amb criteris ben poc homogenis. Les "especies" 
sennenianes representen tan aviat entitats de primer ordre com petites variacions insignifi-
cants; i, fins i tot, al costai de destriacions bizantines i difícils d'escatir hom troba de vegades 
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és -com hom sap- totalment heterodoxa, ja que Bubani no admetia d'aplicar la regla de la
prioritat a partir de Linné; d'altra banda, pretenia que els noms científics adeqüessin la seva
significació a les característiques reals de les plantes i, en conseqüència, canviava tots els que
li semblaven poc adients.

Segle XX - De fmals del segle XIX, però ja amb la seva màxima activitat dins dels segle
actual, cal esmentar J. CADEV ALL, qui, malgrat que la seva professió era més aviat aliena a
la Botànica, dedicà tota la vida a l'estudi dels vegetals. El 1897 publicà Cadevallla seva tesi
doctoral sobre la "Flora del Vallès". Aquesta obra conté, com és obvi, nombroses dades
vallesanes, però, a més, una bona quanlitat de citacions referides a la VaU de Ribes. En
trebaUs posteriors a la Flora del Vallès, i especialment a les "Notas fitogràficas crílicas"
que l'autor publicava regularment com a resum de les seves exploracions anuals- i a la
"Flora de Catalunya" (la seva gran obra, on fa un recuU crític, però no detaUat, de les dades
florísliques precedents),lti ha encara moltes altres referències a la flora comarcal.

CadevaU estiuejà durant molts anys (segurament entre el 1890 i el 1913) al Balneari
Montagut d'Aigües de Ribes, situat al sector meridional de la comarca, on herboritzà i féu
observacions florístiques assíduament. A la flora de Catalunya inclou moltes citacions reia·
tives a aquesta zona. bé que poques vegades indica localitats concretes, sinó que diu simple
ment -i fent una generalització que pot semblar abusiva- "Vall de Ribes". Cal, doncs, tenir
present que les citacions cadevallianes referides genèricament a la comarca s'han d'atribuir,
gairebé sempre, només a aquella zona meridional. Referint·se a Pulmonada affinis diu, per
exemple, que no és escassa a la Vall de Ribes. I és veritat que pels voltants del Balneari Mon·
tagut i de La Corba aquesta boraginàcia s'lti deixa veure amb freqüència; però a la resta de la
comarca -j feta excepció de tres o quatre punts més- és planta raríssima. Malgrat les seves
contínues estades a Aigües de Ribes, Cadevall no pretengué pas mai de fer una recopilació
exhaustiva de la flora local. Sol limitar·se a esmentar les plantes poc corrents o més curioses
i, per contra, no diu res de moltes de les més vulgars. Sembla que C. PAU. amb qui Cadevall
mantenia cordials relacions, passà també, convidat pel botànic català, per la VaU de Ribes.

Cadevall visità -com no podia ésser altrament- la vall de Núria. Sembla, però, que ho
féu en poques ocasions, car una de les vegades que lti anà (l'any 1891) sofrí, segons eU ma·
teix explica, seriosos trantorns de salut a causa de l'alçada i això li deixà -diu- "gran horror
ales altures, aixís terrestres com socials". En les seves publicacions Cadevall dóna referències
de Queralbs i Núria, de la Coma de Fontnegra i de la vaU del Puigmal.

Un altre botànic molt relacionat amb la comarca, i més concretament amb Núria, és el
germà SENNEN. Explorador molt sagaç, tenia el do d'intuir on es fan les "bones plantes".
Era, d'altra banda, un gran caminador. Ell mateix explica, per exemple, com va resseguir les
muntanyes de Núria en recerca de la Xatardia scabra. Havia sortit de Cerdanya a les quatre de
la matinada i fms a les dues del migdia no havia aconseguit de reunir uns trenta peus de la
umbel·lífera endèmica; i calia refer el camí per tornar a la plana.

Sennen herboritzà grans quantitats de plantes. Reuní un herbari considerable i féu nom·
broses centúries que es troben ara repartides arreu. Pertot on passà escorcollà a fons la flora,
contribuint molt a eixamplar els coneixements florístics del nostre país. Un defecte que
sovint -i amb tota raó- hom li ha retret és el seu afany de distingir i posar nom a nous
tàxons. Qualsevol petit caràcter diferencial -sovint ben aleatori i inconsistent- li servia per
crear espècies inèdites. I això ho aplicava amb criteris ben poc homogenis. Les "espècies"
sennenianes representen tan aviat entitats de primer ordre com petites variacions insignifi·
cants; i, fins i tot, al costat de destriacions bizantines i difícils d'escalir hom troba de vegades



unitats taxonòmiques ben diferenciades reunides, sorprenentment, sota un mateix nom. 
Cal reconèixer que les análisis exhaustives menaren Sennen a fer descobertes importants; 

però, la infinitud de noms que posa en circulado són una selva inextricable per on es mou ben 
penosament el botànic que vol fer-hi qualsevol revisió, per parcial que sigui. L'obra de 
Sennen inclou dades esparses sobre la flora de la Vali. Són importants en aquest respecte la 
sèrie de publicacions titulada "Plantes d'Espagne" i les "Additions et commentaires" a la 
flora de Catalunya. 

L'any 1929 publica Sennen la "Flora de la Vali de Nuria i els seus encontorns" on fa un 
resum força exhaustiu de dades floristiques. Aquesta flora és inclosa dins una obra de tipus 
narratiu titulada "La Valí de Nuria" i signada per J. Puig i Bosch (nom que té tot l'aire d'un 
pseudònim dissimulador). El capítol que precedeix la relació floristica senneniana és escrit 
per l'autor de l'obra general i representa una mena de resum molt arreglat de la "Fesomia 
propia de la vegetació de la Vali" que figura a la introducció del "Catálech" de Vayreda. És 
molt probable que la "Flora" de Sennen no fos redactada directament per eli (és escrita en 
cátala), sino per J. Puig segons dades que aquell botànic li proporciona i que potser foren 
recollides oralment. Es tracta d'una simple llista sistemàtica de plantes sense gaires comenta-
ris. Els noms científics llatins no van acompanyats de les indicacions d'autor. Només excep-
cionalment consten per a una espècie les localitats concretes on viu; i rares vegades l'autor fa 
comentaris crítics sobre la taxonomía, la distribució, etc. d'una pianta determinada. Per fer 
la seva relació nurienca, Sennen segueix en principi el text publicat fins llavors de la "Flora 
de Catalunya" de Cadevall, afegint-hi les plantes que eli tenia observades a la zona. Al final 
de les especies del gènere Crépis i abans de començar els Hieracium diu textualment: "Aci 
acaba la flora Cadevall-Sallent". Algunes de lescitacions sennenianes són, dones, repetició de 
les que consten a la Flora de Cadevall, sovint provinents encara d'altres autors més antics. En 
relació amb les noves "especies" descrites per Sennen, cai dir que són fréquents en el catàleg 
les modificacions ortogràfiques deis epítets específics (diversos cops nuríae per nuriensis), co
sa que fa pensar que l'autor feia el repàs de la flora nurienca de memoria. Aixó explicaría, 
així mateix, que aquest catàleg —tot i pretenint èsser una relació completa— es ressenti 
d'alguns oblits notables: no hi figuren, per exemple, plantes tan corrents i visibles a la zona 
com Pinus uncinata, Urtica dioica o Senecio adonidifolius. 

Després de l'obra senneiana, cal arribar a les publicacions de BRAUN-BLANQUET, el 
pare de la Fitocenologia actual, per trobar una aportado considerable a la flora comarcal. 
Braun-Blanquet féu un estudi aprofundit de la vegetació alpina deis Pirineus orientais, estu
di que conté una bona pila de dades floristiques referents a les muntanyes de la Vali. Algunes 
poques d'aquestes dades, les més sobresortints, forenjapublicadesprèviament per l'autor en 
les seves "Notes critiques...". A la seva obra principal, "La végétation alpine des Pyrénées 
Orientales", Braun-Blanquet dona nombroses taules fitocenològiques on hi ha força inventa-
ris fets a la Vali de Ribes o a zones molt properes. Cadascun d'aquests inventaris conté, évi
demment, moites citacions de taxons. Les dades de Braun-Blanquet es caracteritzen en gene
ral per llur precisió i exactitud. Ben clares vegades hi troba hom imprécisions o equivoca-
cions. Un deis pocs errors és la confusió d'Oxytropis hallen amb O. foucaudii, confusió espe-
cialment notable pel fet que l'autor fa aquesta papilionàcia espècie característica d'una nova 
associació. Com hom pot comprovar al nostre catàleg floristic, les citacions extretes de l'obra 
de Braun-Blanquet són nombrosissimes; algunes representaven en aquel! moment novetats 
per a la flora de la Vali. 

Altres diversos autors contemporanis han fet aportacions a la flora comarcal a través deis 
seus estudis de vegetació. Entre ells figuren O. de BOLÒS, S. RIVAS MARTÍNEZ i, especial-
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unitats taxonòmiques ben diferenciades reunides, sorprenentment, sota un mateix nom.
Cal reconèixer que les anàlisis exhaustives menaren Sennen a fer descobertes importants;

però, la infInitud de noms que posà en circulació són una selva inextricable per on es mou ben
penosament el botànic que vol fer-hi qualsevol revisió, per parcial que sigui. L'obra de
Sennen inclou dades esparses sobre la flora de la Vall. Són importants en aquest respecte la
sèrie de publicacions titulada "Plantes d'Espagne" i les"Additions et commentaires" a la
flora de Cataiunya.

L'any 1929 publicà Sennen la "Flora de la Vall de Núria i els seus encontorns" on fa un
resum força exhaustiu de dades florístiques. Aquesta flora és inclosa dins una obra de tipus
narratiu titulada "La Vall de Núria" i signada per J. Puig i Bosch (nom que té tot l'aire d'un
pseudònim dissimulador). El capítol que precedeix la relació florística senneniana és escrit
per rautar de l'obra general i representa una mena de resum molt arreglat de la "Fesomía
propia de la vegetació de la Vall" que figura a la introducció del "Catàlech" de Vayreda. És
molt probable que la "Flora" de Sennen no fos redactada directament per ell (és escrita en
català), sinó per J. Puig segons dades que aquell botànic li proporcionà i que potser foren
recollides oralment. Es tracta d'una simple llista sistemàtica de plantes sense gaires comenta
ris. Els noms científics llatins no van acompanyats de les indicacions d'autor. Només excep
cionalment consten per a una espècie les localitats concretes on viu; i rares vegades l'autor fa
comentaris crítics sobre la taxonomia, la distribució, etc. d'una planta determinada. Per fer
la seva relació nurienca, Sennen segueix en principi el text publicat fins llavors de la "Flora
de Catalunya" de Cadevall, afegint-hi les plantes que ell tenia observades a la zona. Al fmal
de les espècies del gènere Crepis i abans de començar els Hieracium diu textualment: "Ací
acaba la flora Cadevall·Sallent". Algunes de les citacions sennenianes són, doncs, repetició de
les que consten a la Flora de Cadevall, sovint provinents encara d'altres autors més antics. En
relació amb les noves "espècies" descrites per Sennen, cal dir que són freqüents en el catàleg
les modificacions ortogràfiques dels epítets específics (diversos cops nuriae per nuriensis), co
sa que fa pensar que l'autor feia el repàs de la flora nurienca de memòria. Això explicaria,
així mateix, que aquest catàleg -tot i pretenint ésser una relació completa- es ressenti
d'alguns oblits notables: no hi figuren, per exemple, plantes tan corrents i visibles a la zona
com Pinus uncinata, Urtica dioica o Senecio adonidifolius.

Després de l'obra senneiana, cal arribar a les publicacions de BRAUN-BLANQUET, el
pare de la Fitocenologia actual, per trobar una aportació considerable a la flora comarcal.
Braun·Blanquet féu un estudi aprofundit de la vegetació alpina dels Pirineus orientals, estu
di que conté una bona pila de dades florístiques referents a les muntanyes de la Vall. Algunes
poques d'aquestes dades, les més sobresortints, foren ja publicades prèviament per l'autor en
les seves "Notes critiques...". A la seva obra principal, "La végétation alpine des Pyrénées
Orientales", Braun-Blanquet dóna nombroses taules fitocenològiques on hi ha força inventa
ris fets a la Vall de Ribes o a zones molt properes. Cadascun d'aquests inventaris conté, evi
dentment, moltes citacions de tàxons. Les dades de Braun·Blanquet es caracteritzen en gene
ral per llur precisió i exactitud. Ben clares vegades hi troba hom imprecisions o equivoca
cions. Un dels pocs errors és la confusió d'Oxytropis hal/en amb o. foucaudii, confusió espe
cialment notable pel fet que l'autor fa aquesta papilionàcia espècie característica d'una nova
associació. Com hom pot comprovar al nostre catàleg floristic, les citacions extretes de l'obra
de Braun-Blanquet són nombrosíssimes; algunes representaven en aquell moment novetats
per a la flora de la Vall.

Altres diversos autors contemporanis han fet aportacions a la flora comarcal a través dels
seus estudis de vegetació. Entre ells figuren O. de BOLÓS, S. RJVAS MARTÍNEZ i, especial-



ment, els botànics de la que podriem anomenar escola de Perpinyà, encapçalada per A. 
BAUDIÈRE. Aquests darrers s'han ocupat sobretot de les relacions entre les comunitats 
végétais i les caractéristiques morfostructurals del substrat. Els intéressants treballs del 
mateix Baudière, de L. SERVE, del geomorfôleg G. SOUTADÉ i de R. NÈGRE es refereixen 
sovint a les muntanyes ribetanes, i molt particularment als altiplans occidentals de la serra 
axial estesos entre el Puigmal i el Pla de les Salines. 

També Ph. KUPFER, en els seus excel-lents estudis sobre cariosistemàtica de plantes 
pirinenques, es refereix algun cop a exemplars procedents de la Vall. 

Entre els autors que hem esmentat fins aci hi ha principalment aquells que han contri-
buït directament i de manera important al coneixement de la flora comarcal. Es pot dir, 
perô, que gairebé tots els botànics del pais i la majoria dels forasters que han visitât Catalu-
nya o els Pirineus orientais han passât per la comarca i n'han donat noti'cies floristiques, de 
vegades poc o molt extenses, de vegades en forma de notes circumstancials. Alguns s'han 
limitât a herboritzar-hi i les sèves col-leccions son, llavors.una font de dades important; és 
el cas, per exemple, de F. TRÈMOLS (1831-1900), l'herbari del quai, conservât ara a l'Insti
tut Botànic de Barcelona, forni valuoses dades a autors com Vayreda i Cadevall, de J.M. 
BARNADES, etc. A la llista de botànics que han fet aportacions a la flora comarcal caldria 
afegir encara els que se n'han ocupat mes indirectament, i sobretot els monografistes que han 
fet revisions critiques dels herbaris o de les dades bibliogràfiques: W. ROTHMALER per a 
Euphrasia i altres génères, E. PAUNERO per a diversos grups de grami'nies, C. VICIOSO, etc. 

La relaciô bibliogràfïca que donem mes endavant inclou tots els autors dels quais hem 
recollit dades. Aquesta relaciô ens estalvia, doncs, d'esmentar aci mes noms. 

Remarca final — Abans de cloure aquest capftol volem fer una remarca sobre les cita-
cions fêtes per autors anteriors amitjans delsegle actual. És fréquent que aquests botànics re-
cullin indicacions précédents i les repeteixin sensé especificar-ne l'origen. Aixf, Vayreda 
reprodueix observacions de Companyô, de Costa, etc.; Gautier, que no sol admetre les indi
cacions de Companyô, algun cop les repeteix involuntàriament a través de referències preses 
de Vayreda; Cadevall, en els primers volums de la Flora de Catalunya, sembla que reculli 
citacions vayredanes sensé explicitar-ho; el catàleg de Sennen aplega, com hem dit, moites 
indicacions précédents; etc. D'aquesta manera una referència pot anar passant d'un catàleg a 
Paître fent la impressiô de diverses citacions provinents d'autors diferents. En el cas de dades 
errônies, la reiteraciô amb que son publicades els dôna una falsa aparença de versemblança 
que les fa ésser acceptades de manera gênerai i sensé discussiô. Hi ha casos ben évidents, com 
el de Sarcocapnos enneaphylla. Aquesta espècie fou citada originàriament per Grenier i Go-
dron de Nûria. Costa, en la seva flora, la refereix a les muntanyes de Nûria, i Vayreda 
—coneixent l'habitat normal de la planta a les roques de terra baixa— transforma la indicaciô 
en "roques calcinais de Nûria, Queralbs", que aixî sembla mes versemblant. Cadevall recull la 
indicaciô vayredana citant aquest autor; i Senen inclou l'espècie en el seu catàleg sensé indi-
car l'origen de la referència i especificant genèricament: "a les penyes clivellades". Tenim, 
doncs, en aquest cas cinc citacions publicades per autors solvents, quatre de les quais sem-
blen independents, ja que només la de Cadevall resta clar que és manllevada. És molt proba
ble, en canvi, que hi hagi hagut una sola citaciô directa, la de Grenier i Godron (d'altra ban
da, totalment dubtosa), repetida pels autors posteriors. Aquest és, doncs, un dels exemples 
d'allô que hom ha denominat amb encert "errors estolonifers". 

72

ment, els botànics de la que podriem anomenar escola de Perpinyà, encapçalada per A.
BAUDlÈRE. Aquests darrers s'han ocupat sobretot de les relacions entre les comunitats
vegetals i les característiques morfostructurals del substrat. Els interessants treballs del
mateix Baud.ière, de L. SERVE, del geomorfòleg G. SOUTADÉ i de R. NÈGRE es refereixen
sovint a les muntanyes Tibetanes, i molt particularment als altiplans occidentals de la serra
axial estesos entre el Puigmal i el Pla de les Salines.

També Ph. KÜPFER, en els seus exceJ.lents estudis sobre cariosistemàtica de plantes
pirinenques, es refereix algun cop a exemplars procedents de la Vall.

Entre els autors que hem esmentat fins ací hi ha principalment aquells que han contri
buit directament i de manera important al coneixement de la flora comarcal. Es pot dir,
però, que gairebé tots els botànics del país i la majoria dels forasters que han visitat Catalu
nya o els Pirineus orientals han passat per la comarca i n'han donat notícies florístiques, de
vegades poc o molt extenses, de vegades en forma de notes circumstancials. Alguns s'han
limitat a herboritzar-hi i les seves col·leccions són, llavors, una font de dades important; és
el cas, per exemple, de F. TRÈMOLS (1831-1900), l'herbari del qual, conservat ara a l'Insti
tut Botànic de Barcelona, forní valuoses dades a autors com Vayreda i Cadevall, de 1.M.
BARNADES, etc. A la llista de botànics que han fet aportacions a la flora comarcal caldria
afegir encara els que se n'han ocupat més indirectament, i sobretot els monografistes que han
fet revisions crítiques dels herbaris o de les dades bibliogràfiques: W. ROTHMALER per a
Euphrasia i altres gèneres, E. PAUNERO per a diversos grups de gramínies_ C. VIClOSO, etc.

La relació bibliogràfica que donem més endavant inclou tots els autors dels quals hem
recollit dades. Aquesta relació ens estalvia, doncs, d'esmentar ací més noms.

Remarca final - Abans de cloure aquest capítol volem fer una remarca sobre les cita
cions fetes per autors anteriors a mitjans del segle actual. És freqüent que aquests botànics re
cullin indicacions precedents i les repeteixin sense especificar-ne l'origen. Així, Vayreda
reprodueix observacions de Companyó, de Costa, etc.; Gautier, que no sol admetre les indi
cacions de Companyó, algun cop les repeteix involuntàriament a través de referències preses
de Vayreda; Cadevall, en els primers volums de la Flora de Catalunya, sembla que reculli
citacions vayredanes sense explicitar-ho; el catàleg de Sennen aplega, com hem dit, moltes
indicacions precedents; etc. D'aquesta manera una referència pot anar passant d'un catàleg a
l'altre fent la impressió de diverses citacions provinents d'autors diferents. En el cas de dades
errònies, la reiteració amb qué són publicades els dóna una falsa aparença de versemblança
que les fa ésser acceptades de manera general i sense discussió. Hi ha casos ben evidents, com
el de Sarcocapnos enneaphyl/a. Aquesta espècie fou citada originàriament per Grenier i Go
dron de Núria. Costa, en la seva flora, la refereix a les muntanyes de Núria, i Vayreda
-coneixent l'hàbitat normal de la planta a les roques de terra baixa- transforma la indicació
en "roques calcinals de Núria, Queralbs", que així sembla més versemblant. Cadevall recull la
indicació vayredana citant aquest autor; i Senen inclou l'espècie en el seu catàleg sense indi
car l'origen de la referència i especificant genèricament: "a les penyes clivellades". Tenim,
doncs, en aquest cas cinc citacions publicades per autors solvents, quatre de les quals sem
blen independents, ja que només la de Cadevall resta clar que és Il)anllevada. És molt proba
ble, en canvi, que hi hagi hagut una sola citació directa, la de Grenier i Godron (d'altra ban
da, totalment dubtosa), repetida pels autors posteriors. Aquest és, doncs, un dels exemples
d'allò que hom ha denominat amb encert "errors estolonífers".



CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE LA FLORA 

Dades generáis - El nostre catàleg compren 1428 especies numerades que corresponen 
a les plantes que considerem autòctones o naturalitzades a la comarca. Aqüestes darreres, 
però, són només una cinquantena. 

A part d'aquests taxons als quais atribuïm categoria específica, hi ha 96 unitats infras-
pecífiques (subspècies i varietats) addicionals, que sumades a les anteriors fan arribar el nom
bre de taxons a 1524. Si hi afegiem encara les plantes subspontànies o adventícies, que són 
36, i els híbrids interspecífics, que sumen 56, arribariem a la xifra de 1616 taxons diferents. 

De les 1428 especies que acceptem com a intégrants de la flora comarcal, 925 (és a dir, 
un 65%) havien ja estât indicades prèviament a la comarca, ni que fos en alguna nota cir
cunstancial o dins algún inventan fitocenologic. De les 503 especies restants (en xifres rela
tives un 35%) no hem trobat cap citació anterior. Remarcarem que entre les especies citades 
precedentment figuren moites plantes de l'alta muntanya, ja que és aquesta zona de la Valí 
(i especialment la valí de Nuria) la que ha estât mes assíduament visitada pels botànics des de 
temps antics. D'altra banda —i com passa sovint amb les indicacions antigües— moites de 
les citacions mes repetides es refereixen precisament a plantes rares o endémiques, mentre 
que una bona proporció dels taxons que no tenien fins ara cap referencia correspon a les 
plantes més comunes o mes importants en el paisatge vegetal de la comarca. Així, l'endèmica 
Xatardia scabra compta amb més de quinze citacions bibliogràfiques; Oxyria digyna, poligo-
nàcia rara de l'estatge alpi, ha estât assenyalada en deu ocasions; Gentiana burseri, força 
localitzada, té també deu referéncies prévies; Viola diversi/olia, un altre endemisme, en té 
una vintena. Per contra, no existeix cap citació anterior de plantes tan corrents i abundants 
a la Valí com Pteridium aquilinum, Quercus pubescens, Stachys officinalis, Calluna vulgaris, 
Prunus spinosa, Holcus lanatus, Carlina vulgaris, etc. 

Hom nota, a més, una certa preterició de les gramínies. De les 116 especies que aquesta 
familia compren dins la flora comarcal, 64 no hi havien estât assenyalades anteriorment; 
aixó representa un 55% de noves citacions, proporció força més elevada que la mitjana de to
tes les famílies (que és, com hem dit, d'un 35%). 

Cal remarcar que les indicacions bibliogràfiques relatives a la comarca fan referencia 
en total a 1158 especies vegetáis. D'aquestes especies citades, però, nosaltres en rebutgem 
233 (un 20%), sigui perqué hem comprovai que la seva citació es basa en un error de deter
minado, sigui perqué considerem que hi ha raons prou importants per dubtar de la seva pre
sencia a la Vali, sigui perqué corresponen (com passa sovint amb les indicacions sennenianes) 
a nous taxons que nosaltres no admetem. En els casos poc clars hem optât —aconsellats per 
la prudencia— per deixar de banda la citació, almenys provisionalment, mentre no sigui con
firmada per dades ben segures. Esperem, d'altra banda, que la nostra aportado no hagi in
troduit en el catàleg flon'stic gaires errors nous. 

No pretenem pas d'haver dreçat un inventari definitiu de la flora comarcal. Malgrat les 
nostres repetides exploracions pels diversos indrets de la Vali, no hem pas pogut resseguir ab-

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE LA FLORA

Dades generals - El nostre catàleg comprèn 1428 espècies numerades que corresponen
a les plantes que considerem autòctones o naturalitzades a la comarca. Aquestes darreres,
però, són només una cinquantena.

A part d'aquests tàxons als quals atribuïm categoria específica, hi ha 96 unitats infras
pecífiques (subspècies i varietats) addicionals, que sumades a les anteriors fan arribar el nom
bre de tàxons a 1524. Si hi afegiem encara les plantes subspontànies o adventícies, que són
36, i els hlbrids interspecífics, que sumen 56, arribariem a la xifra de 1616 tàxons diferents.

De les 1428 espècies que acceptem com a integrants de la flora comarcal, 925 (és a dir,
un 65%) havien ja estat indicades prèviament a la comarca, ni que fos en alguna nota cir
cumstancialo dins algun inventari fitocenològic. De les 503 espècies restants (en xifres rela
tives un 35%) no hem trobat cap citació anterior. Remarcarem que entre les espècies citades
precedentment figuren moltes plantes de l'alta muntanya, ja que és aquesta zona de la Vall
(i especialment la vall de Núria) la que ha estat més assíduament visitada pels botànics des de
temps antics. D'altra banda -i com passa sovint amb les indicacions antigues- moltes de
les citacions més repetides es refereixen precisament a plantes rares o endèmiques, mentre
que una bona proporció dels tàxons que no tenien fms ara cap referència correspon a les
plantes més comunes o més importants en el paisatge vegetal de la comarca. Així, l'endèmica
Xatardia scabra compta amb més de quinze citacions bibliogràfiques; Oxyria digyna, poligo
nàcia rara de l'estatge alpC ha estat assenyalada en deu ocasions; Gentiana burseri, força
localitzada, té també deu referències prèvies; Viola divers/folia, un altre endemisme, en té
una vintena. Per contra, no existeix cap citació anterior de plantes tan corrents i abundants
a la VaU com Pteridium aquilinum, Quereus pubescens, Stachys officinalis, Caliuna vu/garis,
Pronus spinosa, Ho/cus /anatus, Carlina vu/garis, etc.

Hom nota, a més, una certa preterició de les gramínies. De les 116 espècies que aquesta
família comprèn dins la flora comarcal, 64 no hi havien estat assenyalades anterionnent;
això representa un 55% de noves citacions, proporció força més elevada que la mitjana de to·
tes les famílies (que és, com hem dit, d'un 35%).

Cal remarcar que les indicacions bibliogràfiques relatives a la comarca fan referència
en total a 1158 espècies vegetals. D'aquestes espécies citades, però, nosaltres en rebutgem
233 (un 20%), sigui perquè hem comprovat que la seva citació es basa en un error de deter
minació, sigui perquè considerem que hi ha raons prou importants per dubtar de la seva pre
sència a la Vall, sigui perquè corresponen (com passa sovint amb les indicacions sennenianes)
a nous tàxons que nosaltres no admetem. En els casos poc clars hem optat -aconsellats per
la prudència- per deixar de banda la citació, almenys provisionalment, mentre no sigui con
finnada per dades ben segures. Esperem, d'altra banda, que la nostra aportació no hagi in
troduït en el catàleg florístic gaires errors nous.

No pretenem pas d'haver dreçat un inventari dermitiu de la flora comarcal. Malgrat les
nostres repetides exploracions pels diversos indrets de la VaU, no hem pas pogut resseguir ab-



solutament tots els racons en totes les époques de l'any. Estem convençuts que se'ns deuen 
haver escapat mes d'una i mes de deu especies. Es évident, a mes, que certs grups taxonomics 
particularment complexos (i sobretot el gènere Hieracium, al quai no hem pas dedicai una 
atenció sistematitzada) resten poc aclarits o bon tros déficients. D'altra banda, és segur que 
la llista de plantes naturalitzades es veurà sotmesa els anys propers a canvis poc o molt no
tables. 

Les comarques pirinenques són justament famoses per la gran quantitat d'especies vege
táis que ni viuen. Cal convenir, de tota manera, que la flora de la Vali de Ribes és especial-
ment rica, sobretot si hom té en compte que correspon a un territori que mesura només uns 
263 K m 2 . Com a factors que expliquen aquesta diversitat del poblament vegetal cal esmentar 
1'accidentada topografìa de la comarca, la variació de 1'altitud (que oscil-la entre menys de 
800 metres i mes de 2900 m), la diversitat de substrats geològics, la proximitat de la Vali a la 
terra baixa mediterrània i la seva situació a la zona de transit entre el màxim pluviométrie 
cátala i les terres interiors pirinenques relativament seques. Heus ací una taula que permet de 
comparar la flora comarcal amb la d'altres territoris de Catalunya (per a cadascun deis quals 
donem l'extensió superficial aproximada): 

Km 2 especies 

Regió barcelonina (de la Serra Pre-htoral al mar i de Garraf 
al Besos) 1600 1540 

Comarques litorals entre la riera d'Alforja i el riu Ebre 1250 1040 

Bages 1150 1125 
Maresme i vessants obacs de la Serralada litoral veina 650 1295 

Valí d'Aran 633 1527 (1600?) 

Muntanyes de Prades 475 1140 
Vali d'Andorra 468 1200 
Alt Cardener 280 960 

Vali de Ribes 263 1428 

Respecte de les dades d'aquest quadre, cal assenyalar que, si l'extensió superficial és en 
alguns casos només aproximada, el calcul del nombre d'especies ho és absolutament sempre. 
En efecte, no tots aquests territoris han estât objecte de recerques florístiques igualment 
exhaustives i, d'altra banda, ais catàlegs corresponents hom ha emprat, per a la delimitado 
de les especies, criteris que poden èsser força diferents. Malgrat que la riquesa floristica 
d'un territori no és pas directament proporcional a la seva superficie, en el cas de la Vali de 
Ribes ressalta el gran nombre de taxons vegetáis aplegáis en una àrea relativament petita. 

Espectre taxonòmic — Vegem ara com es distribueixen les especies de la flora comarcal 
dins els diversos grups taxonòmics. A la taula següent indiquem els nombres absoluts d'espè-
cies per grup i les proporcions relatives corresponents: 

Pteridòfits 34 2.4% 
Gimnospermes 7 0.5% 
Dicotiledònies 1115 78 % 
Monocotiledònies 272 19 % 
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solutament tots els racons en totes les èpoques de l'any. Estem convençuts que se'ns deuen
haver escapat més d'una i més de deu espècies. És evident, a més, que certs grups taxonòmics
particularment complexos (i sobretot el gènere Hieracium, al qual no hem pas dedicat una
atenció sistematitzada) resten poc aclarits o bon tros deficients, D'altra banda, és segur que
la llista de plantes naturalitzades es veurà sotmesa els anys propers a canvis poc o molt no
tables.

Les comarques pirinenques són justament famoses per la gran quantitat d'espècies vege·
tals que hi viuen. Cal convenir, de tota manera, que la flora de la Vall de Ribes és especial
ment rica, sobretot si hom té en compte que correspon a un territori que mesura només uns
263 Km2

. Com a factors que expliquen aquesta diversitat del poblament vegetal cal esmentar
l'accidentada topografia de la comarca, la variació de l'altitud (que oscil·la entre menys de
800 metres i més de 2900 m), la diversitat de substrats geològics, la proximitat de la Vall a la
teITa baixa mediterrània i la seva situació a la zona de trànsit entre el màxim pluviomètric
català i les terres interiors pirinenques relativament seques. Heus ací una taula que permet de
comparar la flora comarcal amb la d'altres territoris de Catalunya (per a cadascun dels quals
donem l'extensió superficial aproximada):

Km2 espècies

Regió barcelonina (de la Serra Pre-litoral al mar i de Garraf
al Besòs)

Comarques litorals entre la riera d' A]forja i el riu Ebre
Bages
Maresme i vessants obacs de la Serralada litoral veïna
Vall d'Aran
Muntanyes de Prades
Vall d'Andorra
A] t Cardener
Valide Ribes

1600
1250
1150

650
633
475
468
280
263

1540
1040
1125
1295
1527 (1600?)
1140
1200
960

1428

Respecte de les dades d'aquest quadre, cal assenyalar que, si l'extensió superficial és en
alguns casos només aproximada, el càlcul del nombre d'espècies ho és absolutament sempre.
En efecte, no tots aquests territoris han estat objecte de recerques florïstiques igualment
exhaustives i, d'altra banda, als catàlegs corresponents hom ha emprat, per a la delimitació
de les espècies, criteris que poden ésser força diferents. Malgrat que la riquesa florística
d'un territori no és pas directament proporcional a la seva superfície, en el cas de la Vall de
Ribes ressalta el gran nombre de tàxons vegetals aplegats en una àrea relativament petita.

Espectre taxonòmic - Vegem ara com es distribueixen les espècies de la flora comarcal
dins els diversos grups taxonòmics. A la taula següent indiquem els nombres absoluts d'espè
cies per grup i les proporcions relatives corresponents:

Pteridòfits
Gimnospermes
Dicotiledònies
Monocotiledònies

34
7

1115
272

2.4%
0.5%

78 %

19 %



Heus aquf encara les xifres analogues referents a les dotze famflies d'angiospermes mes 
importants : 

Compostes 180 12.6% 
Graminies 116 8 % 
Papilionàcies 89 6.3% 
Rosàcies 81 5.7% 
Crucifères 76 5.3% 
Escrofulariàcies 67 4.7% 
Cariofil-làcies 65 4.6% 
Labiades 56 3.9% 
UmbeMiferes 50 3.5% 
Ciperàcies 50 3.5% 
Ranunculàcies 40 2.8% 
Liliàcies 37 2.6% 

Pel que fa a les cistàcies —F abundancia de les quais es pren de vegades com a índex del 
grau de mediterraneïtat d'un país— el nombre d'especies és només de 5, ço que representa un 
migrât 0.35% de la flora comarcal. 

Eléments fitogeogràfics — Mes interés teñen les proporcions en que es troben dins una 
flora els diversos éléments fitogeogràfics, ja que aixô dona una idea clara de les afinitats que 
presenta la zona en qüestió amb d'altres territoris i permet, d'altra banda, de deduir molts 
aspectes de la historia del seu poblament vegetal. Pel que fa a la flora de la Vall de Ribes, 
heus aci les proporcions relatives en que hi participen els principáis éléments corolôgics, 
prenent en considerado no solament les especies sino els taxons infraspecifics: 

plantes boreo-alpines (que inclouen les àrtico-alpi-
nes i les boreo-subalpines) 

plantes euro-siberianes 
plantes de tendencia atlántica (incloses les especies 

euro-siberianes occidentals, etc.) 
plantes submediterrànies en sentit ampli 
plantes mediterrànies en sentit ampli (incloent-hi les 

láteme dite rrànies, les ibero-occitanes, etc.) 
plantes de tendencia estèpica 
orôfits mediterranis 
orôfits submediterranis en sentit ampli 
orôfits pirinencs i pirenaico-cantàbrics 
orôfits alpins i eurasiàtics 
plantes subcosmopolites 

plantes pluriregionals o de significado corolôgica 
poc precisa 

plantes al-lôctones, naturalitzades a la comarca 

Com hom pot veure, donem també les sumes d'aquells éléments que considerem prou 
afins. Aixi, hem reunit les plantes euro-siberianes, les de tendencia atlántica i les submedi
terrànies, que sumen un 36.7%, ja que es poden considerar en conjunt com a euro-siberianes 
en sentit ampli. Dins el grup dels orôfits, hom podria fer únicament dos grans grups: el dels 

5% 
27.8% 

4% 
4.9% 

31.8% | 
36.7% 

8.4% 
0.5% 
2.5% 
4.1% 
5.7% 

13 % 
2.9% 

17.9% 
3.4% 

20.8% 
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Heus aquí encara les xifres anàlogues referents a les dotze famílies d'angiospermes més
importants:

Compostes
Gramínies
Papilionàcies
Rosàcies
Crucíferes
Escrofulariàcies
Cariof¡]·làcies
Labiades
Umbel·líferes
Ciperàcies
Ranunculàcies
Liliàcies

180
116
89
81
76
67
65
56
50
50
40
37

12.6%
8 %
6.3%
5.7%
5.3%
4.7%
4.6%
3.9%
3.5%
3.5%
2.8%
2.6%

Pel que fa a les cistàcies -l'abundància de les quals es pren de vegades com a índex del
grau de mediterraneïtat d'un país- el nombre d'espècies és només de S, ço que representa un
migrat 0.35 % de la flora comarcal.

Elements fitogeogràfics - Més interès tenen les proporcions en que es troben dins una
flora els diversos elements fitogeogràfics, ja que això dóna una idea clara de les afmitats que
presenta la zona en qüestió amb d'altres territoris i permet, d'altra banda, de deduir molts
aspectes de la història del seu poblament vegetal. Pel que fa a la flora de la Vall de Ribes,
heus ací les proporcions relatives en que hi participen els principals elements corològics,
prenent en consideració no solament les espècies sinó els tàxons infraspecífics:

plantes boreo·alpines (que inclouen les àrtico-alpi
nes i les boreo-subalpines)

plantes euro·siberianes
plantes de tendència atlàntica (incloses les espècies

euro·siberianes occidentals, etc.)
plantes submediterrànies en sentit ampli
plantes mediterrànies en sentit ampli (incloent-hi les

latemediterrànies, les ibera-occitanes, etc.)
plantes de tendència estèpica
oròfits mediterranis
oròfits submediterranis en sentit ampli
orbfits pirinencs i pirenaica-cantàbrics
oròfits alpins i eurasiàtics
plantes subcosmopolites
plantes pluriregionals o de significació corològica

poc precisa
plantes al·lòctones, naturalitzades a la comarca

5%
27.8%

4%
4.9%

8.4%
O.S%
2.5%
4.1%
5.7%

13 %

2.9%

17.9%
3.4%

}

}

31.8% }
36.7%

20.8%

Com hom pot veure) donem també les sumes d'aqueUs elements que considerem prou
afrns. Així, hem reunit les plantes euro-siberianes) les de tendència atlàntica i les submedi
terrànies, que sumen un 36.7%, ja que es poden considerar en conjunt com a euro-siberianes
en sentit ampli. Dins el grup dels oròfits, hom podria fer únicament dos grans grups: el dels



orôfits mediterranis s.l. (integrado deis mediterranis, els submediterranis i una part deis pi-
rinencs) als quais correspondria una proporció relativa del 9%, i el deis orôfits extramediterra-
nis que sumarien un 17%. Simplificant encara mes les coses, hom podría reunir, d'una banda, 
les plantes de tendencia mediterrània i, d'altra, les euro-siberianes i boréals. Fent-ho així, 
aqüestes darreres representen mes de la meitat de la flora comarcal, mentre que les primeres 
no son gaire mes de la cinquena part, dada que pledeja a favor de la inclusió de la Valí, i de 
totes les comarques pirinenques, dins de la regió euro-siberiana (i no pas dins la regió medi
terrània, corn alguns autors volen suposar). Cal tenir en compte, a mes, que s'han de valorar 
els éléments corológics, no solament peí nombre d'especies que inclouen, sino també per 
llur freqüencia i llur importancia en el paisatge vegetal. I a la Valí de Ribes és ciar que les 
plantes mediterrànies teñen un paper secundari en el paisatge, fins i tot en el de l'estatge 
monta inferior. 

En un territori prou divers els représentants deis diferents éléments corológics teñen, 
tota manera, una repartido irregular; i, en conseqüencia, cada grup fitogeogràfic abunda mes 
(o eventualment arriba a ésser dominant) en certes àrees. L'élément àrtico-alpi, per exemple, 
tot i que representa una petita proporció de la flora comarcal, té un pes específic força gran 
a l'estatge alpí. I en certs habitats com, per exemple, dins les comunitats de les congesteres 
deis terrenys silicis, inclou bastant mes d'una quarta part deis taxons que n'integren la flora. 
Les plantes àrtico-alpines, que son la part mes nombrosa de Felement boreo-alpí, abunden, 
évidemment, a les zones mes elevades de la serralada axial —i particularment al sector nordo
riental de la comarca— pero algunes s'estenen poc o molt per totes les altes muntanyes que en-
cerclen la Valí. Vegeu, a tall d'exemples, les àrees de distribució de Sibbaldia procumbens, 
Potentilla fru ticosa, Vaccinium uliginosum i Junáis trifidus. Les plantes boreo-subalpines, 
poc abundants en el conjunt de la flora d'Europa, tendeixen també a ocupar el muntanyam 
que envolta la comarca. 

Dins del grup de les plantes euro-siberianes incloem no solament els taxons que s'estenen 
amplament per les zones fredes i temperades d'Euràsia, sino també els que ocupen ensems 
les zones boréals del nou continent (plantes circumboreals), així com els que resten mes o 
menys limitais a 1'Europa central. Els représentants d'aquest grup fan la massa de la vegeta
d o deis estatges monta i subalpí, de manera que globalment es troben escampáis per una 
gran part de la Valí. Hi pertanyen alguns deis arbres i arbusts mes corrents a la comarca, com 
és ara Pinus sylvestris, Quercus petraea, Betula péndula, Salix caprea, Populus trémula, Co-
rylus avellana, Cornus sanguínea,... Hi ha, pero, certs taxons euro-siberians que tendeixen 
a limitar-se al terç sudoriental de la Valí (vegeu les àrees d'Anémone nemorosa, Carex sylva-
tica, Ajuga reptans, Dipsacus pilosus, Serratula tinctoria) i altres que apareixen només espar-
sament o en petites àrees (vegeu els mapes corresponents a Ulmus glabra, Dianthus armería, 
Frángula alnus, Aegopodium podagraria, Arctium lappa, Scorzonera humilis, Junáis bulbo-
sus, Paris quadrifolia, Catabrosa aquatica, Holcus mollis, Agrostis canina). 

Les plantes de tendencia atlántica - a part que son poc nombroses- també solen prefe
rir, com ho fan algunes euro-siberianes, les zones meridional i oriental de la Valí. És molt re
presentativa en aquest respecte la distribució de Fagus sylvatica, amb la quai hom pot com
parar les de Polystichum aculeatum, Quercus robur, Pulmonaria affinis i Pulmonaria longifo-
lia. Les especies que podem qualificar d'atlantiques de muntanya troben ambients adéquats 
sobretot al sector nordoriental de la comarca, especialment humit (vegeu les àrees de distri
bució de Valeriana pyrenaica i de Vicia orobus). 

Peí que fa als taxons submediterranis, cal remarcar que inclouen -juntament amb els 
euro-siberians t ipies- una bona quantitat de plantes corrents a l'estatge monta, com és ara 
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oròfits mediterranis sj. (integració dels mediterranis. els submediterranis i una part dels pi
rinencs) als quals correspondria una proporció relativa del 9%, i el dels oròfits extramediterra
nis que sumarien un 17%. Simplificant encara més les coses, hom podria reunir, d'una banda,
les plantes de tendència mediterrània i, d'altra, les euro-siberianes i boreals. Fent-ho aixe
aquestes darreres representen més de la meitat de la flora comarcal, mentre que les primeres
no són gaire més de la cinquena part, dada que pledeja a favor de la inclusió de la Vall, i de
totes les comarques pirinenques, dins de la regió euro-siberiana (i no pas dins la regió medi
terrània, com alguns autors volen suposar). Cal tenir en compte, a més, que s'han de valorar
els elements cocològics, no solament pel nombre d'espècies que inclouen, sinó també per
llur freqüència i llur importància en el paisatge vegetal. I a la Vall de Ribes ès clar que les
plantes mediterrànies tenen un paper secundari en el paisatge, fins i tot en el de l'estatge
montà inferior.

En un territori prou divers els representants dels diferents elements corològics tenen,
tota manera, una repartició irregular; i, en conseqüència, cada grup fitogeogràfic abunda més
(o eventualment arriba a ésser dominant) en certes àrees. L'element àrtica-alpí, per exemple,
tot i que representa una petita proporció de la flora comarcal, té un pes específic força gran
a l'estatge alpí. [ en certs hàbitats com, per exemple, dins les comunitats de les congesteres
dels terrenys silicis, inclou bastant més d'una quarta part dels tàxons que n'integren la flora.
Les plantes àrtica-alpines, que són la part més nombrosa de l'element boreo-alpí, abunden,
evidentment, a les zones més elevades de la serralada a.x.ial-i particularment al sector nordo
riental de la comarca- però algunes s'estenen poc o molt per totes les altes muntanyes que en
cerclen la Vall. Vegeu, a tall d'exemples, les àrees de distribució de Sibbaldia procumbens,
Potelltilla fru ticosa, Vaccinium uliginosum i JUllCUS trifidus. Les plantes boreo-subalpines,
poc abundants en el conjunt de la flora d'Europa, tendeixen també a ocupar el muntanyam
que envolta la comarca.

Dins del grup de les plantes euro-siberianes incloem no solament els tàxons que s'estenen
amplament per les zones fredes i temperades d'Euràsia, sinó també els que ocupen ensems
les zones boreals del nou continent (plantes circumboreals), així carn els que resten més o
menys limitats a l'Europa central. Els representants d'aquest grup fan la massa de la vegeta
ció dels estatges montà i subalpí, de manera que globalment es troben escampats per una
gran part de la Vall. Hi pertanyen alguns dels arbres i arbusts més corrents a la comarca, com
és ara Pinus sy/vesrn's, Quercus petraea, Betula pendu/a, Sa/ix caprea. Papulus tremuJa, Co
ry/us avellana, Comus sanguinea.... Hi ha, però. certs tàxons euro-siberians que tendeixen
a limitar-se al terç sudoriental de la Vall (vegeu les àrees d'Anemone nemorosa, Carex sylva
tica, Ajuga reptans. Dipsacus pi/osus, Se"atula tinc/oria) i altres que apareixen només espar
sament o en petites àrees (vegeu els mapes corresponents a Ulmus glabra, Dianthus armeria,
Frangula alnus, Aegopodium podagraria, Arctium lappa, Scorzonera humilis, Juncus bulbo
sus, Paris quadrifolia, Catabrosa aquatica, Holcus mol/is, Agrostis canina).

Les plantes de tendència atlàntica -a part que són poc nombroses- també solen prefe
rir, com ho fan algunes euro-siberianes, les zones meridional i oriental de la Vall. És molt re
presentativa en aquest respecte la distribució de Fagus sylvarica, amb la qual hom pot com
parar les de Polystichum aculeatum. Quercus robur. Pulmonaria affinis iPulmonaria longifo
lia. Les espècies que podem qualificar d'atlàntiques de muntanya troben ambients adequats
sobretot al sector nordoriental de la comarca, especialment humit (vegeu les àrees de distri
bució de Valeriana pyrellaica i de Vicia orobus).

Pel que fa als tàxons submediterranis, cal remarcar que inclouen -juntament amb els
euro-siberians típics- una bona quantitat de plantes corrents a l'estatge montà, com és ara



Buxus sempervirens o Quercus pubescens. 

Les plantes mediterrànies en sentit ampli son abundants especialment a la zona meridio
nal de la Vall, on troben soleils i llocs prou protegits del fred i on dominen absolutament els 
substrats calcaris que solen convenir-los. Es limiten a aquest sector o gairebé, per exemple, 
Rubia peregrina, Ruscus aculeatus, Coronilla mínima subsp. clusii, Lavandula latifolia, 
Cephalaria leucantha, Catananche coerulea, Brachypodium retusum, Carex mairii, Stachys 
heraclea, Helichrysum stoechas, etc. (vegeu-ne els mapes de distribució). Aprofitant els recers 
mes calents, alguns d'aquests taxons mediterranis s'enfilen pels vessants soleils de les serres 
meridionals fins a atènyer gairebé l'estatge subalpí. Aixi ho fan, per exemple, Carduncellus 
monspeliensium, Aphyllanthes monspeliensis i Asphodelus ramosus (vegeu els mapes de 
dispersió corresponents). A part del sector meridional, també els costers soleils de la zona 
central de la comarca, entre Plañóles i Pardines, fan el paper de refugi de diverses especies 
mediterrànies (algunes de les quals hi troben, precisament, els terrenys silicis que requerei-
xen); vegeu, a tall d'exemple, les àrees de distribució á'Aristolochia pistolochia, Quercus 
ilex, Andropogon distachyos i Leontodón saxatilis supsp. hispidus. Remarcarem encara que 
hi ha algunes plantes d'aquest grup —com Thymus vulgaris, Carex hallerana i poques mes— 
que s'introdueixen fins i tôt a les zones elevades de la serralada axial. 

Quant ais orôfits, és intéressant de fer notar que els de tendencia mediterrània abunden 
sobretot a la zona occidental de la Vall, de clima relativament menys humit i mes continen
tal. Les àrees de distribució á'Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus i d'Onosma 
tricerosperma subsp. alpicola —aquesta darrera endémica deis Pirineus— exemplifiquen 
perfectament aquesta situació, tôt i tenint en compte que, essent calcícoles com son, es 
limiten mes o menys a les serres calcàries pre-pirinenques. Una altra especie de les muntanyes 
meridionals d'Europa que es fa només al sector ponentí de la comarca és Antirrhinum lati-
folium D'altres orôfits poc o molt mediterranis mostren distributions diferents; vegeu les 
àrees de Silene ciliata, Arenaria tetraquetra subsp. capitata, Valeriana globulariifolia, Festuca 
paniculata iAchnatherum calamagrostis. 

Dins deis orôfits eurasiàtics considerem tant aquells taxons que s'estenen reaiment per 
les altes muntanyes d'Euràsia (fins als Himàlaia i al Tibet) com els que viuen només a les 
serralades d'Europa central (orôfits centreuropeus). I aquests dos grups els reunim encara 
amb les plantes de les muntanyes alpines, que teñen una significació análoga, per formar el 
grup deis orôfits no mediterranis. A la comarca presenten una distribució semblant a la deis 
taxons boreo-alpins, i en conjunt caracteritzen les zones que podem qualificar prôpiament 
d'alta muntanya. Deis éléments d'aquest grup orofític, n'hem représentât les àrees co
marcáis de Ranunculus thora, Molopospermum peloponnesiacum, Rhododendron ferrugi-
neum, Rumex alpinus, Trifolium badium, Lonicera alpígena, Arnica montana, Allium victo-
rialts, Avenula versicolor, Stachys alpina, Anthemis carpatica i Cicerbita alpina. 

Els Pirineus orientais —tant per raons historiques com geogràfiques— constitueixen el 
sector de la serralada mes ric en plantes endémiques; i és, dones, ben lôgic que a la Vall de 
Ribes n'hi hagi una bona representació. Podeu veure la distribució a la comarca deis ende-
mismes Dianthus requienii, Saxífraga media, Viola diversifolia, Endressia pyrenaica, Pedicu-
laris pyrenaica, Hieracium breviscapum, Juncus balticus subsp. pyrenaeus, Festuca glacialis, 
Artemisia umbelliformis subsp. gabriellae, als quals hauria d'afegir-se encara Onosma trice
rosperma subsp. alpicola, ja esmentada en parlar deis orôfits mediterranis. El nombre de 
taxons de la flora comarcal que son propis deis Pirineus o que hi teñen la seva área principal 
(i en aquest cas s'estenen també per algunes terres veines) és de mes de 70, entre ellsXatar-
dia scabra, Senecio leucophyllus, Adonis pyrenaica,... (vegeu el mapa de distribució d'aquesta 
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Buxus sempe1Virens o Quercus pubescens.
Les plantes mediterrànies en sentit ampli són abundants especialment a la zona meridio

nal de la Vall, on troben solells i llocs prou protegits del fred i on dominen absolutament els
substrats calcaris que solen convenir·los. Es limiten a aquest sector o gairebé. per exemple,
Rubia peregrina, Ruseus aculeatus, Coroni/la minima subsp. e/usi/. Lavandula latifolia,
Cephalaria leucantha, Catananche coerulea, Brachypodium retusum, Carex mairii, Stachys
herae/ea. Heliehrysum stoeehas. etc. (vegeu-ne els mapes de distribució). Aprofitant els recers
més calents, alguns d'aquests tàxons mediterranis s'eomen pels vessants solells de les serres
meridionals fms a atènyer gairebé l'estatge subalpí. Així ho fan, per exemple, Carduneellus
monspeliensium, Aphyllanthes monspeliensis i Asphodelus ramosus (vegeu els mapes de
dispersió corresponents). A part del sector meridional, també els costers solells de la zona
central de la comarca, entre Planoles i Pardines, fan el paper de refugi de diverses espècies
mediterrànies (algunes de les quals hi troben, precisament, els terrenys silicis que requerei
xen); vegeu, a tall d'exemple, les àrees de distribució d'Aristolochia pistolochia, Quercus
i/ex, Andropogon distachyos i Leontodon saxatilis supsp. hispidus. Remarcarem encara que
hi ha algunes plantes d'aquest grup -com Thymus vulgaris, Carex ha/lerana i poques més
que s'introdueixen fins i tot a les zones elevades de la serralada axial.

Quant als oròfits, és interessant de rer notar que els de tendència mediterrània abunden
sobretot a la zona occidental de la Vall, de clima relativament menys humit i més continen·
tal. Les àrees de distribució d'Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus i d'Onosma
tricerospenna subsp. a/picola -aquesta darrera endèmica dels Pirineus- exemplifiquen
perfectament aquesta situació, tot i tenint en compte que, essent calcícoles com són, es
limiten més o menys a les serres calcàries pre-pirinenques. Una altra espècie de les muntanyes
meridionals d'Europa que es fa només al sector ponentí de la comarca és Antin-hinum /ali·
folium D'altres oròfits poc o molt mediterranis mostren distribucions diferents; vegeu les
àrees de Silene ciliata, Arenaria. tetraquetra subsp. capitata, Valeriana globulariifolia, Festuca
panicu!ata iAchnatherom calamagrostis.

Dins dels oròfits eurasiàtics considerem tant aquells tàxons que s'estenen realment per
les altes muntanyes d'Euràsia (fms als Himàlaia i al Tibet) com els que viuen només a les
serralades d'Europa central (oròfits centreuropeus). I aquests dos grups els reunim encara
amb les plantes de les muntanyes alpines, que tenen una significació anàloga, per formar el
grup dels oròfits no mediterranis. A la comarca presenten una distribució semblant a la dels
tàxons boreo-alpins, i en conjunt caracteritzen les zones que podem qualificar pròpiament
d'alta muntanya. Dels elements d'aquest grup orofític, n'hem representat les àrees co
marcals de Ranunculus thora, Molopospermum peloponnesiacum, Rhododendron ferrugi
neum, Rumex alpinus, Trifolium badium, Lonicera alpigena, Arnica montana, Allium victo
rialis, Avenula versicolor, StacJzys alpina, Anthemis carpatica i Cicerbita alpina.

Els Pirineus orientals -tant per raons històriques com geogràfiques- constitueixen el
sector de la serralada més ric en plantes endèmiques; i és, doncs, ben lògic que a la Vall de
Ribes n'hi hagi una bona representació. Podeu veure la distribució a la comarca dels ende
mismes Dianthus requieni~ Sa:xifraga media, Viola diversifolia, Endressia pyrenaica, Pedicu
!aris pyrenaica, Hieracium breviscapum, Juncus balticus subsp. pyrenaeus, Festuca g/acialis,
Artemisia umbellifonnis subsp. gabriellae, als quals hauria d'afegir-se encara Onosma trice
rosperma subsp. alpicola. ja esmentada en parlar dels oròfits mediterranis. El nombre de
tàxons de la flora comarc:a1 que són propis dels Pirineus o que hi tenen la seva àrea principal
(i en aquest cas s'estenen també per algunes terres veïnes) és de més de 70, entre ens Xalar
dia scabra, Senecio leueophyllus, Adonis pyrenaica•... (vegeu el mapa de di"stribució d'aquesta



darrera especie). Adonis pyrenaica, de distribució pr incipalment pirenaico-oriental , t é , a ix i 

mateix , localitats isolades ais Alps mar í t ims i a la seña lada Cantábrica. A aquests endémies 

pirinencs h o m p o t afegir, a mes, 12 plantes pirenaico-cantàbriques i 5 endemismes catalans. 

De les primeres, en son exemples Seseli nanum i Potentilla alchimilloides, a ixí c o m Vale

riana globulariifolia (que té t ambé una localitat a les mun tanyes andaluses) i Valeriana 

pyrenaica, ambdues assenyalades ja mes amunt . Dianthus seguieri subsp. gautieri \Dianthus  

multiceps son taxons propis de les terres catalanes, que atenyen la zona meridional de la Vall 

(vegeu-ne les àrees corresponents) . 

Les plantes al-lôctones que poden considerar-se natural i tzades a la comarca sumen —com 

h e m dit— una c inquantena . Llur origen és mol t divers: els països orientais, el con t inen t 

americà, etc. Entre elles hi ha, evidentment , moites maies herbes dels conreus (Amaranthus 

retroflexus, Amaranthus hybridus, Sinapis arvensis, Verónica pérsica,...), en gran part esta-

blertes a casa nostra des de temps antics (arqueôfi ts) ; t ambé plantes dels llocs ruderals 

(Amaranthus deflexus, Euphorbia prostrata, Conyza canadensis, Chamomilla suaveolens,... ) , 

algunes d ' in t roducció ben récent (neôfits), i encara diverses especies cultivades —com és ara 

Solidago canadensis, Picea abies, Buddleja davidii- que han aconseguit d 'adaptar-se al clima 

del país. 

La irregular distribució de tots aquests éléments corolôgics dins de la comarca cont r ibue ix 

- j u n t a m e n t amb d'altres aspectes del pob lament vege t a l - a caracteri tzar ne t amen t els diver

sos sectors fitogeogràfics que hi distingim i que comen t em amb detall al volum segon. 
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darrera espècie). Adonis pyrenaica, de distribució principalment pirenaica-oriental. té, així
mateix, localitats isolades als A1ps marítims i a la serralada Cantàbrica. A aquests endèmics
pirinencs hom pot afegir, a més, 12 plantes pirenaico-cantàbriques i 5 endentismes catalans.
De les primeres, en són exemples Seseli nanum i Patentillo alchimilloides, així com Vale
riaM globulariifo/ia (que té també una localitat a les muntanyes andaluses) i Valeriana
pyrenaica, ambdues assenyalades ja més amunt. Dianthus seguieri subsp. gaulleri i Dianthus
multiceps són tàxons propis de les terres catalanes, que atenyen la zona meridional de la VaU
(vegeu-ne les àrees corresponents).

Les plantes aHòctones que poden considerar-se naturalitzades a la comarca sumen -com
hem dit- una cinquantena. Llur origen és molt divers: els països orientals, el continent
americà, etc. Entre elles hi ha, evidentment, moltes males herbes dels conreus (A maranthus
retro!lexus, Amaranthus hybridus, Sinapis arvensis, Veronica persica, ... ), en gran part esta
blertes a casa nostra des de temps antics (arqueòfits); també plantes dels llocs ruderals
(Amaranthus dej1exus, Euphorbia prostrata, Conyza canadellsis, Chamomilla suaveolells, ... ),
algunes d'introducció ben recent (neòfits). i encara diverses espècies cultivades -com és ara
Solidago canadensis, Picea abies, Buddleja davidii- que han aconseguit d'adaptar-se al clima
del país.

La irregular distribució de tots aquests elements corològicsdins de la comarca contribueix
-juntament amb d'altres aspectes del poblament vegetal- a caracteritzar netament els diver
sos sectors fitogeogràfics que hi distingim i que comentem amb detall al volum segon.
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OBSERVACIONS GENERALS 

Plantejament — El catàleg florístic que segueix compren una relació ordenada i crítica 
de tots els taxons que han estât observais per nosaltres a la comarca o que hi han estât 
assenyalats per autors anteriors. 

En les nostres exploraciones hem seguit tota la Valí. Hem procurât de visitar, tot 
herboritzant i prenent notes, el màxim nombre de localitats i hi hem fet recerques en 
diversos moments de l'any. Els espècimens recollits (que sumen uns quants milers) han estât 
cedits a l'Institut Botànic de Barcelona i han passât a fer part de l'herbari general del centre. 

Hem aplegat, d'altra banda, tantes citacions bibliogràfiques com ens ha estât possible 
relatives a la flora de la Vall, les hem contrastades amb les nostres prôpies observacions i, 
quan ha calgut, hem examinât els plecs d'herbari —suposant que existissin— que els donen 
aval. 

En l'aspecte taxonômic seguim, amb petites variacions, l'ordre sistemàtic adoptât per 
Flora Europaea. A part de les especies i els taxons infraspecifics, fem constar alguns grups 
taxonômics superiors (families, classes, divisions,...). 

També en la valorado de la categoría específica ens hem adaptât —llevat d'alguna 
excepció— a l'obra esmentada. Considerem que el criteri, mes aviat esmicolador que sintètic, 
seguit per aquesta Flora pot resultar poc adéquat en les grans obres de síntesi, ja que no fa 
ressaltar prou les relacions dels taxons a nivell general; en canvi, al nostre parer, aquest criteri 
és molt apropiat aplicat a l'anàlisi d'una flora comarcal. 

A l'inrevés que en el cas de les especies, en la tendencia a multiplicar, per fraccionament, 
els generes —práctica que creiem exagerada i, molt sovint, basada en ben exiguës raons— ens 
hem apartat mes d'un cop de la pauta que fan seva moites obres modernes. 

Pel que fa a la nomenclatura, acceptem en principi les propostes de Flora Europaea i 
només seguim altre criteri si arguments molt évidents i ben documentais ho avalen. 

Hem tingut interés que restin ben clares per ais consultors del catàleg, tant la valorado 
que fem de les indicacions bibliogràfiques com la condició que atorguem a cada planta dins 
de la flora local. Amb aquesta finalitat combinem els diversos caràcters d'escriptura, i fem us, 
a mes, de la numerado correlativa i dels asteriscs. de tal manera que el text corresponent a 
cada tàxon pot adoptar sis formes gràfiques diferents —fàcils de distingir— représentatives 
en conjunt de totes les situacions possibles. De l'esquema següent se'n dedueix quines son 
aqüestes convencions escripturals i quina és llur interpretado. 

a) Taxons admesos dins la flora comarcal —Text en caràcters normáis (lletra grossa). 

a . l) Plantes espontànies — Nom del tàxon en lletra negreta. 

a. 1.1) Especies autôctones (incloent els hibrids intergenèrics, cas en que es troba 
únicament Festulolium) — Numerades de manera correlativa. 

a. 1.2) Especies naturalitzades — Numerades (correlativament amb les autôctones) pe
ro amb un asterisc davant del número corresponent. 

OBSERVACIONS GENERALS

Plantejament - El catàleg florístic que segueix comprèn llna relació ordenada i crítica
de tots els tàxons que han estat observats per nosaltres a la comarca o que hi han estat
assenyalats per autors anteriors.

En les nostres exploraciones hem seguit tota la Vall. Hem procurat de visitar, tot
herboritzant i prenent notes, el màxim nombre de localitats i hi hem fet recerques en
diversos moments de l'any. Els espècimens recollits (que sumen uns quants milers) han estat
cedits a l'lnstitut Botànic de Barcelona i han passat a fer part de l'herbari general del centre.

Hem aplegat, d'altra banda, tantes citacions bibliogràfiques com ens ha estat possible
relatives a la flora de la Vall, les hem contrastades amb les nostres pròpies observacions ¡,
quan ha calgut, hem examinat els plecs d'herbari -suposant que existissin- que els donen
aval.

En l'aspecte tax.onòffiÍc seguim, amb petites variacions, l'ordre sistemàtic adoptat per
Flora Europaea. A part de les espècies i els tàxons infraspecífics, fem constar alguns grups
taxonòmics superiors (faromes, classes, divisions,...).

També en la valoració de la categoria específica ens hem adaptat -llevat d'alguna
excepció- a l'obra esmentada. Considerem que el criteri, més aviat esmicolador que sintètic,
seguit per aquesta Flora pot resultar poc adequat en les grans obres de síntesi, ja que no fa
ressaltar prou les relacions dels tàxons a nivell general; en canvi, al nostre parer, aquest criteri
és molt apropiat aplicat a l'anàlisi d'una flora comarcal.

A l'inrevés que en el cas de les espècies, en la tendència a multiplicar, per fraccionament,
els gèneres -pràctica que creiem exagerada i, molt sovint, basada en ben exígües raons- ens
hem apartat més d'un cop de la pauta que fan seva moltes obres modernes.

Pel que fa a la nomenclatura, acceptem en principi les propostes de Flora Europaea i
només seguim altre criteri si arguments molt evidents i ben documentats ho avalen.

Hem tingut interès que restin ben clares per als consultors del catàleg, tant la valoració
que fem de les indicacions bibliogràfiques com la condició que atorguem a cada planta dins
de la flora local. Amb aquesta finalitat combinem els diversos caràcters d'escriptura, i fen:. ús,
a més, de la numeració correlativa i dels asteriscs~ de tal manera que el text corresponent a
cada tàxon pot adoptar sis formes gràfiques diferents -fàcils de distingir- representatives
en conjunt de totes les situacions possibles. De l'esquema següent se'n dedueix quines són
aquestes convenc~ons escripturals i quina és llur interpretació.

a) Tàxons admesos dins la flora comarcal -Text en caràcters normals (lletra grossa).

a.l) Plantes espontànies - Nom del tàxon en lletra negreta.

a.!.l) Espècies autòctones (incloent els híbrids intergenèrics, cas en que es troba
únicament Festulolium) - Numerades de manera correlativa.

a.J .2) Espècies naturalitzades - Numerades (correlativament amb les autòctones) pe·
rò amb un asterisc davant del número corresponent.



a.l .3)Híbrids interspecífics - Sense numerar. 

a.2) Plantes subspontànies o accidentais - Nom del tàxon en negreta i sense numerar, com 

els híbrids interspecífics (amb els quals, pero, no es poden pas confondre). 

a.3)Plantes cultivades - Nom del tàxon en caràcters itàlics. Sovint, pero, les especies de 

conreu no van pas intercalades dins la llista general, sino agrupades en un apartat 

especial situât al final de la familia corresponent. 

b) Taxons no admesos dins la flora comarcal - Text en caràcters mes pet i ts (lletra menuda) . 

b. 1) Plantes existente en localitate molt properes deis l ímits de la Valí - Nom del t àxon en lletra ne

greta. 

b.2) Plantes indicades per error (i no observades tocant ais l ímits de la comarca) - Nom del t à x o n en 

caràcters itàlics. 

Cal dir que de vegades pot ésser dubtosa la consideració que hom ha de donar a una 
determinada planta o a una citació bibliográfica. Per exemple, pot resultar problemàtic 
d'establir si un tàxon s'ha de tenir per naturalitzat o per simplement subspontani, ja que de 
fet es donen casos clarament intermedis entre aqüestes dues situacions. De manera sem
blant, no sempre és ciar que una indicació bibliográfica - p e r sospitosa que sigui- s'hagi de 
considerar falsa. Si no existeixen plecs d'herbari que demostrin que ha tingut lloc una 
identificado errônia del vegetal, sera molt exposât d'afirmar que la citació és equivocada; 
l'existència d'una planta en un lloc és fácil de demostrar, la no existencia no pot tenir proves 
évidents. En tots els casos clarament insegurs adoptem aquella de les convencions gràfïques 
establertes que ens sembla mes adient, pero especifiquem els nostres dubtes amb comentaris 
concrets o amb l'ús de signes adéquats (interrogants, cf., ...). 

Esquema expositiu — El text corresponent a cada tàxon compren diversos apartáis en els 
quals ordenem tota la informació que podem donar sobre la planta. Heus ací l'esquema expo
sitiu que ens hem fixât: 

a) Nom correcte de la planta i sinónims principáis. — Peí que fa a la sinonimia, consig
nen! la que es pugui haver utilitzat en les obres florístiques recents, així com l'emprada pels 
botànics que han fet citacions comarcáis. Les abreviatures de noms d'autors son les que es 
fan servir normalment en les obres florístiques actuáis i, en la majoria deis casos, coincidei-
xen amb les que empra Flora Europaea. 

b) Nom vulgar — No hem pas fet cap aplec sistemàtic de nomenclatura popular, perc 
n'hem recollit diverses dades. Ací fem constar solament aquells noms vulgars l'ús deis quals 
per part de la gent de la comarca ens consta personalment. Fem cas omis, dones, de les 
denominacions que figuren a la bibliografía, ni que sigui en obres que es refereixen directa-
ment a la flora comarcal. Molts d'aquests textos atríbueixen a les plantes noms d'abast 
general, o fins i tot de caire literari, no pas sempre utilitzats en el parlar local. 

Peí que fa a la pronuncia d'aquests noms, sempre que hom pugui deduir-la directament 
coneixent la fonética propia del cátala oriental, no la indiquem. Pero, en els casos en que hi 
pugui haver algún dubte consignem, entre paréntesis, la pronunciado figurada, bé que ens 
limitem a assenyalar el valor de les vocals i de la i consonantica. Així, els únics signes 
arbitraris que utilitzem son els següents: 
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a.l.3)Híbrids interspecífics - Sense numerar.

a.2) Plantes subspontànies o accidentals - Nom del tàxon en negreta i sense numerar, com
els híbrids interspecífics (amb els quals, però, no es poden pas confondre).

3.3) Plantes cultivades - Nom del tàxon en caràcters itàlics. Sovint, però, les espècies de
conreu no van pas intercalades dins la llista general, sinó agrupades en un apartat
especial situat al final de la família corresponent.

b) Tàxons no admesos dins la flora comarcal- Text en caràcters més petits (lletra menuda).

b.l) Plantes existents en locaJitats molt properes dels límits de la VaU - Nom del tàxon en lletra ne

greta.
b.2) Plalltes indicades per error Ci no observades tocant als límits de la comarca) - Nom del tàxon en

caràcters itàlics.

Cal dir que de vegades pot ésser dubtosa la consideració que hom ha de donar a una
determinada planta o a una citació bibliogràfica. Per exemple, pot resultar problemàtic
d'establir si Ull tàxon s'ha de tenir per naturalitzat o per simplement subspontani, ja que de
fet es donen casos clarament intennedis entre aquestes dues situacions. De manera sem
blant, no sempre és clar que una indicació bibliogràfica -per sospitosa que sigui- s'hagi de
considerar falsa. Si no existeixen plecs d'herbari que demostrin que ha tingut lloc una
identificació errònia del vegetal. serà molt exposat d'afirmar que la citació és equivocada~

l'existència d'una planta en un lloc és fàcil de demostrar, la no existència no pot tenir proves
evidents. En tots els casos clarament insegurs adoptem aquella de les convencions gràfiques
establertes que ens sembla més adient, però especifiquem els nostres dubtes amb comentaris
concrets o amb l'ús de signes adequats (interrogants, cf., ...).

Esquema expositiu - El text corresponent a cada tàxon comprèn diversos apartats en els
quals ordenem tota la informació que podem donar sobre la planta. Heus ací l'esquema expo·
sitiu que ens hem fIxat:

a) Nom correcte de la planta i sinònims principals. - Pel que fa a la sinonímia, consig
nem la que es pugui haver utilitzat en les obres florístiques recents, així com l'emprada pels
botànics que han fet citacions comarcals. Les abreviatures de noms d'autors són les que es
fan servir normalment en les obres florístiques actuals i, en la majoria dels casos, coincidei
xen amb les que empra Flora Europaea.

b) Nom vulgar - No hem pas fet cap aplec sistemàtic de nomenclatura popular, perà
n'hem recollit diverses dades. Ací fem constar solament aquells noms vulgars l'ús dels quals
per part de la gent de la comarca ens consta personalment. Fem cas omís, doncs, de les
denominacions que figuren a la bibliografia, ni que sigui en obres que es refereixen directa·
ment a la flora comarcal Molts d'aquests textos atribueixen a les plantes noms d'abast
general, o fins i tot de caire literari, no pas sempre utilitzats en el parlar local.

Pel que fa a la pronúncia d'aquests noms, sempre que hom pugui deduir·la directament
coneixent la fonètica pròpia del català oriental, no la indiquem. Però, en els casos en que hi
pugui haver algun dubte consignem, entre parèntesis. la pronunciació figurada, bé que ens
limitem a assenyalar el valor de les vocals i de la i consonàntica. Així, els únics signes
arbitraris que utilitzem són els següents:



9 — vocal neutra 
ó — o tancada 
ò — o oberta 
é — e tancada 
è — e oberta 
y - i consonàntica 

Per a les altres vocals i per a les consonants emprem els signes normáis d'escriptura, sense 
entrar en matisacions fonètiques. 

c) Citacions fetes per autors precedents — Hi fem constar totes les indicacions que 
hem trobat a la bibliografìa consultada. Però, per mor d'evitar repeticions innecessàries, deixem 
de banda les citacions fetes per nosaltres mateixos anteriorment, ja sigui en treballs perso
náis, ja sigui en obres redactades en col-laboració amb d'altres botànics. Només esmentem els 
nostres treballs precedents en casos excepcionals, per facilitar al lector una ampliado de la 
informado.o per corregir-nos nosaltres mateixos. Algún cop passem per alt, així mateix, les 
indicacions d'altri que son repetició de les que un mateix autor ja havia fet en una ocasió 
anterior. 

Del "Catálech de la Flora de la valí de Nuria" de VAYREDA només recollim les indica
cions que es refereixen a localitats concretes, però no les que son expressades de manera 
vaga com, per exemple, "camps de la regió inferior", "llocs ombrívols de la regió inferior i 
subalpina", "tanques i llocs cultiváis", etc. Cal teñir en compte que aquesta obra no fa pas 
referencia estrictament a la comarca estudiada i que, d'altra banda, el seu autor sovint fa 
simples suposicions sobre la presencia de les plantes mes vulgars o pretesament corrents. 
Respecte de les publicacions de CADEVALL, donem preferencia a la "Flora de Catalunya" 
sobre les "Notas fltogeográficas críticas", de manera que sovint deixem de reproduir indica
cions antigües que de fet es repeteixen idèntiques en aquella publicado. 

La tesi de SERVE, llegida el 1972 pero no publicada, l'hem utilitzada també com a font 
de dades fiorístiques. Tot i que alguns deis inventaris que hi figuren han estat mes tard 
publicáis per BAUDIÈRE i SERVE o bé reprodui'ts per NEGRE, les dades que n'hem 
extret les solem referir únicament a la tesi d'aquell autor. 

Cal dir, d'altra banda, que no hembuidat sistemàticament les obres d'alguns autors antics i 
poc fidedignes, com és el cas, principalment, de COLMEIRO; però les seves citacions les 
hem recollides indirectament a través d'autors contemporanis o posteriors, com WILLKOMM 
o COSTA, els quals, d'altra banda, en fan ja una tria o una crítica ben fonamentades. També 
hem deixat de recollir, quan no aporten res de nou, algunes indicacions esporàdiques que 
apareixen en petites notes circumstancials, com poden èsser les ressenyes d'excursions o les 
llistes d'herboritzacions. Suposem que hem revisat les principáis obres que inclouen referèn-
cies a la flora comarcal. Tota manera, l'area en estudi ha estat tan visitada des de temps 
antics, i la bibliografia botànica es troba tan dispersa —i a casa nostra, tan mancada d'una 
necessària catalogació— que és molt possible que ens hagin passai inadvertides, malgrat els 
nostres esforcos, algunes dades poc o molt importants. Ens n'excusem per endavant. 

Totes aqüestes citacions les ordenem en principi segons criteris cronològics (de les mes 
antigües a les mes modernes), de manera que comencem sempre per la localitat corresponent 
a la citació mes antiga: però, a la vegada —i per tal d'evitar reiteracions carregoses— les 
agrupem, quan és possible i convenient, per localitats o per autors. Així, en el cas d'alguns 
indrets molt citats, com poden èsser Nuria o Ribes, solem donar plegades totes les indica-
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a vocal neutra
ó o tancada
ò o oberta
é e tancada
è e oberta
y i consonàntica

Per a les altres vocals i per a les consonants emprem els signes normals d'escriptura, sense
entrar en matisacions fonètiques.

e) Citacions fetes per autors precedents - Hi fem constar totes les indicacions que
hem trobat a la bibliografia consultada. Però, per mor d'evitar repeticions innecessàries, deixem
de banda les citacions fetes per nosaltres mateixos anteriorment, ja sigui en treballs persa·
nals, ja sigui en obres redactades en col·laboració amb d'altres botànics. Només esmentem els
nostres treballs precedents en casos excepcionals, per facilitar al lector una ampliació de la
informació.o per corregir-nos nosaltres mateixos. Algun cop passem per alt, així mateix, les
indicacions d'altri que són repetició de les que un mateix autor ja havia fet en una ocasió
anterior.

Del "Cat'lech de la Flora de la vall de Nuria" de VAYREDA només recollim les indjca
cions que es refereixen a localitats concretes, però no les que són expressades de manera
vaga com, per exemple, "camps de la regió inferior", "llocs ombrívols de la regió inferior i
subalpina", "tanques i llocs cultivats", etc. Cal tenir en compte que aquesta obra no fa pas
referència estrictament a la comarca estudiada i que, d'altra banda, el seu autor sovint fa
simples suposicions sobre la presència de les plantes més vulgars o pretesament corrents.
Respecte de les publicacions de CADEVALL, donem preferència a la "Flora de Catalunya"
sobre les "Notas fitogeogrfficas críticas", de manera que sovint deixem de reproduir indica·
cions antigues que de fet es repeteixen idèntiques en aquella publicació.

La tesi de SERVE, llegida el 1972 peró no publicada, ¡'hem utilitzada també com a font
de dades florístiques. Tot i que alguns dels inventaris que hi figuren han estat més tard
publicats per BAUDlÈRE i SERVE o bé reproduïts per NÈGRE, les dades que n'hem
extret les solem referir únicament a la tesi d'aquell autor.

Cal dir, d'altra banda, que no hem buidat sistemàticament les obres d'alguns autors antics i
poc fidedignes, com és el cas, principalment, de COLMEIRO; però les seves citacions les
hem recollides indirectament a través d'autors contemporartis o posteriors, com WILLKOMM
o COSTA, els quals, d'altra banda, en fan ja una tria o una crítica ben fonamentades. També
hem deixat de recollir, quan no aporten res de nou, algunes indicacions esporàdiques que
apareixen en petites notes circumstancials, com poden ésser les ressenyes d'excursions o les
llistes d'herboritzacions. Suposem que hem revisat les principals obres que inclouen referèn·
cies a la flora comarcal Tota manera, "àrea en estudi ha estat tan visitada des de temps
antics, i la bibliografia botànica es troba tan dispersa -i a casa nostra, tan mancada d'una
necessària catalogació- que és molt possible que ens hagin passat inadvertides, malgrat els
nostres esforços, algunes dades poc o molt importants. Ens n'excusem per endavant.

Totes aquestes citacions les ordenem en principi segons criteris cronològics (de les més
antigues a les més modernes), de manera que comencem sempre per la localitat corresponent
a la citació més antiga: però, a la vegada -i per tal d'evitar reiteracipns carregoses- les
agrupem, quan és possible i convenient, per localitats o per autors. Així, en el cas d'alguns
indrets molt citats, com poden ésser Núria o Ribes, solem donar plegades totes les indica-



cions deis diferents autors; i això no vol dir que les citacions d'altres localitats que puguin 
venir a continuació hagin d'ésser forçosament posteriors a algunes o a la majoria de les 
corresponents a aquella primera localitat. També mirem de reunir les indicacions d'una 
mateixa localitat fêtes per un autor en diverses obres, manera de procedir que obliga, dones, 
a esmentar separadament les diferents localitzacions assenyalades per un sol autor en una ma
teixa obra. Cal advertir encara que alguns cops disposem de manera seguida, una darrera 
l'altra, aquelles localitats que, sensé èsser identiques, poden considerar-se relacionades (per 
exemple, Nuria, vali de Nuria, muntanyes de Nuria,...). Tot això fa que la ordenació résultant 
no sigui estrictament lineai; però d'aquesta manera defugim reiteracions, sense imped i r -ho 
suposem- que el consultor es faci una idea clara de la cronologia i del significat de les indica
cions. 

Les citacions que fan els diversos autors -sigui quin sigui l'idioma emprat- les solem 
donar en cátala; però quan volem fer expressament una citació literal, reprodui'm el text 
originai, en la llengua que sigui, i l'encloem entre cometes. En tots els casos adaptem els 
topònims a llur forma catalana correcta. Si haguéssim de reproducir textualment les citacions, 
aquest apartat s'allargarla excessivament i, d'altra banda, seria una bigarrada i trista mostra 
deis atemptats que ha sofert la toponimia catalana, sigui per desidia, sigui per pur menys-
preu. 

Eventualment, i per tal de poder-Íes agrupar, reduïm diverses citacions homologues a 
una de sola. Per exemple, Nuria, prats de Nuria, voltants de Nuria, vora el Santuari,... poden 
èsser expressades conjuntament i abreujadament en la forma Nuria. No creiem que ningú ens 
pugui retreure aquest procediment. 

Per a cada citació especifiquen! el nom (o l'abreviatura del nom) de l'autor, o deis 
autors, l'abreviatura del títol de l'obra i el número de la pàgina corresponent (precedit del 
senyal:). En les referèneies que cal fer a autors i publicacions fora d'aquest apartat utilitzem, 
naturalment, les mateixes abreviaturas. 

A la Uista següent especifiquem totes les obres de les quais hem extret citacions florísti-
ques, ordenades segons l'ordre alfabètic, primerament del nom deis autors, i secundàriament 
de les diverses obres de cada autor. 

Fem constar en primer terme les corresponents abreviatures utilitzades en aquest catà-
leg. Per a cada obra hom indica només el títol i l'any de publicació; altres dades, com poden 
èsser títols de revistes (si es tracta d'articles) o llocs de publicació, han de consultar-se, en tot 
cas, a la llista bibliogràfica general que figura al final del segon volum. 

ARV.-TOUV. ; ARVET-TOUVET, J.M.C. 

Hierac; Hieraciorum praesertim Galliae et Hispaniae catalogus systematicus. 1913. 

BABCOCK; BABCOCK, E. 
Crépis; The Genus Crepis. 1947. 

BARN. ; BARNOLA, J.M. 
Contrìb.: Contribució a l'Estudi de les Falgueres de Catalunya. 1915. 
Sobre Aspi v. ; Sobre el Asplenium viride Huds. 1920. 

BAT.; BATARDA FERNANDES, R. 

Ident.; Identification, typification, affinités et distribution géographique de quelques 
taxa européens du genre Anthémis L. 1975. 

84

cions dels diferents autors; i això no vol dir que les citacions d'altres localitats que puguin
venir a continuació hagin d'ésser forçosament posteriors a algunes o a la majoria de les
corresponents a aquella primera localitat. També mirem de reunir les indicacions d'una
mateixa localitat fetes per W1 autor en diverses obres, manera de procedir que obliga, doncs,
a esmentar separadament les diferents localitzacions assenyalades per un sol autor en una ma·
teixa obra. Cal advertir encara que alguns cops disposem de manera seguida, una darrera
l'altra, aquelles localitats que, sense ésser idèntiques, poden considerar-se relacionades (per
exemple, Núria, vall de Núria, muntanyes de Núria, ... ). Tot això fa que la ordenació resultant
no sigui estrictament lineal; però d'aquesta manera defugim reiteracions, sense impedir -ho
suposem- que el consultor es faci una idea clara de la cronologia i del significat de les indica·

cions.
Les citacions que fan els diversos autors -sigui quin sigui l'idioma emprat- les solem

donar en català; però quan volem fer expressament una ::itació literal, reproduïm el text
original, en la llengua que sigui, i l'encloem entre cometes. En tots els casos adaptem els
topònims a llur forma catalana correcta. Si haguéssim de reproducir textualment les citacions,

aquest apartat s'allargaria excessivament i, d'altra banda, seria una bigarrada i trista mostra
dels atemptats que ha sofert la toponímia catalana, sigui per desídia, sigui per pur menys

preu.
Eventualment, i per tal de poder·les agrupar, reduïm diverses citacions homòlogues a

W1a de sola. Per exemple, Núria, prats de Núria, voltants de Núria, vora el Santuari, ... poden
ésser expressades conjuntament i abreujadament en la fonna Núria. No creiem que ningú ens

pugui retreure aquest procediment.
Per a cada citació especifiquem el nom (o l'abreviatura del nom) de l'autor, o dels

autors, l'abreviatura del títol de l'obra i el número de la pàgina corresponent (precedit del
senyal:). En les referències que cal fer a autors i publicacions fora d'aquest apartat utilitzem,
naturalment, les mateixes abreviatures.

A la llista següent especifiquem totes les obres de les quals hem extret citacions florísti
ques, ordenades segons l'ordre alfabètic, primerament del nom dels autors, i secundàriament
de les diverses obres de cada autor.

Fem constar en primer terme les corresponents abreviatures utilitzades en aquest catà·
leg. Per a cada obra hom indica només el títol i l'any de publicació; altres dades, com poden
ésser títols de revistes (si es tracta d'articles) o llocs de publicació, han de consultar·se, en tot
cas, a la llista bibliogràfica general que figura al l'mal del segon volum.

ARV.-TOUV.; ARVET·TOUVET, J.M.C.
Hierac.; Hieraciorum praesertim Galliae et Hispaniae catalogus systematicus. 1913.

BABCOCK; BABCOCK, E.
Crepis; The Genus Crepis. 1947.

BARN.; BARNOLA, J.M.
Contrib.: Contribució a l'Estudi de les Falgueres de Catalunya. 1915.
Sobre Aspi v.; Sobre el Asplenium viride Huds. 1920.

BAT.; BATARDA FERNANDES, R.
[dent.; ldentification, typification, affinités et distribution géographique de quelques

taxa européens du geme Anthemis L. 1975.



BAUD. et BON.; BAUDIÈRE, A. et BONNET, A.L.M. 
Ét. phytog. I: Étude phytogéographique de la Haute Vallée de Carença (Pyrénées Orien

tales). I Premier inventaire floristique. 1964. 
Ét. phytog. II; Etude phytogéographique de la Haute-Vallée de Carença (Pyrénées-

Orientales). Deuxième inventaire floristique. 1965. 

BAUD. et CAUW. ; BAUDIÈRE, A. et CAUWET, A.-M. 
Reck crii; Recherches critiques sur l'oeuvre de Companyo relative à la Flore des Pyré

nées Orientales. 1964. 

BAUD. et SERVE; BAUDIÈRE, A. et SERVE, L. 
Coms. Xat. se; Las comunidades de Xatartia scabra (Lapeyr.) Meissn. Composición flo

ristica y relaciones con la dinámica de las formaciones superficiales. 1975. 
Group, vég. Pía; Les groupements végétaux du Pia de Gorra Blanc (Massif du Puigmal -

Pyrénées-Orientales). Essai d'interprétation phytosociologique et phytogéographi
que. 1976. 

Les group. F. dur.; Les groupements à Festuca durissima (Hack.) Rouy du Massif du 
Puigmal et leur signification phytogéographique. 1975. 

BELLOT; BELLOT RODRÍGUEZ, F. 
Hippocr.; Revisión critica de las especies del género "Hippocrepis" de la Península e 

Islas Baleares. 1948. 

BENTHAM;BENTHAM, G. 
CataL ; Catalogue des plantes indigènes des Pyrénées et du Bas Languedoc. 1826. 

BERNIS; BERNIS, F. 
Armeria Ha; Revisión del género Armeria Willd. con especial referencia a los grupos ibé

ricos. Parte segunda. 1955. 
Armeria Ilb; Idem. Parte segunda (conclusión). 1957. 

BOFILL; BOFILL Y POCH, A. 
Nuria; Nuria, Ribas y Alt Llobregat. 1888. 

A. i O. de BOLOS. 
Obs. /7o/ -./Observations florístiques. 1961. 

O. de BOLOS. 
De veg. not. II; De vegetatione notulae II. 1956. 
La bardissa; La bardissa, una formación vegetal típica del paisaje del Pirineo mediterrá

neo. 1962. 
Notas flor. II; Notas florísticas II. 1948. 
Notas flor. III; Notas florísticas III. 1952. 
Veg. vert. sept. pir. ; Datos sobre la vegetación de la vertiente septentrional de los Pirineos: 

observaciones acerca de la zonación altitudinal en el Valle de Aran. 1957. 
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De veg. nor. 11; De vegetatione notulae 11. 1956.
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O. de BOLOS i VIGO; BOLOS, O. de i VIGO, J. 

Obs. fl PCats.; Observations sobre la flora deis Països Catalans. 1979. 

BOTEY 

Cadi; Qualques plantes del Cadí i Alt Bergadà. 1925. 

B R . - B L . ; BRAUN-BLANQUET, J. 

Notes; Notes critiques sur la Flore des Pyrénées Orientales, 1945 . 

Vég. alp.; La végétation alpine des Pyrénées Orientales. 1948. 

BUB. ; BUBANI, P. 

Fl. Pyr. ; Flora pyrenaea per ordines naturales gradatim digesta. 1897-1902. 

CAD.; C A D E V A L L I D I A R S , J. (CADEVALL i col-lab.) 

CaricoL ; Caricología catalana o descripción de las carices conocidas hasta hoy en Cata

luña. 1 9 1 1 . 

Carlinas; Las Carlinas de Cataluña. Un híbr ido litigioso. 1915 . 

Exc. ; Una excursió a Nuria. 1904: 

Fl. Cat. ; Flora de Catalunya. 1913-1937. 

Fl. V. ; Flora del Valles. 1897 . 

Monogr.; Monografía de las criptógamas vasculares catalanas. 1919. 

Notas fitog. 06; Notas fitogeográficas críticas. 1906. 

Notas fitog. 07; ídem. 1907. 

Notas fitog. 08; ídem. 1908. 

Notas fitog. 09; ídem. 1909. 

Notas fitog. 10; ídem. 1910. 

Taraxacum; El género Taraxacum Hall, en Cataluña. 1909. 

BRECHER; BRECHER, G. 

Thym; A Thymelaea-génusz és fajai. 1941 . 

CAM.; CÁMARA NIÑO, F . 

Pl. mont; Plantas de montañas españolas. 1955 . 

C A R R E T E R O ; C A R R E T E R O , J.L. 

El gen. Amar.; El género Amaranthus L. en España. 1979. 

COLM. ;COLMEIRO, M. 

Enum; Enumeración y Revisión de las plantas de la península Hispano-Lusitana e islas 

Baleares. 1885-1889. 

COMP.;COMPANYÓ, L. 

Hist. Nat. II; Histoire Naturelle du dépar tement des Pyrénées- Orientales. T. II. Règne 
végétal. 1864. 

CONILL; CONILL, L. 

Observ.; Observations sur la flore des Pyrénées Orientales. 1932. 
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COSTA; COSTA CUXART, A.C. 
Introd.; Introducción a la Flora de Cataluña y catálogo razonado de las plantas observadas 

en esta región. 1864 (2-a ed. 1877). 
Supl;ldem. Suplemento. 1877. 

DONAD.; DONADILLE, P. 
Contrib.; Contribution à l'étude biosystématique du genre Armería Willd.: Armería 

Mulleri Huet du Pavon. 1969. 

ENGL. und IRMS.; ENGLER, A. und IRMSCHER, E. 
Sax. ; Saxifragaceae — Saxifraga. 1916-1919. 

FAGERST. ; FAGERSTRÔM, L. 
Studien; Studien an der Carex Sektion extensae Fr. 1967. 

FAVAR. ; FAVARGER, C. 
Compl, Erys.; Un exemple de variation cytogéographique: le complexe de l'Erysimum 

grandiflorum-sylvestre. 1980. 

FERN. C ; FERNÁNDEZ CASAS, F.J. 
Notas fl pir.; Notas de Flora Pirenaica. 1970. 

FERRER; FERRER DALMAU, E. 
Exc. ; Excursió a Ripoll y Nuria (Pireneu cátala). 1903. 

FLOUS et G AUS. ; FLOUS, F. et G AUSSEN, H. 
Thaï ; Genre Thalictrum. 1933. 

Fl. Europ.; Flora Europaea I-V. 1964-1980. 

Fl. Fr. 4e suppl; Flore descriptive et illustrée de la France. Quatrième supplément. 1977. 

Fl. Fr. 5e suppl; Idem. Cinquième supplément. 1979. 

FONT QUER; FONT I QUER, P. 
Add. ; Addicions i esmenes a la Flora de Catalunya. 1949. 
De fl occid.; De flora occidentale adnotationes. 1928. 
De fl occid. II; De flora occidentale adnotationes II. 1926. 

Enurn; Enumeración de las plantas distribuidas en las centurias VI y VII del "Herbario 
Normal", con diversos comentarios. 1954. 

Pl. med. ; Plantas medicinales. El Dioscórides renovado. 1962. 

F. Q. et ROTHM. ; FONT QUER, P. et ROTHMALER, W. 
Helianth.; Generum plantarum ibericarum revisio critica I. Helianthemum Adans. Subgen. 

Plectolobum Willk.— Sectio Chamaecistus ej. 1934. 

FRANCO e ALFONSO; AMARAL FRANCO, J. do e ROCHA ALFONSO, M.L. da 
Zimbros e pom; Distribuçâo de zimbros e pomóideas na Península Ibérica. 1968. 
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FREYN et GAUT.; FREYN, J. et GAUTIER, G. 
Quelq. pL; Quelques plantes nouvelles pour la flore de France. 1881. 

GAUS. ; G AUSSEN, H. 
Vég. orient. Pyr. ; Végétation de la moitié orientale des Pyrénées. 1926. 

GAUT.; GAUTIER, G. 
Catal; Catalogue raisonné de la Flore des Pyrénées Orientales. 1898. 

GERVAIS;GERVAIS, C. 
Contrib.; Contribution à l'étude cytologique et taxonomique des avoines vivaces (g. 

Helictotrichon Bess, et Avenochloa Holub). 1973. 
Notes; Notes de cytotaxinomie sur quelques Avena vivaces. 1968. 

GESLOT; GESLOT, A. 
Contrib.; Contribution à l'étude cytotaxinomique de Campanula recta Dul., C. scheuch-

zeri Vill. et C. ficarioides Tim.-Lagr. en Pyrénées centrales et orientales. 1971. 
Contrib. b; Contribution à l'étude cytotaxinomique de Campanula rotundifolia dans les 

Pyrénées françaises et espagnoles. 1973. 
MorphoL; Morphologie pollinique et nombre chromosomique dans la sous-section Hete-

rophylla du genre Campanula. 1971. 

GÖRZ;GÖRZ, P. 
Saules; Les saules de Catalogne. 1929. 

GR. et GODR. ; GRENIER, J.C.M. et GODRON, D. A. 
FL Fr.; Flore de France ou description des plantes qui croissent naturellement en France 

et en Corse. MIL 1848-1856. 

GUINEA;GUINEA, E. 
Vezas; Estudio botânico de las vezas y arvejas espanolas. 1953. 

GUTERM. und MERXM. ; GUTERMANN, W. und MERXMÜLLER, H. 
Oxytropis; Die europäischen Sippen von Oxytropis Sectio Oxytropis. 1961. 

HERN. C. ; HERNANDEZ CARDONA, A.M. 
Poa; Estudio monogrâfico de los generös Poa y Bellardiochloa en la Peninsula Ibérica e 

islas Baléares. 1978. 

HEYW. ; HEYWOOD, V.H. 
Tanacetum; A revision of the Spanish species of Tanacetum L. Subsect. Leucanthemop-

sis Giroux. 1954. 

J ALAS und LINDH.; JALAS, J. und LINDHOLM, R.K. 
Biosyst. ; Biosystematics of Rumex longifolius DC. of Fennoscandia and the Pyrenees. 

1975. 
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Rech; Recherches sur les liens de parenté entre la flore orophile des Alpes et celle des 

Pyrénées. 1974. 

LOSA; LOSA, T. M. 
Ononis; El género Ononis y las Ononis españolas. 1959. 
Plantagos; Los "plantagos" españoles. 1962. 

LOSA y MONTS.; LOSA, T. M. y MONTSERRAT, P. 
Fl. And.; Aportación al conocimiento de la Flora de Andorra. 1950. 
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Per a poder expressar de manera més precisa i més sistematitzada la dispersió de les espe-
cies, distingim dins de la Vali très séries de zones diferents. En sentit altitudinal considerem 
eis clàssics estatges que hom reconeix a les muntanyes alpines: monta, subalpi i alpi, cadas-
cun dels quais el subdividim, quan ho creiem convenient, en inferior i superior. 

Fem distinció també entre la zona o serralada axial i la zona pre-pirinenca o serres pre - pi-
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més aviat geomorfologie o estratigràfic, que eis donen la majoria delsgeògrafs actuals; nosal-
tres eis atribuïm, de fet, el seu valor topografie primigeni. La particular morfologia de la Vali 
fa possible, d'altra banda, de delimitar de manera molt clara ambdues zones, considerant-ne 
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com a límit una línia que aniria des de la Collada Verda fins a la Collada de Toses, seguint els 
cursos del Segadell i del Rigard gairebé íntegrament (llevar de la capçalera extrema d'aquest 
darrer riu, que resta dins la zona pre-pirinenca). Aquesta línia no solament té un valor topo-
gràfïc, sino que —com hem comentat en un apartat anterior— separa també dues unitats tec
toniques ben distintes i, fins i tôt, dos sectors estratigràfics diferenciáis. Al nord de la línia 
Collada Verda-Collada de Toses s'estén la que nosaltres anomenen zona axial. És constituida 
per la gran serralada que va d'aquella darrera Collada fins al Puig de Bastiments i pels ramais 
que se'n desprenen (mes importants com mes cap a l'est anem); estratigràficament hi predo
minen els terrenys anteriors al Silurià, poc o molt afectáis pels processos metamôrfics. Al sud 
de la dita línia hi ha les serres pre-pirinenques, formades en gran part per terrenys mes ré
cents, molt poc afectats pel meiamorfisme. El riu Freser escindeix aqüestes serres en dos 
segments: l'occidental, constituït per la Serra de Montgrony (en sentit ampli), i l'oriental, 
intégrât per la petita serra de Sant Amanç, el massís del Taga i la Serra Cavallera. 

Distingim encara dins de la comarca diversos sectors o zones superficials de caractéristi
ques climatiques i geobotàniques poc o molt diferenciades: els sectors meridional, oriental, 
central, occidental i septentrional (i dins aquest darrer separem de vegades una zona nordo
riental). En donem de moment una delimitado gráfica (v. fig. 16), i en fem comentaris mes 
extensos al segon volum d'aquesta obra. 

Per especificar el grau de frequència de cada tàxon, utilitzem uns indexs subjectius, la 
simbologia dels quais és la següent: 

rrr — molt rar. 
rr — francament rar. 
r — poc rar. 
c — mes aviat cornu. 
ce — cornu. 
ecc — molt cornu. 

En el cas de plantes esteses per tota la comarca o gairebé, el grau de frequència el podem 
referir a tota l'àrea estudiada. Sovint, perô, una planta es localitza totalment o preferentment 
en una o unes poques zones de la Valí (per exemple, estatges monta i subalpí, sector meridio
nal, serres pre-pirinenques,...), i llavors l'index de frequència l'apliquem solament a les zones 
corresponents; o bé, quan convé, fem dues o mes valoracions de frequència relatives a dife-
rents sectors de la Vall. En el cas dels taxons que es troben lligats a uns habitats molt parti-
culars i poc generáis a la comarca (com, per exemple, horts, llocs ruderals, vores de riu,...), 
atribuïm el grau de frequència específicament a aquests ambients. De manera que aquests 
indexs no s'han de llegir mai separadament de la frase que els precedeix i que assenyala a qui
na o a quines àrees comarcáis cal referir-los. 

Per a les plantes mes rares, observades només en un o en molt pocs indrets, solem assenya-
lar directament les localitats concretes, sensé fer valoracions explicites. 

Quan ho creiem oportú indiquem, a mes, 1'abundancia del tàxon en questió, bé que, per 
aixô fer, no utilitzem ni formules especiáis ni cap mena de simbologia. 

A continuado assenyalem, també, l'amplitud altitudinal que presenta el tàxon a la comar-, 
ca, especificant les alcades máxima i mínima entre les quais l'hem observât. De vegades, fem 
distinciô entre les altituds extremes mes normáis i les que pot atènyerel vegetal de manera mes 
esporádica, i llavors escrivim aqüestes darreres entre paréntesis. Per exemple, (1000)1500-
1900(2200) m voldrà dir que la planta en questió viu ordinàriament entre 1500 i 1900 mè
tres d'altitud, perô que de manera menys corrent pot, d'una banda, davallar fins a 1000 m i, 
d'altra, enfilar-se a 2200 m. 
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Distingim encara dins de la comarca diversos sectors o zones superficials de característi
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nal, serres pce-pirinenques,... ), i llavors l'Índex de frequència l'apliquem solament a les zones
corresponents; o bé, quan convé, fem dues o més valoracions de frequència relatives a dife·
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índexs no s'han de llegir mai separadament de la frase que els precedeix i que assenyala a qui·
na o a quines àrees comarcals cal referir-los.

Per a les plantes més rares, observades només en un o en molt pocs indrets, solem assenya
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Dins el mateix apartat del text, però començant línia nova, assenyaleni l'ecologia del tà-
xon. Primer indiquem, de manera general, eh habitats en els quais sol trobar-se la planta, i 
a continuado - i sempre que ens és possible- especifiquem les unitats fitocenològiques a les 
quais va lligada. Tenint en compte que les unitats basiques de la fitocenologia son les alian-
ces, ens referim principalment a aqüestes catégories o a les de nivell superior (ordre i classe), 
i només excepcionalment fem esment de les associacions. 

Com a darrera dada ecològica, assenyalem l'època de florida de la planta (o, en el cas dels 
pteridòfìts, de producció dels esporangis). L'interval de florado l'expressem mitjançant xi-
fres romanes corresponents ais dotze mesos de l'any. Ocasionalmente de manera paral-lela 
al que fem amb les altituds, indiquem els avançaments o els retards excepcionals que pot 
presentar aquest fenomen, mitjançant números entre paréntesis. 

e) Localitats concretes on hem herboritzat o observât la planta — Per a cada localitat 
donem, si ho creiem útil, la xifra d'altitud corresponent (amb una aproximado de 25 mè
tres). Quan els punts on hem observât la planta son molt nombrosos, indiquem els limits 
aproximats de l'area del tàxon a la Valí i a continuado esmentem un nombre indefinit de 
localitats intermedies com a testimoni. 

Procurem d'ordenar la relaciô de localitats de manera que aqüestes puguin èsser resse-
guides mes o menys fàcilment sobre un mapa. En general, en fem les citacions començant pel 
sector meridional i continuem després pels sectors occidental, central, septentrioinal i orien
tal. Quan la particular distribució del tàxon ho fa aconsellable, agrupem les localitats per 
àrees distintes; per exemple, zona axial i serres pre-pirinenques, o bé alta muntanya i estatge 
monta, etc. 

A aquesta llista d'observacions pròpies, hi afegim algun cop diverses citacions alienes re-
collides de plecs d'herbari. També indiquem eventualment algunes localitats intéressants 
que no pertanyen a la comarca estudiada però que no se'n troben gaire Uuny. 

La toponimia comarcal, extraordinàriament rica, permetria de situar les indicacions de 
Hoc de manera molt exacta si l'empréssim exhaustivament. Malgrat això, per fer les nostres 
citacions hem seleccionat un nombre limitât de topònims, nombre que creiem, però, sufi-
cient perqué la localització de les plantes resulti prou aproximada i inequívoca. Utilitzar una 
gran quantitat de noms de Hoc faria massa laboriosa la seva identificado i dificultaría, així, 
la consulta del catàleg. 

En el mapa fisiogràfic adjunt (fora de text) figuren totes les localitats esmentades al catàleg 
florístic. La seva superficie, però, no és prou gran perqué hi puguin figurar tots els topònims, i 
per això moites locahtats hi són representades simplement per un número. D'altra banda, per 
tal que aquests números resultin més fàcils de localitzar, i també per evitar d'utiHtzar-ne gai-
res de tres xifres, els hem repartits en set séries independents, corresponents a diferents qua-
drats del reticle U.T.M. Donem a continuado la relació d'aquestes séries numériques amb les 
equivàlencies toponímiques corresponents. A més, perqué hom pugui trobar fàcilment en el 
mapa qualsevol localitat, hem dreçat una llista alfabètica de tots els topònims amb indicació 
de llur situació cartogràfica. 
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Dins el mateix apartat del text, però començant línia nova, assenyalem l'ecologia del tà
xon. Primer indiquem, de manera general, els hàbitats en els quals sol trobar-se la planta, i
a continuació -i sempre que ens és possible- especifiquem les unitats fitocenològiques a les
quals va lligada. Tenint en compte que les unitats bàsiques de la fitocenologia són les alian
ces, ens referim principalment a aquestes categories o a les de nivell superior (ordre i classe),
i només excepcionalment fem esment de les assocjacions.

Com a darrera dada ecològica, assenyalem l'època de florida de la planta (o, en el cas dels
pteridòfits, de producció dels esporangis). L'interval de floració l'expressem mitjançant xi
fres romanes corresponents als dotze mesos de l'any. Ocasionalment, i de manera para1·lela
al que fem amb les altituds, indiquem els avançaments o els retards excepcionals que pot
presentar aquest fenomen, mitjançant números entre parèntesis.

e) Localitats concretes on hem herboritzat o obseIVat la planta - Per a cada localitat
donem, si ho creiem útil, la xifra d'altitud corresponent (amb una aproximació de 25 me
tres). Quan els punts on hem observat la planta són molt nombrosos, indiquem els límits
aproximats de l'àrea del tàxon a la Vall i a continuació esmentem un nombre indefinit de
localitats intermèdies com a testimoIÚ.

Procurem d'ordenar la relació de localitats de manera que aquestes puguin ésser resse
guides més o menys fàcilment sobre un mapa. En general, en fem les citacions començant pel
sector .meridional i continuem després pels sectors occidental, central, septentrioinal i orien
tal. Quan la particular distribució del tàxon ho fa aconsellable, agrupem les localitats per
àrees distintes; per exemple, zona axial i serres pre-pirinenques, o bé alta muntanya i estatge
montà, etc.

A aquesta llista d'observaci~ns pròpies, hi afegim algun cop diverses citacions alienes re
collides de plecs d'herbari. També indiquem eventualment algunes localitats interessants
que no pertanyen a la comarca estudiada però que no se'n troben gaire lluny.

La toponímia comarcal, extraordinàriament rica, permetria de situar les indicacions de
lloc de manera molt exacta si l'empréssim exhaustivament. Malgrat això, per fer les nostres
citacions hem seleccionat un nombre limitat de topònims, nombre que creiem, però, sufi
cient perquè la localització de les plantes resulti prou aproximada i inequívoca. Utilitzar una
gran quantitat de noms de lloc faria massa l~boriosa la seva identificació i dificultaria, així,
la consulta del catàleg.

En el mapa fisiogràfic adjunt (fora de text) figuren totes les localitats esmentades al catàleg
florístic. La seva superfície, però, no és prou gran perquè hi puguin figurar tots els topònims, i
per això moltes localitats hi són representades simplement per un número. D'altra banda, per
tal que aquests números resultin més fàcils de localitzar, i també per evitar d'utilitzar-ne gai
res de tres xifres, els hem repartits en set sèries independents, corresponents a diferents qua.
drats del reticle U.T.M. Donem a continuació la relació d'aquestes sèries numèriques amb les
equivàlencies toponímiques corresponents. A més, perqué hom pugui trobar fàcilment en el
mapa qua1sevollocalitat, hem dreçat una llista alfabètica de tots els topònims amb indicació
de llur situació cartogràfica.



Series de localitats numerades 

DG 18 

1 — Costa Geperuda 
2 — Collada de les Tortes 
3 - Costes de l'Huguet 
4 - Barraca de Rus 
5 — Cirerets 
6 — Coma de Migjorn 

DG 27 

1 - La Toella 
2 - La Portella 

DG 28 

1 — Costa Borda 
2 — Roe deis Llamps 
3 - Pía de Pujalts 
4 - Costa Pubilla 
5 — Coll de Coma Ermada 
6 - Can Baldric 
7 — Roca Aguda 
8 - Coll de l'Erola 
9 - Coll del Cortal de la Morera 

10 - Pía de la Serra 
11 - Pía Bigarrat 
12 — Font Roja 
13 - Lleixes de la Covil 
14 — Torrent de Font Roja 
15 - LaCreu de Dalt 
16 - El Portet 
17 - Roca del Corb 
18 - P a s delLlop 
19 - El Grau 
20 - Pía del Grau 
21 — Bac de l'Adou; Roca Aguda 
22 - Pía de Marull 
23 - Aigües de l'Infern 
24 — Roques de Forat Mito 
25 — Font de Mitjans 
26 - Can Coll; Molí de Can Coll 
27 - Pía de l'Agon 
28 - Torrent Fose; Font de la Mullera 
29 - Pía de Plaus (Plaus) 
30 - Pía de l'Olla 

31 — El Becetar 
32 — Roques Blanques 
33 — Solell de Roques Blanques 
34 - Solell de Ventola 
35 - Pont de Sola 
36 - Pía de la Creu 
37 — El Boscás 
38 — Els Plaus; Casa deis Plaus 
39 - Collet d'Estebrís 
40 - Estret del Forn 
41 — Roe Favá 
42 - Pía de Punya 
43 — Collet de les Barraques 
44 - El Collell 
45 — Font de l'Home mort 
46 — Pía de la Vacarissa 
47 - Roe Blanc 
48 — Molí d'Espinosa 
49 - Can Morer 
50 - El Porxo 
51 - LaPolella 
52 — Refugi de Dórria 
53 — Els Emprius 
54 - Casa del Palos 

DG 29 

1 — Tossa del Pas deis Lladres 
2 - Clotxes del Puigmal 
3 — Costa de les Tutes 
4 - Cova del Penitent 
5 — Bac de la Foradada 
6 — Roca deis Quatrecorns 
7 — Deu de Fontalba 
8 — Cometa de Fontalba 
9 — Serra de l'Embut 

10 - l'Estanyol 
11 - Coll d'Er 
12 — Pía deis Eugassers 
13 - Forat de l'Embut (l'Embut) 
14 — Roe deis Eugassers 
15 - Ras de 1'Ortigar 
16 - Bosc de Sant Gil 
17 -Co i l e t Verd 
18 — Roe de la Maula 

Sèries de localitats numerades

DG 18

I - Costa Geperuda
2 - Collada de les Tortes
3 - Costes de l'Huguet
4 - Barraca de Rus
S - Cirerets
6 - Coma de Migjorn

DG 27

1 - La Toella
2 - La Portella

DG 28

1 - Costa Borda
2 - Roc dels Llamps
3 - Pla de Pujalts
4 - Costa Pubilla
S - Coll de Coma Ermada
6 - Can Baldric
7 - Roca Aguda
8 - Coll de l'Erola
9 - Coll del Cortal de la Morera

10 - Pla de la Serra
li - Pla Bigarrat
12 - Font Roja
13 - Lleixes de la Covil
14 - Torrent de Font Roja
I S - La Creu de Dalt
16 - El Portet
17 - Roca del Corb
18 - Pas del Llop
19 - El Grau
20 - Pla del Grau
21 - Bac de l'Adou; Roca Aguda
22 - Pla de Marull
23 - Aigües de l'Infern
24 - Roques de Forat Mitó
25 - Font de Mitjans
26 - Can Coll; Molí de Can Coll
27 - Pla de l'Agon
28 - Torrent Fosc; Font de la Mullera
29 - Pla de Plaus (plaus)
30 - Pla de l'Olla

31 - El Becetar
32 - Roques Blanques
33 - Solell de Roques Blanques
34 - Solell de Ventolà
35 - Pont de Solà
36 - Pla de la Creu
37 - El Boscàs
38 - Els Plaus; Casa dels Plaus
39 - Callet d'Estebrís
40 - Estret del Forn
41 - Roc Favà
42 - Pla de Punya
43 - Callet de les Barraques
44 - El ColleU
45 - Font de l'Home mort
46 - Pla de la Vacarissa
47 - Roc Blanc
48 - Molí d'Espinosa
49 - Can Morer
SO - El Porxo
Sl - La Polella
52 - Refugi de Dòrria
53 - Els Emprius
54 - Casa del Palós

DG 29

1 - Tossa del Pas dels Lladres
2 - Clotxes del Puigmal
3 - Costa de les Tutes
4 - Cova del Penitent
S - Bac de la Foradada
6 - Roca dels Quatrecorns
7 - Deu de Fontalba
8 - Cometa de Fontalba
9 - Serra de l'Embut

10 -l'Estanyol
11 - Coll d'Er
12 - Pla dels Eugassers
13 - Forat de l'Embut (l'Embut)
14 - Roc dels Eugassers
1S - Ras de l'Ortigar
16 - Bosc de Sant Gil
17 - Callet Verd
18 - Roc de la Maula
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19 - Els Entrefocs 

DG 37 

1 - Pont d'en Cabreta 

2 - El Casot 
3 — Esteguelella 

4 — Estèguel 

5 - La Corba 
6 - Torrent de la Corba 

7 - Clot de Solans; Pla de Solanells 

8 - Pla de Pena 

9 - Cingles de Sant Eloi 

10 - Collet de Saltor 

11 - Coll de Saltor 

DG 38 + DG 48 

1 -- Can Perramon de Baix 

2 - - Coves de Ribes; Estret de les Coves 

3 - - Els Banys 
4 - - Serrât Llauger 

5 -- Can Gorra 
6 -- Balneari Montagut 

7 - La Talaia 
8 - Serrât d'en Posa 

9 - Can Perramon de Dalt (Perramon) 

10 - Torrent de Coll de Jou (Torrent Roig) 

11 - Les Gargantes 
12 - La Portella 
13 - Serrât de l'Home 
14 - Serrât Roig 
15 - Camp dels Dois 
16 - Pou de Taga 
17 - La Comallonga 
18 - Pla de la Llagona 
19 — Les Noufonts 
20 — Plans de Muraroles 
21 — Estany de Can Roca 
22 — Torrent de Burgil 
23 - Pla de Cases 
24 - Estany dei Tarter (E. del Gorg) 
25 — El Tarter 
26 - Pla Cubilar 
27 - Pla de les Pasteres 
28 - Coll de Pôrtoles 
29 - Tossal de la Collada Verda 

30 - Els Prats 
31 - Pla del Roi 
32 - Pèl de Ca 
33 - Boixetera 
34 - Estany dels Barbs 
35 - Puig Llingort 
36 - Can Roca ' 
37 - Santa Magdalena 
38 - La Rovira 
39 - La Llevanera 
40 - Torrent de Bancerola 
41 - Font de la Tosca 
42 - Es Quer (Roc d'Esquer) 
43 - La Balcera 
44 - Torrent del Bosc Fosc 
45 - Can Barratort 
46 - Can Nofre 
47 - Les Vinyes 
48 - Can Perpinyà 
49 - La Falgosa 
50 - Pineda Rosta 
51 - Font del Bisbe 
52 - Conivella 
53 - Roca dels Nadius 
54 - Ca la Xeca 
55 - Pla del Freixe 
56 - Torroella 
57 - Angelats de Baix 
58 — Les Deveses 
59 - Angelats (Angelats de Dalt) 
60 — Les Guilleumes 
61 - Els Abeuradors 
62 - Bac de l'Heura 
63 — Moli de Can Gorra 
64 - La Casassa 
65 — Coll de la Casassa 
66 - Baga de Sant Antoni 
67 - Font del Faig 
68 - Els Coforns; Torrent del Duc; Prat del 

Duc; Roca del Duc 
69 — Sant Antoni 
70 - Pedrera; Font de Pedrera 
71 — Maçana; La Torre 
72 — Clots de Maçana 
73 — Capdevila 
74 — Costa Ardena 
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19 - Els Entrefocs

DG 37

1 - Pont d'en Cabreta
2 - El Casot
3 - Esteguelella
4 - Estèguel
5 - La Corba
6 - Torrent de la Corba
7 - Clot de Solans; Pla de Solanells
8 - Pla de Pena
9 - Cingles de Sant Eloi

10 - Callet de Saltar
II - Coll de Saltar

DG 38 + DG48

I - Can Perramon de Baix
2 - Coves de Ribes; Estret de les Coves
3 - Els Banys
4 - Serrat Llauger
5 - Can Gorra
6 - Balneari Montagut
7 - La Talaia
8 - Serrat d'en Posa
9 - Can Perramon de Dalt (perramon)

10 - Torrent de Coll de Jou (Torrent Roig)
11 - Les Gargantes
12 - La Portella
13 - Serrat de l'Home
14 - Serrat Roig
IS - Camp dels Dois
16 - Pou de Taga
17 - La Comallonga
18 - Pla de la Llagona
19 - Les Noufonts
20 - Plans de Muraroles
21 - Estany de Can Roca
22 - Torrent de Burgil
23 - Pla de Cases
24 - Estany del Tarter (E. del Gorg)
25 - El Tarter
26 - Pla Cubilar
27 - Pla de les Pasteres
28 - Coll de Pòrtoles
29 - Tossal de la Collada Verda

30 - Els Prats
31 - Pla del Rol
32 - Pèl de Ca
33 - Boixetera
34 - Estany dels Barbs
35 - Puig Llingort
36 - Can Roca
37 - Santa Magdalena
38 - La Rovira
39 - La Llevanera
40 - Torrent de Bancerola
41 - Font de la Tosca
42 - Es Quer (Roc d'Esquer)
43 - La Balcera '
44 - Torrent del Bosc Fosc
45 - Can Barratort
46 - Can Nofre
47 - Les Vinyes
48 - Can Perpinyà
49 - La Falgosa
50 - Pineda Rosta
51 - Font del Bisbe
52 - Conivella
53 - Roca dels Nadius
54 - Ca la Xeca
55 - Pla del Freixe
56 - Torroella
57 - Angelats de Baix
58 - Les Deveses
59 - Angelats (Angelats de Dalt)
60 - Les Guilleumes
61 - Els Abeuradors
62 - Bac de l'Heura
63 - Molí de Can Gorra
64 - La Casassa
65 - Coll de la Casassa
66 - Baga de Sant Antoni
67 - Font del Faig
68 - Els Cofoms; Torrent del Duc; Prat del

Duc; Roca del Duc
69 - Sant Antoni
70 - Pedrera; Font de Pedrera
71 - Maçana; La Torre
72 - Clots de Maçana
73 - Capdevila
74 - Costa Ardena



75 - El Ginestar 
76 - Torrent de Sant Miquel 
77 - Collada de Mas Conill 
78 - Santa Caterina 
79 - Els Estiradors 
80 - Torre deis Alemanys 
81 - Costes de Segura 
82 - Can Paloca 
83 - Segura; Can Possons 
84 - Prat d'en Vindola 
85 — Ventaiola 
86 - Can Batet 
87 - Sa Cot (Roca de Sacot) 
88 - Bosc del Rei 
89 - El Mas 
90 - Can Palatí 
91 - Bosc d'en Cigala 
92 - Coma 
93 - Can Nadal 
94 - Costa de les Guillateres 
95 - Can Cerda 
96 - Can Llop 
97 - Vilardell 
98 - Pía d'Erola 
99 - Puig Cornador 

100 - Pía Rodó (Pía del Mig) 
Í01 - Pía de les Basses de Dalt 
102 - Pía de la Guilla 
103 - Pía de Batibaumes 
104 - Molí d'en Bonada 
105 - Pía deis Anyells 
1 0 6 - C r e u del Far 
107 - Pía d'Escuira 
108 - La Plana 
109 - La Farga 
110 - La Ruira 
111 — Montarrell 
112 - Pía de la Maonella 
113 - Balma del Fadrí 
114 - Fonts de Vilamanya 
115 — Vilamanya 

DG 39 

1 - Collada de Fontalba 
2 — Pía de Carcal 
3 — Tros de Bou 

4 — Roe de la Fita 
5 — Coma de Gombreny 
6 - Cometa de la Perdiu 
7 — Creu d'en Riba 
8 - Cova de Sant Gil; Cova d'Amadeu 
9 — Roe de la Male 

10 — Bosc de la Mare de Déu 
11 - Pie de 1'Aliga 
12 - Coma del Clot 
13 — Cap de Porc 
14 - Reconca de Noufonts 
15 — Font d'en Guillem 
16 - Coüet de Fontnegra 
17 - Conca de les Mulleres 
18 - Reconca de les Mulleres 
19 - Les Arques de Coma de Vaca 
20 - Fossa del Gegant 
21 — Coll de Carancá 
22 — Pie de Fresers 
23 - Fonts del Freser 
24 - Torrent de les Barraques 
25 — Les Trumferes 
26 — Jaca del Racó 
27 - Roe de l'Orri 
28 - Coma de les Eugues 
29 - Els Emprius del Freser 
30 - El Gafetar 
31 — Torrent de Bogadé 
32 - Costa Rubí 
33 — Les Marrades 
34 — Les Espiguetoses 
35 — Coll dels Homes 
36 - Clot del Malinfern 
37 — Roc de Guardiola 
38 - Les Brosses 
39 - La Molcó 
40 - La Balma; Collet de les Mentides 
41 - Jaca Roja 
42 — Torrent de Joan Déu 
43 - La Paradella 
44 — Bosc de Carboners 
45 - Les Ribes 
46 - Sola del Grévol 
47 - .Castellcervós 
48 - Les Collades 
49 - Salt del Grül 

75 - El Ginestar
76 - Torrent de Sant Miquel
77 - Collada de Mas Conill
78 - Santa Caterina
79 - Els Estiradors
80 - Torre dels Alemanys
81 - Costes de Segura
82 - Can Paloca
83 - Segura; Can Possons
84 - Prat d'en Vindola
85 - Ventaiola
86 - Can Batet
87 - Sa Cot (Roca de Sacat)
88 - Bosc del Rei
89 - El Mas
90 - Can Palatí
91 - Bosc d'en Cigala
92 - Coma
93 - Can Nadal
94 - Costa de les Guillateres
95 - Can Cerdà
96 - Can Llop
97 - Vilardell
98 - Pla d'Erola
99 - Puig Cornador

100 - Pla Rodó (pla del Mig)
;01 - Pla de les Basses de Dalt
102 - Pla de la Guilla
103 - Pla de Batibaumes
104 - Molí d'en Bonada
105 - Pla dels Anyells

. 106 - Creu del Far

107 - Pla d'Escuira
108 - La Plana
109 - La Farga
110 - La Ruira
III - Montarrell
112 - Pla de la Maonella
113 - Balma del Fadrí
114 - Fonts de Vilamanya
11 S - Vilamanya

DG 39

I - Collada de Fontalba
2 - Pla de Carcal
3 - Tros de Bou

4 - Roc de la Fita
S - Coma de Gombreny
6 - Cometa de la Perdiu
7 - Creu d'en Riba
8 - Cova de Sant Gil; Cova d'Amadeu
9 - Roc de la Malè

10 - Bosc de la Mare de Déu
II - Pic de l'Àliga
12 - Coma del Clot
13 - Cap de Porc
14 - Reconca de Noufonts
IS - Font d'en Guillem
16 - Callet de Fontnegra
17 - Conca de les Mulleres
18 - Reconca de les Mulleres
19 - Les Arques de Coma de Vaca

20 - Fossa del Gegant
21 - Coll de Carançà
22 - Pic de Fresers
23 - Fonts del Freser
24 - Torrent de les Barraques
25 - Les Trumferes
26 - Jaça del Racó
27 - Roc de l'Orri
28 - Coma de les Eugues
29 - Els Emprius del Freser
30 - El Gafetar
31 - Torrent de Bogadé
32 - Costa Rubí
33 .- Les Marrades
34 - Les Espiguetoses
35 - Coll dels Homes
36 - Clot del Malinfern
37 - Roc de Guardiola
38 - Les Brosses
39 - La Molçó
40 - La Balma; Callet de les Mentides
41 - Jaça Roja
42 - Torrent de Joan Déu
43 - La Paradella
44 - Bosc de Carboners
45 - Les Ribes
46 - Solà del Grèvol
47 - .Castellcervós
48 - Les Collades
49 - Salt del Grill
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50 - Daió de Dalt 61 - Roques de l'Oratori; l'Oratori 

51 — Roc de Tot-lo-món 62 - Daió 

52 - Cingle del Boc 63 - Torrent del Forn 

53 - El Portai 64 - Pica de Castellnou 

54 — Jacal de Pedrisses 65 - Torrent de les Artigues 

55 - Pia de Sallent 66 - Torrent de les Llances (T. de la Cale) 

56 - Salt del Sastre; Canal de la Ganta; La 67 - Els Collets 

Cacera 68 - Roc de la Cale 

57 - El Ras 69 - Collet de la Regah'ssia 

58 — Pont de Cremai; Cremai 70 — L'Atalaiador 

59 — Els Descasadors 71 - Font de la Canya 

60 - Prat del Bac 72 - Coli de la Canya 

Llista alfabètica de topònims 

En el cas dels noms de lloc compostos, l'alfabetització es fa sempre segons l'ultima 
paraula començada en majûscula. 

Per a cada topònim indiquem les sigles numériques (però no les Hêtres, que són sempre 
DG) del quadrat U.T.M. on és situât i, si el nom no figura al mapa, hi afegim, darrera el signe 
:, el nùmero amb el quai és représentât. Quan un nom de lloc es refereix a un indret o acci
dent ffsic que afecta més d'un quadrat U.T.M., especifìquem primer les sigles del quadrat 
principal o d'aquell on és escrit el topònim (o el nùmero) i després les de l'altre o els altres 
quadrats. 

Abeuradors, Els 38 :61 
Agon, Pia de 1' 28 :27 
Aguda, Roca 28 :7 i 28 :21 
Adou, Bacdel ' 28 :21 
Alemanys, Torre dels 38 :80 
Àliga, Pie de 1' 39 :11 
Amadeu, cova d' 39 :8 
Amane, Sant 37 
Angelats 38 :59 
Antoni, Baga de Sant 38 :66 
Antoni, Sant 38 :69 
Anyella, Pia d' 18 
Anyells,Pla dels 38 :105 
Ardena, Costa 38 :74 
Artigues, torrent de les 39 :65 
Aspre, 1' 28 
Atalaiador, 1' 39 :70 
Avetar, 1' 28 

Bac, El 28 
Bac, Prat del 39 :60 
Baell.El 28 

Baguet, Cim de Pía 18 
Baix, Angelats de 38 :57 
Baix, Can Perramon de 3 8 : 1 
Balandrau 39 
Balcera, La 38 :43 
Baldric, Can 28 :6 
Balma, La 39 :41 
Bancerola, torrent de 38 :40 
Banys, Els 38 :3 
Barbs, Estany dels 38 :34 
Barraques, Collet de les 28 :43 
Barraques, torrent de les 39 :24 
Barratort, Can 38 :45 
Barricó 28 (27, 37 i 38) 
Bastiments 39 
Batet 38 
Batet, Bosc de 38 
Batet, Can 38 "86 
Batibaumes, Pla de 38 :103 
Becetar, El 28 :31 
Berruga, La 28 
Bigarrât, Pla 28 :11 
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50 - Daió de Dalt
51 - Roc de Tot·lo-món
52 - Cingle del Boc
53 - El Portal
54 - Jaçal de Pedrisses
55 - Pla de Sallent
56 - Salt del Sastre; Canal de la Ganta; La

Cacera
57 - El Ras
58 - Pont de Cremal; Cremal
59 - Els Descasadors
60 - Prat del Bac

61 - Roques de l'Oratori; l'Oratori
62 - Daió
63 - Torrent del Forn
64 - Pica de Castellnou
65 - Torrent de les Artigues
66 - Torrent de les Llances (T. de la Calç)
67 - Els Collets
68 - Roc de la Calç
69 - Collet de la Regalíssia
70 - L'Atalaiador
71 - Font de la Canya
72 - Coll de la Canya

Llista alfabética de topònims

En el cas dels noms de lloc compostos, l'alfabetització es fa sempre segons l'última
paraula començada en majúscula.

Per a cada topònim incliquem les sigles numèriques (però no les lletres, que són sempre
DG) del quadrat U.T.M. on és situat i, si el nom no figura al mapa, hi afegim, darrera el signe
:, el número amb el qual és representat. Quan un nom de lloc es refereix a un indret o acci
dent físic que afecta més d'un quadrat U.T.M., especifiquem primer les sigles del quadrat
principal o d'aquell on és escrit el topònim (o el número) i després les de l'altre o els altres
quadrats.

Abeuradors, Els 38 :61
Agon, Pla de l' 28 :27
Aguda, Roca 28:7 i 28 :21
Adou, Bac de l' 28 :21
Alemanys, Torre dels 38 :80
Àliga, Pic de l' 39: 11
Amadeu, cova d' 39:8
Amanç, Sant 37
Angelats 38 :59
Antoni, Baga de Sant 38 :66
Antoni, Sant 38 :69
Anyella, Pla d' 18
Anyells, Pla dels 38: 105
Ardena, Costa 38: 74
Artigues, torrent de les 39: 65
Aspre, l' 28
Atalaiador, l' 39 :70
Avetar, l' 28

Bac, El 28
Bac, Prat del 39 :60
Baell, El 28

Baguet, Cim de Pla 18
Baix, Angelats de 38 :57
Baix, Can Perramon de 38: I
Balandrau 39
Balcera, La 38 :43
Baldric, Can 28 :6
Ba1ma, La 39 :41
Bancerola, torrent de 38:40
Banys, Els 38: 3
Barbs, Estany dels 38 :34
Barraques, Collet de les 28:43
Barraques, torrent de les 39 :24
Barratort, Can 38 :45
Barricó 28 (27,37 i 38)
Bastiments 39
Batet 38
Batet, Bosc de 38
Batet, Can 38':86
Batibaumes, Pla de 38: 103
Becetar, El 28 :31
Berruga, La 28
Bigarrat, Pla 28: I 1



Bisbe, Font del 38 :51 
Blanc, Roc 28 :47 
Blanc, Serra del Roc 28 
Blanques, Roques 38 :32 
Blanques, soleil de Roques 28 :33 
Boc, Cingle del 39 :52 
Bogadé, torrent de 39 :31 
Boixetera 38 :33 
Bona, Coll de la 28 
Bonada, Molf d'en 38 :104 
Borda, Costa 28 :1 
Borrut, El 29 
Boscàs, El 28 :37 
Bou, Tros de 39 :3 
Brosses, Les 39 :38 
Bruguera 38 
Burgil, Torrent de 38 :22 

Ca,Pèlde 38 :32 
Cabreta, Font d'en 37 :1 
Cacera, La 39 :56 
Calç, Roc de la 39 :68 
Calç, torrent de la 39 :66 
Campelles 28 
Canya, Coll de la 39 :72 
Canya, Font de la 39 :71 
Canya, La 38 (i 39) 
Capdevila 38 :73 
Carançà, Coll de 39 :21 
Carboners, Bosc de 39 :44 
Carcal, Pla de 39 :2 
Casassa, Coll de la 38 :65 
Casassa, La 38 :64 
Cases, Pla de 38 :23 
Casot, El 37 :2 
Castell, Serra del 28 (i 38) 
Castellcervôs 39 :47 
Castellnou, Pica de 39 :64 
Caterina, Santa 38 :78 
Catllar, Serra del 39 
Cavallera, Serra 38 (i 48) 
Cerdà, Can 38 :95 
Cerven's, Puig 38 
Cigala, Bosc d'en 38 :91 
Cirerets 18 :5 
Clot, Coma del 39 :12 
Coforns, Els 38 :68 

Coll, Can 28 :26 
Coll, Molí de Can 28 :26 
Collades, Les 39 :48 
Colladeta, La 18 
CoUell 28 :44 
Collets, Els 39 :67 
Coma 38 :92 
Comallonga, La 38 :17 
Conill, Collada de Mas 38 :7 
Conill, Mas 38 
Conivella 38 :52 
Corb, Roca del 28 :17 
Corba, La 37 :5 
Corba, torrent de la 37 :6 
Cornador, Puig 38 :99 
Corones 37 
Cot, Sa 38 :87 
Coves, Estret de les 38 :2 
Covil, La 28 
Covil, Lleixes de la 28 :13 
Cremal 39 :58 
Cremal, Pont de 39 :58 
Creu,Pla de la 28 :36 
Creueta, Coll de la 18 
Cubilar, Pla 38 :26 

Daió 39 :62 
Dalt, Angelats de 38 :59 
Dalt, Can Perramon de 38 :9 
Dalt, Daió de 39 :50 
Dalt, LaCreu de 28 :15 
Dalt, Pla de les Basses de 38 
Descasadors, Els 39 :59 
Déu, Bosc de la Mare de 39 : 
Déu, Torrent de Joan 39 :42 
Deveses, Les 38 :58 
Dois, Camp dels 38 :15 
Dôrria 28 
Dôrria, Pic de 29 
Dôrria, Refugi de 28 :52 
Duc,Prat del 38 :68 
Duc, Roca del 38 :68 
Duc, Torrent del 38 :68 

Eina, Colld' 39 
Eina, Coma d' 39 
Eina,Pied' 39 

Bisbe, Font del 38 :51
Blanc, Roc 28 :47
Blanc, Serra del Roc 28
Blanques, Roques 38 :32
Blanques, solell de Roques 28 :33
Boc, Cingle del 39 :52
Bogadé, torrent de 39 :31
Boixetera 38 :33
Bona, Coll de la 28
Bonada, Molí d'en 38: 104
Borda, Costa 28: I
Borrut, El 29
Boscàs, El 28 :37
Bou, Tros de 39:3
Brosses, Les 39: 38
Bruguera 38
Burgil, Torrent de 38 :22

Ca, Pèl de 38: 32
Cabreta, Font d'en 37: 1
Cacera, La 39 :56
Calç, Roc de la 39: 68
Calç, torrent de la 39: 66
Campelles 28
Canya, Coll de la 39:72
Canya, Font de la 39 :71
Canya, La 38 (i 39)
Capdevila 38 :73
Carançà, Coll de 39 :21
Carboners, Bosc de 39:44
Carcal, Pla de 39:2
Casassa, Coll de la 38 :65
Casassa, La 38 :64
Cases, Pla de 38 :23
Casot, El 37:2
Castell, Serra del 28 Ci 38)
Castellcervós 39 :47
Castellnou, Pica de 39: 64
Caterina, Santa 38 :78
Catllar, Serra del 39
Cavallera, Serra 38 Ci 48)
Cerdà, Can 38 :95
Cerverís, Puig 38
Cigala, Bosc d'en 38 :91
Cirerets 18:5
Clot, Coma del 39 :12
Cofoms, Els 38 :68

Coll, Can 28 :26
Coll, Molí de Can 28 :26
Collades, Les 39 :48
Colladeta, La 18
Collell 28:44
Callets, Els 39 :67
Coma 38:92
Comallonga, La 38: 17
Conill, Collada de Mas 38:77
Conill, Mas 38
Conivella 38:52
Corb, Roca del 28: 17
Corba, La 37:5
Corba, torrent de la 37:6
Cornador, Puig 38 :99
Corones 37
Cot, Sa 38 :87
Coves, Estret de les 38:2
Covil, La 28
Covil, Lleixes de la 28: 13
Cremal 39 :58
Cremal, Pont de 39 :58
Creu, Pla de la 28: 36
Creueta, Coll de la 18
Cubilar, Pla 38 :26

Daió 39 :62
Dalt, Angelats de 38 :59
Dalt, Can Perramon de 38:9
Dalt, Daió de 39 :50
Dalt, La Creu de 28: 15
Dalt, Pla de les Basses de 38 :101
Descasadors, Els 39 :59
Déu, Bosc de la Mare de 39: IO
Déu, Torrent de Joan 39 :42
Deveses, Les 38 :58
Dois, Camp dels 38: 15
Dòrria 28
Dòrria, Pic de 29
Dòrria, Refugi de 28: 52
Duc, Prat del 38 :68
Duc, Roca del 38 :68
Duc, Torrent del 38 :68

Eina, Coll d' 39
Eina, Coma d' 39
Eina, Pic d' 39
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Eloi, Cingles de Sant 37 :9 
Embut, Coma de 1' 29 
Embut, Forât de 1' 29 :13 
Embut, T 29 :13 
Embut, Serra de 1' 29 :9 
Emprius, Els 28 :53 
Entreforcs, Els 29 :19 
Er.Colld' 29:11 
Ermada, Coli de Coma 28 :5 
Erola, Pia d' 38 :98 
Erola, Coli de 1' 28 :8 
Escuira, Pia d' 38:107 
Espiguetoses, Les 39 :34 
Espinosa 28 
Espinosa, Molí d' 28 :48 
Esquer, Roc d' 38 :42 
Estanyol, 1' 29 :10 
Estebris, Collet d' 28 :39 
Estèguel 37 :4 
Esteguelella 37 :3 
Esteguelella, vali d' 27 (i 37) 
Estela, Puig s' 38 
Estiradors, Els 38 :79 
Estremerà, vali 28 (1 38) 
Eugassers, Pia dels 29 :12 
Eugassers, Roc dels 29 :14 
Eugues, Coma de les 39 :28 

Fadri, Balmadel 38 :113 
Faig, Font del 38 :67 
Fajol, Grade 39 
Falgosa, La 38 :49 
Far.Creudel 38 :106 
Farga, La 38 :109 
Favà, Roc 28 :41 
Finestrelles, Coli de 29 
Finestrelles, Puig de 29 
Finestrelles, vali de 29 
Fita, Roca de la 39 :4 
Fontalba, Collada de 39 :1 
Fontalba, Coma de 29 (i 39) 
Fontalba, Cometa de 29 :8 
Fontalba, deu de 29 :7 
Fontetes, Coli de les 28 
FontUetera, Puig de 39 
Fontnegra, Collet de 39 :16 

Fontnegra, Coma de 39 
Fontnegra, Pic de 39 
Fontseca, Coma de 29 
Foradada, Bac de la 29 :5 
Forn, Estret del 28 :40 
Forn, torrent del 3 9 : 6 3 
Fornells 28 
Fornells, Baga de 28 
Fosc, torrent 28 :28 
Fosc, torrent del Bosc 28 :44 
Freixe, Pla del 38 :55 
Freser, Emprius del 39 :29 
Freser, Fonts del 39 :23 
Freser, Gorges del 39 
Freser, Ribes de 38 
Freser, riu 38 (39 i 37) 
Fresers, Coma de 39 
Fresers, Pic de 39 :22 
Fustanyà 38 

Gafetar, El 39 :30 
Galobran, v. Golobran 
Ganta, Canal de la 39 :56 
Gargantes, Les 38 :11 
Gegant, Fossa del 39 :20 
Geperuda, Costa 18:1 
Gil, Bosc de Sant 29 :16 
Gil, Cova de Sant 39 :8 
Ginebrar, El 18 
Ginestar, El 38 :75 
Gispet, Coma del 39 
Golobran 28 (i 27) 
Gombreny, Coma de 3 9 : 5 
Gorg, Estany del 38 :24 
Gorra, Can 3 8 : 5 
Gorra, Moh' de Can 38 :63 
Gorrablanc 29 
Grats, Collada de 27 
Grau, El 28 :19 
Grau, Pla del 28 :20 
Grèvol, Solà del 39 :46 
Grill, Sait del 39 :49 
Guardiola, Roc de 39 :37 
Guilla, Pla de la 38 :102 
Guillateres, Costa de les 38 :94 
Guillem, Font d'en 39 :15 
Guilleumes, Les 38 :60 
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Eloi, Cingles de Sant 37:9
Embut, Coma de l' 29
Embut, Forat de l' 29: 13
Embut, J' 29: 13
Embut, Serra de l' 29:9
Emprius, Els 28 :53
Entreforcs, Els 29: 19
Er, Coll d' 29: li
Ermada, Coll de Coma 28: S
Erola, Pla d' 38 :98
Erola, Coll de l' 28:8
Escuira, Pla d' 38: 107
Espiguetoses, Les 39 :34
Espinosa 28
Espinosa, Moli d' 28 :48
Esquer, Roc d' 38:42
Estanyol, l' 29: 10
Estebris, Callet d' 28 :39
Estèguel 37:4
Esteguelella 37:3
Esteguelella, valJ d' 27 (i 37)
Estela, Puig s' 38
Estiradors, Els 38 :79
Estremera, vall 28 (1 38)
Eugassers, Pla dels 29: 12
Eugassers, Roc dels 29: 14
Eugues, Coma de les 39 :28

Fadrí, Balma del 38: 113
Faig, Font del 38 :67
Fajol, Gra de 39
Falgosa, La 38 :49
Far, Creu del 38 :106
Farga, La 38: 109
Favà, Roc 28 :41
Finestrelles, Coll de 29
Finestrelles, Puig de 29
Finestrelles, vall de 29
Fita, Roca de la 39:4
Fontalba, Collada de 39: I
Fontalba, Coma de 29 (i 39)
Fontalba, Cometa de 29:8
Fontalba, deu de 29:7
Fontetes, Coll de les 28
Fontlletera, Puig de 39
Fontnegra, Callet de 39: 16

Fontnegra, Coma de 39
Fontnegra, Pic de 39
Fontseca, Coma de 29
Foradada, Bac de la 29:5
Forn, Estret del 28 :40
Forn, torrent del 39 :63
Fornells 28
Fornells, Baga de 28
Fosc, torrent 28 :28
Fosc, torrent del Bosc 28:44
Freixe, Pla del 38 :55
Freser, Emprius del 39 :29
Freser, Fonts del 39 :23
Freser, Gorges del 39
Freser, Ribes de 38
Freser, riu 38 (39 i 37)
Fresers, Coma de 39
Fresers, Pic de 39 :22
Fustanyà 38

Gafetar, El 39 :30
Galobran, v. Golobran
Ganta, Canal de la 39 :56
Gargantes, Les 38: Ii
Gegant, Fossa del 39 :20
Geperuda, Costa 18: I
Gil, Bosc de Sant 29: 16
Gil, Cova de Sant 39:8
Ginebrar, El 18
Ginestar, El 38 :75
Gispet, Coma di 39
Golobran 28 (i 27)
Gombreny, Coma de 39:5
Gorg, Estany del 38 :24
Gorra, Can 38:5
Gorra, Molí de Can 38 :63
Gorrablanc 29
Grats, Collada de 27
Grau, El 28:19
Grau, Pla del 28 :20
Grèvol, Solà del 39 :46
Grill, Salt del 39 :49
Guardiola, Roc de 39 :37
Guilla, Pla de la 38: 102
Guillateres, Costa de les 38 :94
Guillem, Font d'en 39: IS
Guilleumes, Les 38: 60



Heura, Bac de 1' 38 :62 
Home, Serrat de 1' 38 :13 
Home mort, Font de 1' 28 :45 
Homes, Coll dels 39 :35 
Huguet, Costes de 1' 18 :3 

Infern, Aigües de 1' 2 8 : 2 3 
Infern, Pic de 1' 39 

Jou.Col lde 38 
Jou ,Pra tde 28 
Jou, torrent de Coll de 38 :10 

Llacuna, Serra de la 28 
Lladres, Pas dels 29 
Lladres, Tossa del Pas dels 29 :1 
Llagona, Pla de la 38 :18 
Llamps, Roc dels 28 :2 
Llances, torrent de les 39 :66 
Llauger, Serrat 38 :4 
Llevanera, La 38 :39 
Llingort, Puig 38 :35 
Llispet, Coma del v. Gispet 
Llobre, torrent 28 (i 38) 
Llop, Can 38 :96 
Llop,Pasdel 28 :18 

Macana 38 :71 
Macana, Clots de 38 :72 
Macanell, riu 38 
Magdalena, Santa 38 :37 
Male, Roc de la 39 :9 
Malinfern, Clot del 39 :36 
Mantinell, Coma de 39 
Maonella, Pla de la 38 :112 
Marrades, Les 39 :33 
Marrana, Coll de la 39 
Marull, Pla de 28 :22 
Mas, El 38 :89 
Maula, Roc de la 29 :18 
Meianeüs, Collada de 38 
Meians, Coll de la Creu de 18 
Mentides, Collet de les 39 :40 
Mig,Pladel 38 :100 
Migjorn, Coma de 18 :6 
Miquel, torrent de Sant 38 :76 

Mitjans, Font de 28 :25 
Mito, Roques de Forat 28 :24 
Molcó, La 39 :39 
Montagut, Balneari 38 :6 
Montarrell 38 :111 
Montgrony, Serra de 28 (i 18) 
Mont-roig 38 
Morer, Can 28 :49 
Morera, Coll del Cortal de la 28 :9 
Moscatosa, Clot de la 38 
Mullera, Font de la 28 :28 
Mulleres, Coma de les 39 
Mulleres, Conca de les 39 :17 
Mulleres, Reconca de les 39 :18 
Muraroles, Plans de 3 8 : 2 0 

Nadal, Can 38 :93 
Nadius, Roca deis 38 :53 
Nevá 28 
Nevá, Bosc de 28 
Nevá, Plans de 28 
Nofre, Can 38 :46 
Noucreus 39 
Noufonts, Coll de 39 
Noufonts, Coma de 39 
Noufonts, Les 38 :18 
Noufonts, Pie de 39 
Noufonts, Reconca de 39 :14 
Nuria 39 
Nuria, Gorges de 39 

Ogassa, Portella d' 38 
Olla, Pla de l ' 28 :30 
Olla, Puig de Coma d' 38 
Oratori, L' 39 :61 
Oratori, Roques de 1' 39 :61 
Orri, Coll de la Coma de 1' 39 
Orri, L' 38 
Orri, Roe de l ' 39 :27 
Ortigar, Ras de 1' 29 :15 
Ós, Clot de l ' 39 

Pal, Coll del 48 
Palatí, Can 38 :90 
Paloca, Can 38 :82 
Palos, Casa del 28 :54 

Heura, Bac de l' 38 :62
Home, Serrat de l' 38: 13
Home mort, Font de l' 28 :45
Homes, CoU dels 39 :35
Huguet, Costes de l' 18:3

Infern, Aigües de l' 28 :23
Infern, Pic de l' 39

Jou, CoU de 38
Jou, Prat de 28
Jou, torrent de Coll de 38: 10

Llacuna, Serra de la 28
Lladres, Pas dels 29
Lladres, Tossa del Pas dels 29: I
Llagona, Pla de la 38: 18
Llamps, Roc dels 28:2
Llances, torrent de les 39 :66
Llauger, Serrat 38:4
Llevanera, La 38 :39
Llingort, Puig 38 :35
Llispet, Coma del v. Gispet
Llobre, torrent 28 Ci 38)
Llop, Can 38 :96
Llop, Pas del 28: 18

Maçana 38 :71
Maçana, Clots de 38:72
MaçaneU, riu 38
Magdalena, Santa 38 :37
Malè, Roc de la 39:9
Malinfern, Clot del 39 :36
MantineU, Coma de 39
Maonella, Pla de la 38 :112
Marrades, Les 39 :33
Marrana, CoU de la 39
MaruU, Pla de 28:22
Mas, El 38 :89
Maula, Roc de la 29: 18
MeianeUs, Collada de 38
Meians, CoU de la Creu de 18
Mentides, Collet de les 39:40
Mig, Pla del 38: 100
Migjorn, Coma de 18:6
Miquel, torrent de Sant 38 :76

Mitjans, Font de 28 :25
Mitó, Roques de Forat 28 :24
Molçó, La 39 :39
Montagut, Balneari 38:6
MontarreU 38: III
Montgrony, Serra de 28 Ci 18)
Mont-roig 38
Morer, Can 28 :49
Morera, CoU del Cortal de la 28:9
Moscatosa, Clot de la 38
M·uUera, Font de la 28 :28
MuUeres, Coma de les 39
MuUeres, Conca de les 39: 17
Mulleres, Reconca de les 39: 18
Muraroles, Plans de 38 :20

Nadal, Can 38 :93
Nadius, Roca dels 38 :53
Nevà 28
Nevà, Bosc de 28
Nevà, Plans de 28
Nofre, Can 38 :46
Noucreus 39
Noufonts, Coll de 39
Noufonts, Coma de 39
Noufonts, Les 38: 18
Noufonts, Pic de 39
Noufonts, Reconca de 39: 14
Núria 39
Núria, Gorges de 39

Ogassa, PorteUa d' 38
OUa, Pla de l' 28: 30
OUa, Puig de Coma d' 38
Oratori, L' 39 :61
Oratori, Roques de l' 39 :61
Orri, Coll de la Coma de l' 39
Orri, L' 38
Orri, Roc de l' 39 :27
Ortigar, Ras de l' 29: I5
Ós, Clot de l' 39

Pal, Coll del 48
Palatí, Can 38 :90
Paloca, Can 38 :82
Palós, Casa del 28 :54

101



Palos, El 28 (i 18) 
Pan,Coll 28 
Paradella, La 39 :43 
Pardines 38 
Pardines, Bosc de 38 
Pasteres, Pía de les 48 :27 
Pasteres, Puig del Pía de les 48 
Pastuira, Puig de 39 
Pedrera 38 :70 
Pedrera, Font de 38 :70 
Pedrisses 39 
Pedrisses, Jacal de 39 :54 
Pena, Pía de 37 :8 
Penitent, Cova del 29 :4 
Perapinta 38 
Perdiu, Cometa de la 39 :6 
Perpinyá, Can 38 :48 
Perramon 38 :9 
Perramon, baga de 38 
Petit, Torreneules 39 
Picada, Pedra 28 
Pies, Coll deis Tres 39 
Pinetar, El 28 i 39 
Plana, La 38 :108 
Planassos, Els 29 
Planes 28 
Planes, Coma de 28 
Planes, torrent de 28 
Plañóles 28 
Plañóles, baga de 28 
Plaus, Casa deis 28 :38 
Plaus, Els 28 :38 
Plaus, Pía de 28 :29 
Polella, La 28 :51 
Porc, Cap de 39 :13 
Portal, El 39 :53 
Portella, La 27 :2 i 38 :12 
Portet, El 28 :6 
Portóles, Coll de 48 :28 
Portóles, Plans de 38 
Porxo, El 28 :50 
Possons, Can 38 :83 
Posa, Serrat d'en 38 :8 
Prats, Els 38 :30 
Prats, Pía de 28 
Pubilla, Costa 28 :4 

Puigllançada 18 
Puigmal 29 
Puigmal, Clotxes del 29 :2 
Puigsac 38 
Pujalts, Cim de Pla de 28 
Pujalts, Pla de 28 :3 
Punya, Pla de 28 :42 

Quatrecorns, Roca dels 29 :6 
Quer, Es 38 :42 
Queralbs 38 

Racô, Jaça del 39 :26 
Ras, El 39 :57 
Rasa, Costa 18 
Regalîssia, Collet de la 39 :69 
Rei, Bosc del 38 :88 
Remolô, Coll del 28 
Rialb 38 
Riba, Creu d'en 39 :7 
Ribes, Aiguës de 38 
Ribes, Bosc de 38 
Ribes, Coves de 3 8 : 2 
Ribes, Les 39 :45 
Ribesaltes 38 
Rigard.riu 28 (18 i 38) 
Roca, Can 38 :36 
Roca, Estany de Can 38 :21 
Rodô,Pla 38 :1000 
Roig.Coll 28 
Roig, Serrat 38 :14 

Roig, Torrent 28 (i 38) i 38 :10 
Roja, Cim de Pleta 18 
Roja, Font 28 :12 
Roja, Jaça 39 :41 
Roja, torrent de Font 28 :14 
Roi, Pla del 38 :31 
Rosta,Pineda 38 :50 
Rovira, La 38 :38 
Rubi, Costa 39 :32 
Ruira,La 38.: 110 
Rus, Barraca de 18 :4 
Rus, Pla de 18 
Rus, torrent de Pla de 18 
Rus, Tossalde 18 
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Palós, El 28 (i 18)
Pan, CoU 28
ParadeUa, La 39:43
Pardines 38
Pardines, Bosc de 38
Pasteres, Pla de les 48 :27
Pasteres, Puig del Pla de les 48
Pastuira, Puig de 39
Pedrera 38 :70
Pedrera, Font de 38 :70
Pedrisses 39
Pedrisses, Jaçal de 39 :54
Pena, Pla de 37:8
Penitent, Cova del 29:4
Perapinta 38
Perdiu, Cometa de la 39:6
Perpinyà, Can 38 :48
Perramon 38:9
Perramon, baga de 38
Petit, Torreneules 39
Picada, Pedra 28
Pics, CoU dels Tres 39
Pinetar, El 28 i 39
Plana, La 38: 108
Planassos, Els 29
Planès 28
Planès, Coma de 28
Planès, torrent de 28
Planoles 28
Planoles, baga de 28
Plaus, Casa dels 28 :38
Plaus, Els 28 :38
Plaus, Pla de 28 :29
PoleUa, La 28: SI
Porc, Cap de 39: 13
Ponal, El 39 :53
PoneUa, La 27:2 i 38 :12
Portet, El 28: 6
Pànoles, CoU de 48 :28
Pànoles, Plans de 38
Porxo, El 28 :50
Possons, Can 38 :83
Posa, Serrat d'en 38:8
Prats, Els 38: 30
Prats, Pla de 28
Pubilla, Costa 28:4

PuigUançada 18
Puigmal 29
Puigmal, Clotxes del 29:2
Puigsac 38
Pujalts, Cim de Pla de 28
Pujalts, Pla de 28:3
Punya, Pla de 28 :42

Quatrecorns, Roca dels 29:6
Quer, Es 38 :42
Queralbs 38

Racó, Jaça del 39 :26
Ras, El 39 :57
Rasa,Costa 18
Regalíssia, CoUet de la 39 :69
Rei, Bosc del 38 :88
Remoló, CoU del 28
Rialb 38
Riba, Creu d'en 39:7
Ribes, Aigües de 38
Ribes, Bosc de 38
Ribes, Coves de 38:2
Ribes, Les 39 :45
Ribesaltes 38
Rigard, riu 28 (I8 i 38)
Roca, Can 38 :36
Roca, Estany de Can 38 :21
Rodó, Pla 38: 1000
Roig, CoU 28
Roig, Serrat 38: 14
Roig, Torrent 28 (i 38) i 38 :10
Roja, Cim de Pleta 18
Roja, Font 28: 12
Roja, Jaça 39 :41
Roja, torrent de Font 28 :14
Rol, Pla del 38 :31
Rosta, Pineda 38 :50
Rovira, La 38 :38
Rubí, Costa 39 :32
Ruira, La 38,: IlO
Rus, Barraca de 18:4
Rus, Pla de 18
Rus, torrent de Pla de 18
Rus, Tossal de 18



Sacot, Roca de 38 :87 Torroella 38 :56 
Sagnari, El 37 Tortes, Collada de les 18 :2 
Salines, Pla de les 29 Tosca, Font de la 38 :41 
Salient, Pla de 39 :55 Toses 18 
Saltor 37 Toses, Baga de 18 
Saltor, Coll de 3 7 : 1 1 Toses, Collada de 18 
Saltor, Collet de 37 :10 Tot-lo-món, Roe de 39 :51 
Salvador, Collet de Sant 28 i 29 Trumferes, Les 39 :25 
Sastre, Salt del 39 :56 Tutes, Costa de les 18 :2 
Segadell, riu 38 
Segre.Picde 29 Vaca, Arques de Coma de 39 :19 
Segura 38 :83 Vaca, Coma de 39 
Segura, Costes de 38 :81 Vaca, Planell de Coma de 39 
Serra, Pla de la 28 :10 Vaca, Pies de la 39 
Serrât 38 Vaca, Serra de la 39 
Siat, Baga de 38 Vacarissa, Pla de la 28 :46 
Solà, El 28 Vell, L'Orri 38 
Solà, Pont de 28 :35 Ventaiola 38 :85 
Solans, Clot de 37 :7 Ventola 28 
Solanells, Pla de 3 7 : 7 Ventola, Solell de 28 :34 

Verd,Collet 29 :17 
Taga 38 Verda, Collada 38 
Taga, Llisos de 38 Verda, Tossal de la Collada 38-48 :29 
Taga, Pou de 3 8 : 1 6 Vilamanya 38 :115 
Talaia, La 38 :7 Vilamanya, Fonts de 38 :114 
Tarter, El 38 :25 Vilardell 38 :97 
Tarter, Estany del 38 :24 VÜaró 38 
Tirapits 39 Vindola, Prat d'en 38 :84 
Toella, La 2 7 : 1 Vinyes, Les 38 :47 
Torre, La 38 :71 
Torreneules 39 Xeca, Cala 38 :54 

Pel que fa a la grafia dels topònims, hem procurât donar sempre la forma catalana correcta. Cai 
advertir, però, que de vegades no ens ha estât possible d'esbrinar l'ortografia exacta d'un nom, i en aquest 
cas hem adoptât arbitràriament l'escriptura que ens ha semblât més lògica imenys allunyada de la pronun
cia locai. 

En el cas de les petites conques glacials del capçal de la vali Estremerà, que han estât denominades 
tan aviat Clotes com Clotxes, no ens atrevim a optar per una sola d'aquestes formes, car al pais hem sentit 
pronunciar el nom de totes dues maneres i, de fet, hi ha raons ethnologiques que avalarien qualsevol de les 
dues versions. 

Per a designar els accidents rocosos que ara s'anomenen correntment Roc Esquer i Roca del Sacut 
utilitzem les formes primigènies Es Quer i Sa Cot. Assenyalarem que aquest darrer topònim també era pro-
nunciat fins fa poc Roca del Sacot i que recentment hem sentit, a més, la deformació Roca del Cucut 

f) Observacions suplementàries — Fem aquf, quan cal, comentaris diversos relatius a as-
pectes altres que els tractats als apartats anteriors. Poden referir-se a questions molt diferents; 
per exemple, a la taxonomia de la planta, a la seva variabilitat morfològica, a la validesa d'al-
gunes citacions anteriors, etc. 

Sacat, Roca de 38 :87
Sagnari, El 37
Salines, Pla de les 29
Sallent, Pla de 39 :55
Saltar 37
Saltar, Coll de 37: 11
Saltar, Callet de 37 :10
Salvador, Callet de Sant 28 i 29
Sastre, Salt del 39 :56
Segadell, riu 38
Segre, Pic de 29
Segura 38 :83
Segura, Costes de 38 :81
Serra, Pla de la 28: 10
Serrat 38
Siat, Baga de 38
Solà, El 28
Solà, Pont de 28 :35
Solans, Clot de 37:7
Solanells, Pla de 37: 7

Taga 38
Taga, Llisos de 38
Taga, Pou de 38: 16
Talaia, La 38:7
Tarter, El 38 :25
Tarter, Estany del 38 :24
Tirapits 39
Toella, La 27: 1
Torre, La 38 :71
Torreneules 39

Torroella 38 :56
Tortes, Collada de les 18:2
Tosca, Font de la 38 :41
Toses 18
Toses, Baga de 18
Toses, Collada de 18
Tot-la-món, Roc de 39 :51
Trumferes, Les 39 :25
Tutes, Costa de les 18:2

Vaca, Arques de Coma de 39 :19
Vaca, Coma de 39
Vaca, Planell de Coma de 39
Vaca, Pics de la 39
Vaca, Serra de la 39
Vacarissa, Pla de la 28 :46
Vell, L'Orri 38
Ventaiola 38: 85
Ventolà 28
Ventolà, Solell de 28 :34
Verd, Callet 29: 17
Verda, Collada 38
Verda, Tossal de la Collada 38-48 :29
Vilamanya 38: 115
Vilamanya, Fonts de 38: 114
Vilardell 38 :97
Vilaró 38
Vindola, Prat d'en 38 :84
Vinyes, Les 38 :47

Xeca, Ca la 38 :54
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Pel que fa a la grafia dels topònims, hem procurat donar sempre la fanna catalana correcta. Cal
advertir, però, que de vegades no ens ha estat possible d'esbrinar l'ortografia exacta d'un nom. i en aquest
cas hem adoptat arbitràriament l'escriptura que ens ha semblat més lògica i menys allunyada de la pronún
cia local.

En el cas de les petites conques glacials del capçal de la vall Estremera, que han estat denominades
tan aviat Clotes com Clotxes, no ens atrevim a optar per una sola d'aquestes formes. car al país hem sentit
pronunciar el nom de totes dues maneres i, de fet. hi ha raons etimològiques que avalarien qualsevol de les
dues versions.

Per a designar els accidents rocosos que ara s'anomenen correntment Roc Esquer i Roca del Sacut
utilitzem les formes primigènies Es Quer i Sa Cot. Assenyalarem que aquest darrer topònim també era pro
nunciat fins fa poc Roca del Sacat i que recentment hem sentit. a més. la deformació Roca del Cucut

f) Observacions suplementàries - Fem aquí, quan Call comentaris diversos relatius a as·
pectes altres que els tractats als apartats anteriors. Poden referir-se a qüestions molt diferents;
per exemple, a la taxonoinia de la planta, a la seva variabilitat morfològica, a la validesa d'al
gunes citacions anteriors. etc.



g) Corologia de la planta segons el reticle UTM - Assenyalem, mitjançant les sigles con
vencional, aquells quadrats de 10 km de costat on es troba el tàxon en qüestió. Hi ha en to
tal vuit d'aquests quadrats del reticle UTM que afecten poc o molt la comarca. Cap d'ells no 
hi és inclòs íntegrament, bé que n'hi ha dos que hi teñen la seva major extensió (vegeu la 
fig. 16). Els esmentem ordenadament d'oest a est i de nord a sud, de manera que en el cas 
d'un tàxon que es trobi a tots els quadrats possibles, la relació és: DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 
27, 37. Aquests quadrats fan part de la zona 31 T. 

Els quadrats que hom indica corresponen lògicament a les localitats esmentades al text, 
de les quais son un resum simplificat. Cal advertir, però, que de vegades incloem en la relació 
algún quadrat (d'entre els mes marginals) avalât per observacions fetes fora de la comarca es
tudiada i no sempre especificades. 

Per a aquelles plantes que hem cregut especialment intéressants o representatives des del 
punt de vista corologie donem, en relació amb el text corresponent, un mapa de la seva dis-
tribució comarcal. 

Tot i essent ben evident, volem fer remarcar que en un país tan accidentât i divers com 
ho és la Vali de Ribes, la corologia deis vegetáis basada únicament en quadrats de 10 Km de 
costat resulta molt poc representativa. Així, plantes d'ecologia tan diferent com son, per 
exemple, Saxífraga longifolia, Serratilla tinctoria, Lonicera alpígena i Rubia peregrina es tra
ben exactament ais mateixos quadrats (DG 28, 38, 27, 37); a nivell mes detallat, però, les 
àrees d'aqüestes especies son clarament diferents (vegeu els mapes corresponents). Compareu 
també les àrees de Suene ciliata i Arnica montana, dues plantes muntanyenques que aparei-
xen ais mateixos quadrats (DG 29, 39, 18, 28, 38, 48); la primera, però, es fa sobretot a la 
serralada axial, mentre que l'arnica abunda especialment a la zona pre-pirinenca. La relació 
de quadrats UTM de 100 Km 2 té, dones, interés solament com a dada útil per a treballs car-
togràfics fets a nivell molt mes general, i és només pensant en aquesta possible utilització 
que Fhem feta constar aquí. 

h) Area general del tàxon - Al marge dret de la mateixa línia on indiquem la distribu-
ció de la planta dins de la comarca, assenyalem, així mateix, la seva dispersió a nivell general 
i, mes particularment, al continent europeu. Per això fer, solem esmentar simplement l'élé
ment florístic en el quai la considerem inclosa. Els termes que fem servir (generalment abre
viáis) i llur interpretado són els segiients: 

Alp.—Alpi. Estes per totes o una part de les muntanyes alpines d'Europa. 
Alp.-pir. - Alpino-pirinenc. 
Art.-alp. - Àrtico-alpi. Que es fa, d'una banda, ales zones més septentrionals, àrtiques, 

d'Eurasia, i d'altra, a l'estatge alpi de les muntanyes centromeridionals europees (i 
de vegades també a les centroasiàtiques). 

Atl. — Atlantic. Propi de la provincia atlàntica europea. 
Bor.-alp. - Boreo-alpí. Que compren les regions boréals (sobretot les terres àrtiques i 

subàrtiques) d'Euràsia i, ensems, l'alta muntanya alpina. 

Bor.-subalp. - Boreo-subalpí. Que es fa a la regió boreal, subàrtica, d'Euràsia i a l'estatge 
subalpí de les muntanyes europees. 

Cat. - Cátala. 
Catal.-occ. — Catalano-occità. 
Circumbor. - Circumboreal. Estés per les terres fredes (i temperades) d'una gran part de 

l'hemisferi boreal. 
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g) Corologia de la planta segons el reticle UTM - Assenyalem, mitjançant les sigles con
vencionals, aquells quadrats de 10 km de costat on es troba el tàxon en qüestió. Hi ha en to
tal vuit d'aquests quadrats del reticle VTM que afecten poc o molt la comarca. Cap d'ells no
hi és inclòs íntegrament, bé que n'hi ha dos que hi tenen la seva major extensió (vegeu la
fig. 16). Els esmentem ordenadament d'oest a est i de nord a sud, de manera que en el cas
d'un tàxon que es trobi a tots els quadrats possibles, la relació és: DG 29, 39, 18,28,38,48,
27,37. Aquests quadrats fan part de la zona 31 T.

Els quadrats que hom indica 'corresponen lògicament a les localitats esmentades al text,
de les quals són un resum simplificat. Cal advertir, però, que de vegades incloem en la relació
algun quadrat (d'entre els més marginals) avalat per observacions fetes fora de la comarca es
tudiada i no sempre especificades.

Per a aquelles plantes que hem cregut especialment interessants o representatives des del
punt de vista corològic donem, en relació amb el text corresponent, un mapa de la seva dis·
tribució comarcal.

Tot i essent ben evident, volem fer remarcar que en un país tan accidentat i divers com
ho és la Vall de Ribes, la corologia dels vegetals basada únicament en quadrats de 10 Km de
costat resulta molt poc representativa. Així, plantes d'ecologia tan diferent com són, per
exemple, Saxifraga longifotia, Sen-atula tinctoria, Lonicera alpigena i Rubia peregrina es tro
ben exactament als mateixos quadrats (DG 28, 38, 27, 37); a nivell més detallat, però, les
àrees d'aquestes espècies són clarament diferents (vegeu els mapes corresponents). Compareu
també les àrees de Silene ciliata i Arnica montana, dues_plantes muntanyenques que aparei
xen als mateixos quadrats (DG 29, 39, 18,28,38, 48); la primera, però, es fa sobretot a la
serralada axial, mentre que l'àrnica abunda especialment a la zona pre-pirinenca. La relació
de quadrats VTM de 100 Km' té, doncs, interès solament com a dada útil per a treballs car
togràfics fets a nivell molt més general, i és només pensant en aquesta possible utilització
que l'hem feta constar aquí.

h) Àrea general del tàxon - Al marge dret de la mateixa línia on indiquem la distribu
ció de la planta dins de la comarca, assenyalem, així mateix, la seva dispersió a nivell general
i, més particularment, al continent europeu. Per això fer, solem esmentar simplement l'ele·
ment florístic en el qual la considerem inclosa. Els termes que fem servir (generalment abre
viats) i llur interpretació són els següents:

Alp.-Alpí. Estès per totes o una part de les muntanyes alpines d'Europa.
Alp.-pir. - Alpino-pirinenc.
Àrt.-alp. - Àrtico-alpí. Que es fa, d'una banda, a les zones més septentrionals, àrtiques,

d'Euràsia, i d'altra, a l'estatge alpí de les muntanyes centromeridionals europees Ci
de vegades també a les centroasiàtiques).

Atl. - Atlàntic. Propi de la província atlàntica europea.
Bor.-alp. - Boreo-alpí. Que comprèn les regions boreals (sobretot les terres àrtiques i

subàrtiques) d'Euràsia i, ensems, l'alta muntanya alpina.

Bor.-subalp. - Boreo-subalpí. Que es fa a la regió boreal, subàrtica, d'Euràsia i a l'estatge
subalpí de les muntanyes europees.

Cat. - Català.
Catal.-occ. - Catalano-occità.
Circumbor. - Circumboreal. Estès per les terres fredes (i temperades) d'una gran part de

l'hemisferi boreal.



Circumbor.-alp. — Circumboreo-alpí. Que abraca no solament les zones boréals del nos-
tre hemisferi sino també les muntanyes alpines. 

Cont. — Continental. 
Endèm. — Endémie. 
Eur. - Euro-siberià en sentit ampli. Inclou no solament l'élément euro-siberià tipie (es

tes per les zones mitjanament fredes o temperades d'Euràsia, entre les terres subàrti-
ques i les régions mediterrània, irano-turaniana i xinesa), sino també l'élément es-
trictament medioeuropeu (propi de les latituds mitjanes d'Europa). Les plantes at
lantiques i les submediterrànies fan part també d'aquest grup. 

Euras. - Eurasiàtic. 
Europ. — Europeu, Europa. 
Holàrt. - Holàrtic. Que es troba en una gran part de l'hemisferi boreal o, si mes no, de 

l'antic mon (Euràsia i África septentrional), sensé restar limitât, perô, a les terres 
fredes i temperades. 

Iber. - Ibèric. 
Ibero-magr. - Ibero-magribi. Que es fa a la Península Ibérica i a les régions nordocciden

tals africanes. 
Ibero-occ. — Ibero-occità. 
Ibero-pir. — Ibero-pirinenc. Que es fa a la serralada pirinenca i a d'altres zones mun-

tanyoses de la Península Ibérica. 
Ibero-prov. — Ibero-provençal. 
Iran. - Irano-turanià. Propi de les terres continentals, estèpiques, de F Asia central i 

de l'Europa sudoriental. 
Late — Utilitzat com a prefix; indica que el taxon en qüestió ultrapassa mes o menys els 

límits del territori corolôgic corresponent. 
Med. — Mediterrani. Elément estés per una gran part de les terres que envolten la mar 

Mediterrània, de clima mes aviat suau i amb eixut estival pronunciat. 
Munt. — Muntanyenc; propi de les zones d'altitud poc o molt elevada. 
Neotrop. - Neotropical. Inclou les terres tropicals del nou mon. 
Orôfit — Taxon propi de les grans serralades; planta de muntanya. 
Paleosubtrop. — Paleosubtropical. De les terres temperadocàlides de l'antic mon. 
Pir. — Pirinenc. 

Pir.-cant. — Pirenaico-cantàbric. Que es fa principalment ais Pirineus i a la Serralada Can
tábrica. 

Pir.-occ. — Pirenaico-occità. Propi dels Pirineus i de les muntanyes occitanes (sovint fins 
a l'Alvèrnia). 

Plurireg. — Pluriregional. Estés per territoris fitogeogràfics diversos. 
Subatl. — Subatlàntic. Que té l'óptim a la zona periférica de la provincia atlántica euro

pea i ais territoris que la voregen. 
Subcosm. — Subcosmopolita. Estés per una gran part del món. 
Submed. — Submediterrani. Que es fa ais territoris, de carácter poc o molt euro-siberià, 

que voregen la regió mediterrània. 

Per indicar que una planta es troba a mes d'un dels territoris fitogeogràfics principáis, 
emprem les combinacions dels noms de les àrees en qüestió (per exemple, Med.-Atl., 
Subatl.-Submed., etc.). En el cas de taxons d'àrea no exclusivament o no principalment euro
pea, també esmentem de vegades el territori corológic europeu dins el quai es fan. Entre 
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Circumbor.-alp. - Circumboreo-alpí. Que abraça no solament les zones boreals del nos-
tre hemisferi sinó també les muntanyes alpines.

Cont. - Continental.
Endèm. - Endèmic.
Eur. - Euro-siberià en sentit ampli. Inclou no solament l'element euro-siberià típic (es

tès per les zones mitjanament fredes o temperades d'Euràsia, entre les terres subàrti
ques i les regions mediterrània. irano-turaniana i xinesa), sinó també l'element es
trictament medioeuropeu (propi de les latituds mitjanes d'Europa). Les plantes at
làntiques i les submediterrànies fan part també d'aquest grup.

Euras. - Eurasiàtic.
Europ. - Europeu, Europa.
Holàrt. - Holàrtic. Que es troba en una gran part de l'hemisferi boreal o, si més no, de

l'antic món (Euràsia i Africa septentrional). sense restar limitat, però, a les terres
fredes i temperades.

Iber. - Ibèric_
lbero-magr. - Ibero-magribí. Que es fa a la Península Ibèrica i a les regions nordocciden

tals africanes.
Ibera-occ. - !bero-occità.
Ibera-pir. - Ibera-pirinenc. Que es fa a la serralada pirinenca i a d'altres zones mun

tanyoses de la Península lbèrica_
Ibero-prov_ - Ibero-provençal.
Iran. - Irano-turanià. Propi de les terres continentals, estèpiques, de l'Asia central i

de l'Europa sudoriental.
Late - Utilitzat com a prefIX; indica que el tàxon en qüestió ultrapassa més o menys els

límits del territori corològic corresponent.
Med. - Mediterrani. Element estès per una gran part de les terres que envolten la mar

Mediterrània, de clima més aviat suau i amb eixut estival pronunciat.
Munt. - Muntanyenc; propi de les zones d'altitud poc o molt elevada.
Neotrop. - Neotropical. Inclou les terres tropicals del nou món.
Oròfit - Tàxon propi de les grans serralades; planta de muntanya.
Paleosubtrop. - Paleosubtropical. De les terres temperadocàlides de l'antic món.
Piro - Pirinenc.
Pir.-cant. - Pirenaico-cantàbric_ Que es fa principalment als Pirineus i a la Serralada Can

tàbrica.
Pir.-occ. - Pirenaico-occità. Propi dels Pirineus i de les muntanyes occitanes (sovint fins

a ]'Alvèrnia).
Plurireg_ - Pluriregional. Estès per territoris fitogeogràfics diversos.
Subatl. - Subatlàntic. Que té l'òptim a la zona perifèrica de la província atlàntica euro

pea i als territoris que la voregen_
Subcosm. - Subcosmopolita. Estès per una gran part del món.
Submed. - Submediterrani. Que es fa als territoris, de caràcter poc o molt euro-siberià,

que voregen la regió mediterrània.

Per indicar que una planta es troba a més d'un dels territoris fitogeogràfics principals,
emprem les combinacions dels noms de les àrees en qüestió (per exemple, Med.-Atl.,
Subatl.-Submed., etc.). En el cas de tàxons d'àrea no exclusivament o no principalment euro·
pea, també esmentem de vegades el territori corològic europeu dins el qual es fan. Entre



paréntesis indiquem, quan s'escau, aquells territoris per on la planta s'estén de manera se

cundaria. 

Per assenyalar que un tàxon es fa preferentment o exclusivament en una part d'un terri
tori, afegim a la indicado genèrica un deis símbols corresponents als punts cardinals o el 
signe C. Així, Med. W s'ha de llegir mediterrani occidental, europ. C voi dir Europa Cen
tral. 

Pel que fa a les plantes al-lòctones, sovint esmentem simplement el nom del país de 
procedencia (América N, Asia C, etc.). 

Abans de cloure aqüestes observations al catàleg florístic, remarcarem que l'esquema 
expositiu aquí comentat ens ha servit només de pauta general i que, en realitat, no sempre 
l'hem pogut complimentar en la seva totalitat. A manca d'informació, hem hagut de deixar 
de consignar, a cops, algunes de les dades; i en el cas extrem de plantes trobades una sola ve
gada, no hem pogut indicar gaire res mes que la localitat única corresponent. 

Llista complementaria de sigles i abreviatures - Heus ací, fínalment, la llista d'abrevia-
tures i de sigles que apareixen al catàleg, exceptuades les que ja son incloses en la relació 
bibliogràfica i en l'apartat corologie suara detalláis : 

BC - herbari de l'Institut Botànic de Barcelona. 
BCC - herbari de la Facultat de Biologia de la Universität de Barcelona. 
BCF — herbari de la Facultat de Farmacia de la Universität de Barcelona. 
BENTH. - G. Bentham. 
BOISS. - P. E. Boissier. 
Bur. — E. Burnat (herbari). 
CUATR. - J. Cuatrecasas. 
ENDR. - P.A.C. Endress. 
H. — E.V. Haláccsy (herbari). 
hb., herb. — herbari. 

Hieracioth. Hispan. - Hieraciotheca gallica et Hispánica, de J.M.C. Arvet-Touvet et G. 
Gautier. 

JACA - herbari del "Centro Pirenaico de Biología Experimental" de Jaca. 
LAPEYR. - P.P. de Lapeyrouse. 
LGE. - J.M.C. Lange. 
LITARD. - R. de Litardiére. 
LLEN. — M. Llenas i Fernández. 
MA - herbari del "Real Jardín Botánico" de Madrid. 
MAF - herbari de la "Facultad de Farmacia" de la Universität de Madrid. 
MASF. — R. Masferrer i Arquimbau. 
MERXM. - H. Merxmüller. 
J. M. MONTS. - J. M. Montserrat i Martí. 
PHIL. - X. Philippe. 
Pl. d'Esp. - ExsiccataPtores d'Espagne de Frère Sennen. 
PO - herbari de Porto. 
POURR. - P. A. Pourret de Figeac. 
PUIGG. - J. J. Puiggari. 
REUT. - G. F. Reuter. 
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parèntesis indiquem, quan s'escau, aquells territoris per on la planta s'estén de manera se
cundària.

Per assenyalar que un tàxon es fa preferentment o exclusivament en una part d'un terri
tori, afegim a la indicació genèrica un dels símbols corresponents als punts cardinals o el
signe C. Així, Med. W s'ha de llegir mediterrani occidental, europ. C vol dir Europa Cen
tral.

Pel que fa a les plantes al·lòctones, sovint esmentem simplement el nom del país de
procedència (Amèrica N, Asia C, etc.).

Abans de cloure aquestes observacions al catàleg florístic, remarcarem que l'esquema
expositiu aquí comentat ens ha servit només de pauta general i que, en realitat, no sempre
l'hem pogut complimentar en la seva totalitat. A manca d'informació, hem hagut de deixar
de consignar, a cops, algunes de les dades; i en el cas extrem de plantes trobades una sola ve
gada, no hem pogut indicar gaire res més que la localitat única corresponent.

Llista complementària de sigles i abreviatures - Heus ací, fmalment, la llista d'abrevia
tUtes i de sigles que apareixen al catàleg, exceptuades les que ja són incloses en la relació
bibliogràfica i en l'apartat corològic suara detallats:

BC - herbari de l'Institut Botànic de Barcelona.
BCC - herbari de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.
BCF - herbari de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.
BENTH. - G. Bentharn.
BOISS. - P. E. Boissier.
Bur. - E. Bumat (herbari).
CUATR. - J. Cuatrecasas.
ENDR. - P.A.C. Endress.
H. - E.V. Halaccsy (herbari).
hb., herb. - herbari.
Hieracioth. Hispan. - Hieraciotheca gallica et Hispanica, de J.M.C. Arvet-Touvet et G.

Gautier.
JACA - herbari del "Centro Pirenaico de Biología Experimental" de Jaca.
LAPEYR. - P.P. de Lapeyrouse.
LGE. - J.M.C. Lange.
LlTARD. - R. de LJtardière.
LLEN. - M. Uenas i Fermindez.
MA - herbari del "Real Jardín BotlÍnico" de Madrid.
MAF - herbari de la "Facultad de Farmacia" de la Universitat de Madrid.
MASF. - R. Masferrer i Arquimbau.
MERXM. - H. Merxmüller.
J. M. MOmS. - J. M. Montserrat i Martí.
PHJL. - X. Philippe.
PI. d'Esp. - ExsiccataPlantes d'Espagne de Frère Sennen.
PO - herbari de Porto.
POURR. - P. A. Pourret de Figeac.
PU1GG. - J. J. Puiggarí.
REUT. - G. F. Reute~.



SALV. - botänics de la famflia Salvador, 
t , t. div. — taula, taules diverses. 
TEX. - J. Texidor i Cos. 
TREM. - E. Tremols i Borrel! 
UC - herbari de la Universität de California (Berkeley). 

SALV. - botànics de la família Salvador.
t., t. div. - taula, taules diverses.
TEX. - J. Texidor i Cos.
TRÈM. - E. Trèmols i Borrell.
UC - herbari de la Universitat de Calif'ornia (Berkeley).
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RELACIÓ CRÍTICA DELS TAXONS 

Div. PTERIDOPHYTA 

Cl. LYCOPODIATAE 

LYCOPODIACEAE 

1. Lycopodium selago L.; Huperzia selago (L.) Bemh. ex Schrank et Mart. 

Nuria, Coma de Vaca (VAYR., Caí. N. : 87). 
No sembla rara ais cims de Nuria (CAD., Acotas fitog. 09 : 35). 
Roques del davant de la Creu d'en Riba i del torrent de les Mulleres, vers 2350 m 
(SEti.yAdd. : 204). 
Nuria (LLEN. in CAD., Monogr. : 28). 
Entre les penyes granitiques (SEN., Fl. N : 80). 

- Estatge subalpí de la zona axial, rr. Raríssim a l'estatge monta. Es fa ais matollars 
de Rhododendron, ais peus de roca, a les clotades i a d'altres llocs frescals. Va mes o 
menys lligat a les comunitats deis Vaccinio-Piceetalia. VII-IX. 

Sobre Coma de Vaca, a l'entrada de les Gorges del Freser, 2025 m; de Nuria al Collet 
Verd, 2100 m; abundant ais vessants obacsdel Balandrau, sobre les Gorges del Freser, 
cap a 2200 m. Excepcionalment es fa a l'enclotat barranc del Torrent del Duc, entre 
1000 i 1100 m, on l'hem vist molt abundant i on pren una exuberancia inusitada. 

DG 29, 39, 38. Circumbor. 

Lycopodium inundatum L.; Lepidotis inundata (L.) E. Borner 

"Aigües de Ribes, etc. de la regió inferior en les roques" (VAYR., Cat. N. : 87). 

- Aquesta citació de VAYREDA, referida a un indret de baixa altitud i a un habitat estrany a la 
planta, és totalment inversemblant, com ja diguérem anteriorment (Consid. gen.: 310) tôt consta
tant que no havíem pogut trobar cap exemplar d'herbari que la testifiques. 
Ja CADEVALL — referint-se potser, entre d'altres, a aquesta citació — havia escrit (Notas fitog. 09 
: 35): "En cuanto a L. inundatum L. citado en algunas localidades de Cataluña donde inútilmente 
lo hemos buscado hasta ahora, parece que se tomó por tal la Fontinalis antipyretica L.". Mes tard, 
el mateix autor assenyala (Monogr. : 29) explícitament que aquesta confusió s'ha donat en la 
planta de la Font de Sant Roc d'Olot. Nosaltres mateixos hem vist a l'herb. Vayr. un exemplar 
procèdent d'Olot, déterminât com a Lycopodium inundatum, el quai correspon en realitat a una 
molsa del genere Fontinalis. 

RELACIÓ CRÍTICA DELS TÀXONS

Div. PTERIDOPHYTA

CI. LYCOPODIATAE

LYCOPOD lACEAE

I. Lycopodium selago L.; Huperzia selago (L.) Bemh. ex Schrank et Mart.

Núria, Coma de Vaca (VAYR., Cat. N : 87).
No sembla rara als cims de Núria (CAD., Notas fitag. 09 : 35).
Roques del davant de la Creu d'en Riba i del torrent de les Mulleres, vers 2350 m
(SEN.,Add. : 204).
Núria (LLEN. in CAD., Monogr. : 28).
Entre les penyes granítiques (SEN., FI. N : 80).

- Estatge subalpí de la zona axial, rr. Raríssim a l'estatge montà. Es fa als matollars
de Rhododendron. als peus de roca. a les clotades i a d'altres llocs frescals. Va més o
menys lligat a les comunitats dels Vaccinio-Piceetalia. VII-IX.

Sobre Coma de Vaca, a l'entrada de les Gorges del Freser. 2025 m; de Núria al CoUet
Verd, 2100 m; abundant als vessants obacs del Balaudrau, sobre les Gorges del Freser,
cap a 2200 m. Excepcionalment es fa a l'enclotat barranc del Torrent del Duc, entre
1000 i 1100 m, on l'hem vist molt abundant i on pren una exuberància inusitada.

DG 29, 39, 38. Circurnbor.

Lycopodium inundaeum L,; Lepidotis inundara (L.) E. Berner

"Aigües de Ribes, etc. de la regió inferior en les roques" (VAYR., Cat. N. : 87).

- Aquesta citació de VAYREDA, referida a un indret de baixa altitud i a un hàbitat estranya la
planta, és totalment inversemblant, com ja diguérem anterionnent (Consid. gen.: 310) tot consta
tant que no havíem pogut trobar cap exemplar d'herbari que la testifiqués.
Ja CADEVALL - referint-se potser, entre d'altres, a aquesta citació - havia escrit (Notas fitog. 09
: 35): "En cuanto aL. inundatum L. citado en algunas localidades de Cataluña donde inútilmente
lo hemos buscada hasta ahora, parece que se tomó por talla Fontinalis alltipyre!ica L.". Més tard.
el mateix autor assenyala (Monogr. 29) explícitament que aquesta confusió s'ha donat en la
planta de la Font de Sant Roc d'Olot. Nosaltres mateixos hem vist a l'herb. Vayr. un exemplar
procedent d'Olot, determinat com a Lycopodium inulldatum, el qual correspon en realitat a una
molsa del gènere Fontinalis.



Indicarem, d'altra banda, que vora Aigiies de Ribes existeix Fontinalis antipyretica sobre les roques 
calcinals regalimoses d'aigua, en companyia d'Adiantum capillus-veneris, Pinguicula vulgaris, etc. 
Aquest és, doncs, sense cap mena de dubte, l'origen de l'equivocada citació vayredana. 

Lycopodium clavatum L. 

Muntanyes de Nuda (TEX. in VAYR., Cat. N. : 87). 

- No hem vist cap exemplar d'herbari que doni testimoni d'aquesta indicació, la qual, d'altra 
banda, no és pas recollida per CAD. en la seva Monografia ni per ROTHM. a la Flora de Catalunya. 
Malgrat que l'espècie és present amb certesa a d'altres indrets dels Pirineus orientals (vegeu, per 
ex., BR.-BL., Notes : 220; BAUD. et CAUW., Rech. crit. : 142), cai deixar de banda la citació de 
TEXIDOR. 

SELAGINELLACEAE 

2. Selaginella selaginoides (L.) Link; S. spinulosa A. Br., S. spinosa Beauv. 

Nùria (PUIGG. in COSTA, Supl. : 87). 

Pastures i collades de les muntanyes de Nùria (VAYR., Cat. N. : 87). 
Llocs humits de Nùria (CAD., FI. V. : 124). 
Puigllancada (CAD.,Notas fitog. 07 : 24; Monogr. : 30). 
No sembla pas rara a Nùria,... pujant cap a Noucreus (SEN. Add. : 204). 
Nùria, cap al Bosc de la Mare de Déu, i Noufonts (CAD., Monogr. : 30). 
Pastures dels encontorns del Santuari i pujant cap a Noucreus (SEN., Fi N. : 80). 
Nùria, 2050 m; vali de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég alp. t. 15, Cariceto-Pinguicu-
letum grandifloraé). 

- Des de l'estatge monta superior fins al limit inferior de l'alpi, c. 1275-2350 m. Es fa 
sobretot a les mulleres alcalines (ordre Tofìeldietalia), però apareix també, ac i i alla, a 
d'altres llocs poc o molt humits: pastures acidòfiles, congesteres, landes alpines,... 
VII-VIII. 

Abunda forca a la regio de Nùria: voltants del Santuari; Gorges, 1950 m; cap al Collet 
Verd; vali de les Mulleres, 2100 m; vali d'Eina; cap al Forat de l'Embut, 2300 m; Ras 
de l'Ortigar, 2350 m. També l'hem vist a Coma de Vaca, 2300 m, a la Coma de 
Fresers, 2150 m, i a Costa Rubi, 2050 m. No és rara tampoc a les serres pre-pirinen-
ques, calcàries: Plans de Nevà; mulleres dels boscos de Campelles i del Baell, on és 
frequent i davalla fins a 1275 m; vessants de Sant Amane, sobre Coli de Jou, 1675 m; 
cap al Coli del Pai (S. Cavallera), 1625 m. 

DG 29, 39, 28, 38, 48. Bor.-alp. 

CI. EQUISETATAE 

EQUISETACEAE 

3. Equisetum hiemale L. 

- Estatges monta i subalpi, rr. 
Es fa a les mulleres i vores d'aigua. VI-VIII. 

lla

Indicarem, d'altra banda, que vora Aigües de Ribes existeix Fontinalis antipyren"ca sobre les roques
calcinals regalimoses d'aigua, en companyia d'Adiantum capiJJus-veneris, Pinguicula vuIgan"s, etc.
Aquest és, doncs. sense cap mena de dubte. l'origen de l'equivocada citació vayredana.

Lycopodium cJOJlQ!Um L.

Muntanyes de Núria (TEX. in VAYR.. Cat. N. : 87).

_ No hem vist cap exemplar d'herbari que doni testimoni d'aquesta indicació. la qual. d'altra
banda, no és pas recoUida pel CAD. en la seva Monografía ni per ROTHM. a la Flora de Catalunya.
Malgrat que l'espècie és present amb certesa a d'altres indrets dels Pirineus orientals (vegeu. per
ex., BR.-BL., Notes: 220; BAUD. et CAUW., Rech. crit. : 142), cal deixar de banda la citació de

TEXJDOR.

SELAGINELLACEAE

2. SelagineUa selaginoides (L.) Link; S. spinulosa A. Br.. S. spinosa Beauv.

Núria (PUIGG. in COSTA, Supl. : 87).
Pastures i collades de les muntanyes de Núria 01AYR.• Cat N. : 87).
Llocs humits de Núria (CAD., FL V. : 124).
Pulgl1ançada (CAD., Notas fitog. 07: 24; MOllol'. : 30).
No sembla pas rara a Núria•... pujant cap a Noucreus (SE . Add. : 204).
Núria, cap al Bosc de la Mare de Déu. i Noufonts (CAD .• Monol'. : 30).
Pastures dels encontorns del Santuari i pujant cap a Noucreus (SEN .• FL N. : 80).
Núria. 2050 m; vall de FinestreUes. 2100 m (BR.-BL.. Vég alp. l. 15. Cariceto-Pinguicu·
letum l'andif/orae).

- Des de l'estatge montà superior fins al límit inferior de l'alpí. c. 1275-2350 m. Es fa
sobretot a les muUeres alcalines (ordre Tofieldietalia), però apareix també, ací i allà, a
d'altres llocs poc o molt humits: pastures acidòfiles, congesteres, landes alpines ....
VIl·VIII.

Abunda força a la regió de Núria: voltants del Santuari; Gorges. 1950 m; cap al CaUet
Verd; vall de les MuUeres. 2100 m; vaU d'Eina; cap al Forat de l'Embut. 2300 m; Ras
de l'Ortigar, 2350 m. També l'hem vist a Coma de Vaca, 2300 m. a la Coma de
Fresers. 2150 m. i a Costa Rubí. 2050 m. No és rara tampoc a les serres pre-pirinen
ques. calcàries: Plans de Nevà; muUeres dels boscos de CampeUes i del BaeU, on és
freqüent i davaUa fins a 1275 m; vessants de Sant Arnanç, sobre CoU de Jou, 1675 m;
cap al CoU del Pal (S. CavaUera). 1625 m.

DG 29. 39. 28. 38. 48.

CI. EQUISETATAE

EQUISETACEAE

3. Equisetum hiemale L.

- Estatges montà i subalpí, rr.
Es fa a les muUeres i vores d·aigua. Vl-V111.

Bor.-alp.



I l l 

Pia de Salient, 1800 m; cap a Daió, 1250 m, i vora el Salt del Grill, 1280 m; cap a les 
Ribes, 1325 m; entre l'estany de Can Roca i l'Orri Veli, 1550 m. 

4. Equisetum ramosissimum Desf. 

— Estatge monta inferior, rr. 775-1100 m. 
Apareix als codolars dels rius, torrents, talussos, etc. VI-VII. 

Vores dels rius als voltants de Ribes de Freser; cap a Roques Blanques, 975 m; vora 
Rialb, 1050 m; Torrent Roig (El Baell), 1100 m; frequent sobretot a la part meri
dional de la comarca (Estèguel, La Corba, Pont d'en Cabreta,...), 775-825 m. 

5. Equisetum arvense L. 

Nom vulgar: cua de cavali. 

Vali de Conili, 1350 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De Veg. Not. II: 26, dins 
el Cariceto-Eriophoretum latifolii). 

- Estatge monta, ce. 800-1550 m. 
Mulleres, vores de rius, prats humits,... i també a les vies de tren. IV-V. 

Nombrases localitats, des d'Aigües de Ribes (820 m) fins a Queralbs i les Gorges del 
Freser (1300 m), fins a sobre Toses (1525 m) i fins als estanyols de l'Orri Veli (1550 
m). Localitats intermedies: El Baell, Ribes de Freser, Mas Conili, Font de Bisbe, la 
Farga de Queralbs, vali Estremerà, Plañóles, Fornells, Espinosa, Can Barratoli:, etc. 
En alguns indrets, com per exemple a Mas Conili, arriba a èsser molt abundant. 

D G 39, 18, 28, 38. Circumbor. 

6. Equisetum telmateia Ehrh.; E. maximum auct. 

Nom vulgar: cua de cavali. 

— Tocant a la Font de Pedrera, 1000 m, dins una comunitat de la classe Artemi-
sietea; única localitat on hem vist aquesta espècie. 

D G 38 Circumbor. A Europa, lateatl. 

7. Ophioglossum vulgatum L. 

- Torrent d'Aspre, en un prat de dall, 1125 m. Es Tunic Hoc on hem recollit la plan-
ta. 

D G 39, 38. Circumbor. 

DG 38, 37. Circumbor. 

C L . FILICATAE 

OPHIOGLOSSACEAE 

D G 28. Circumbor. A Europa, eur. 
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Pla de Sallent. 1800 m; cap a Daió, 1250 m. i vora el Salt del Grill. 1280 m; cap a les
Ribes. 1325 m; entre l'estany de Can Roca i l'Orri Vell, 1550 m.

DG 39.38. Circumbor.

4. Equisetum ramosissimum Desf.

- Estatge montà inferior. IT. 775-1100 m.
Apareix als codolars dels rius. torrents. talussos. etc. VI-VII.

Vores dels rius als voltants de Ribes de Freser; cap a Roques Blanques. 975 m; vora
Rialb. 1050 m; Torrent Roig (El BaeU), 1100 m; freqüent sobretot a la part meri
dional de la comarca (EstègueI. La Corba. Pont d'en Cabreta•... ). 775-825 m.

DG 38. 37. Circumbor.

5. Equisetum arvense L.

Nom vulgar: cua de cavall.

VaU de Conill, 1350 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De Veg. Not. li: 26, dins
el Cariceto-Eriophoretum latifolii).

- Estatge montà. cc. 800-1550 m.
Mulleres, vores de rius, prats humits, ... i també a les vies de tren. lV-V.

Nombroses localitats. des d' Aigües de Ribes (820 m) fUlS a Queralbs i les Gorges del
Freser (1300 ml. fins a sobre Toses (1525 m) i fUlS als estanyols de l'Orri VeU (1550
ml. Localitats intermèdies: El Baell. Ribes de Freser. Mas Conill. Font de Bisbe, la
Farga de Queralbs, vall Estremera, Planoles. Fornells. Espinosa. Can Barratort, etc.
En alguns indrets. com per exemple a Mas Conill. arriba a ésser molt abundant.

DG 39. 18,28.38. Circumbor.

6. Equisetum telmateia Ehrh.; E. maximum auct.

Nom vulgar: cua de cavall.

- Tocant a la Font de Pedrera. 1000 m. dins una comunitat de la classeArtemi
sierea; única localitat on hem vist aquesta espècie.

DG 38

CL. FILICATAE

OPHIOGLOSSACEAE

Circumbor. A Europa, lateat!.

7. Ophioglossum vulgatum L.

- Torrent d'Aspre. en un prat de dall, 1125 m. Es l'únic lloc on hem recollit la plan
ta.

DG 28. Circumbor. A Europa. eur.



8. Botrychium lunaria (L.) Swartz in Schrader 

Nuria (COLM. in WK., Prodr. I: 11 ; in COSTA, Introd.:276)(SEN., Nombr. loc.: 

409). 
Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 85). 
Nuria, Coli del Pai (CAD., Notas fitog. 09: 32). 

Vora el Santuari i a les pastures sota el Cap de Porc (SEN., Add.: 200); a les pastures 

(SEN. ,R N.: 79). 
Vessant E de Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae). 
Sobre Nuria, 2200 m; vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., idem: 161, Festucetum 
scopariae subass. de Festuca ovina subsp. indigesta). 

De Nuria al Coli de Finestre lies, 2200 m (BR.-BL., idem t. 20, Elyneto-Oxytropi-

detum). 

BARNOLA (Contr.: 162) recull dades de publicacions anteriors i d'herbari: Nuria 
(SALV. in COLM., COLM. in COSTA et in WK. et LANGE, COMP. in COSTA, herb. 
Samas, herb. Trèmols); Vali de Ribes (ISERN in COLM.). 
C ADEVALL (Monogr. : 8) recull la citació de SENNEN. 
— Estatges subalpí i alpi, c. Rarament babea a l'estatge monta. (1200)1500-2550 m. 
Sembla freqüent sobretot a les pastures acidòfiles deis Nardetalia, però es fa també 
ais prats alpins deis Juncetea trifidi i al Mesobromion. V-VIII. 

Abunda especialment a la serralada axial: Collada de Toses; cap a la Creu de Meians; 
Torrent de Planès;Pla de Punya, 1875 m;Comade Fontseca, 2350 m; Ras de 1' Ortigar; 
Coma de l'Embut; Pia dels Eugassers; vali de Finestrelles; Nuria; Coma de les Mulle
res; Pie de l'Aliga; Coma de Fresers, 2300 m; vessants del Pie de Fresers, 2550 m,... 
No manca tampoc a les serres pre-pirinenques: cap al Coli de la Creueta, 1900 m; 
vers el Pia d'Anyella; Tossal de Rus (S. de Montgrony); baga de Toses, 1500 m; ves
sants del Taga, des d'on davalía cap a la Falgosa (1400 m), ais Clots de Macana 
(1350 m) i a la Vali de Conili (1200 m). 

DG 29 ,39 ,18 , 28, 38. Bor.-subalp. (a Europa) 

ADIANTACEAE 

9. Adiantuni capillus-veneris L. 

- Pianta termòfila que es limita a algunes localitats de la zona meridional de la Vali, 
rrr. 

Es fa a les roques calcináis humides. Característica de la classe Adían te tea VI-VIII. 
Coves de Ribes, 820 m; Aigües de Ribes, 840 m; vora el Baell, 1100 m. L'hem vista 
també a Montgrony, 1350 m. 

DG 28, 38, 27. Subcosm. 

CRYPTOGRAMMACEAE 

10. Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex HookerMllosorus crispus (L.) Ròhling 
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~. Botrychium lunaria (L.) Swartz in Schrader

Núria (CaLM. in WK.• Prodr. J: 11; in COSTA. Jntrod.: 276) (SEN.• Nombr. Ioc.:

409).
Muntanyes de Núria (VAYR.• Cat. N.: 85.).
Núria. Coll del Pal (CAD.• Notas [itog. 09. 32).
Vora el Santuari i a les pastures sota el Cap de Porc (SEN.• Add.: 200); a les pastures
(SEN .• FI. N.. 79).
Vessant E de Pic de Segre. 2150 m (BR.-BL.. Vég. alp. t. 19. Festucetum scopariae).
Sobre Núria. 2200 m; vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL.. idem:161. Festucetum
scopariae subass. de Festuca ovina subsp. indigesta).
De Núria al Coll de Finestrelles. 2200 m (BR.-BL.. idem t. 20. Elyneto-Oxytropi
detum).
BARNOLA (Contr.: 162) recull dades de publicacions anteriors i d'herbari: Núria
(SALV. in CaLM .• CaLM. in COSTA et in WK. et LANGE. COMP. in COSTA. herb.
Sauras, herb. Trèmols); Vall de Ribes (ISERN in CaLM.).
CADEVALL (Monogr.: 8) recull la citació de SENNEN.

- Estatges subalpí i alpí. c. Rarament baixa a l'estatge montà. (1200)1500-2550 m.
Sembla freqüent sobretot a les pastures acidòmes dels Nardetalia, però es fa també
als prats alpins dels Juncetea tritidi i al Mesobromion. V-VlIl.

Abunda especialment a la serralada axial: Collada de Toses; cap a la Creu de Meians;
Torrent de Planès; Pla de Punya, 1875 m; Coma de Fontseca. 2350 m; Ras de l'Ortigar;
Coma de l'Embut; Pla dels Eugassers; vall de Finestrelles; Núria; Coma de les Mulle
res; Pic de l'Àliga; Coma de Fresers. 2300 m; vessants del Pic de Fresers. 2550 m•...
No manca tampoc a les serres pre-pirinenques: cap al Coll de la Creueta. 1900 m;
vers el Pla d' Anyella; Tossal de Rus (S. de Montgrony); baga de Toses. 1500 m; ves
sants del Taga. des d'on davalla cap a la Falgosa (1400 ml. als Clots de Maçana
(1350 m) i a la Vall de Conill (1200 ml.

DG 29. 39. 18.28.38. Bor.-subalp. (a Europa)

ADlANTACEAE

9. Adiantum capillus-veneris L.

- Planta terrnòf¡]a que es limita a algunes localitats de la zona meridional de la Vall.
nr.
Es fa a les roques calcinals humides. Característica de la classe A diametea. VI-VlIl.
Coves de Ribes. 820 m; Aigües de Ribes. 840 m; vora el Baell. 1100 m. L'hem vista
també a Montgrony. 1350 m.

DG 28.38.27.

CRYPTOGRAMMACEAE

Subcosm.

10. Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hooker; Allosorus crispus (L.) Róhling



Nuria, Queralbs (TEX. in COSTA, SupL: 87) . 

Llocs pedregosos de Nuria a Camprodon (TRÉM., TEX., C U F F Í in VAYR. , PL Not. : 

192) . 

Llocs pedregosos de les mun tanyes de Nuria (VAYR. , Cat. N.: 86) . 

Nuria (TRÉM. i TEX. in WK., Suppl: 1). 

Alta valí de Noufon t s (SEN., Add: 202 , Fl. N.: 80) , citació que recull CAD. (Mono-

gr.: 23 ) . 

Vessant S del Puigmal, 2550 m; Pie de Segre, 2720 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 8, Sene-

cietum leucophyllí). 

BARN. (Contr.: 151) esmenta t ambé les localitats de Queralbs i Nuria, atribuint-les 

a TEX. , TRÉM. i C U F F Í . 

- Alta m u n t a n y a axial, r. 

Es fa a les tar teres i caos de roes, de blocs grossos i poc móbils . Característ ica del 

Cryptogrammo-Dryopteridetum abbreviatae. VI-VIII. 

Sobre Dórr ia , 2150 m ; Coma de Fonta lba , 2450 m ; Coll d 'Er , 2700 m ; les Marra-

des (Gorges del Freser) , 1700 m; Coma de Vaca, 2200 m. 

DG 2 9 , 39 , 2 8 . Circumbor.-alp. 

HYPOLEPIDACEAE 

Pter id ium aqui l inum (L.) Kuhn in Decken; Pteris aquilina L. 

N o m vulgar: falguera. En la t o p o n i m i a existeix el col-lectiu falgosa.. 

— Estatge m o n t a , des de la zona inferior fins a uns 1700 m, ccc. 

Abunda sobre to t ais terrenys silicis, pero no manca pas al calcari. Creix dins els bos-

cos acidófils (Quercion roboh-petraeae, Buxo-Quercetum ptendió-teucrietosum sco-

rodoniae,...) ais matol lars de ginesta (Sarothamnion scoparii), a les bardisses i marges, 

e tc . De vegades fa poblacions extenses (falguerars) que solen apareixer secundária-

men t després de l 'estassada o la cremada deis matollars de Sarothamnus o de Genista 

purgans. VI-VIII . 

Des de la par t meridional de la comarca (El Casot, valí d'Esteguelella, Barricó,. . .) fins 

a p rop de la Collada de Toses, fins cap a la Jaca de la Balma (Gorges del Freser) i 

fins mes enllá de Boixetera (valí del Segadell). Locali tats in termedies : Angelats, El 

Baell, Bruguera, Ribes de Freser, Campelles, Plañóles, Toses, Rialb, Serrat, Queralbs, 

Les Ribes, Pardines, e tc . 

DG 39 , 18, 2 8 , 38 , 2 7 , 37 . Subcosm. 

T H E L Y P T E R I D A C E A E 

Thelypteris phegopteris (L.) Slosson in Rydb.; Dryopterisphegopteris (L.) C. Chr., Phegopteris 

polypodioides Fée 

Torrents i hoscos humits de Nuria,.. . (VAYR., Cat. N.: 85). 
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Núria, Queralbs (TEX. in COSTA, Supl.: 87).

Uocs pedregosos de Núria a Camprodon (TRÈM., TEX., CUFFÍ in VAYR., PL Not.:
192).
Uocs pedregosos de les muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 86).
Núria (TRÈM. i TEX. in WK., Supp/: I).
Alta vall de Noufonts (SEN., Add.: 202, FI. N.: 80), citació que recuU CAD. (Mollo
gr.: 23).
Vessant S del Puigmal, 2550 m; Pic de Segre, 2720 m (BR.-BL., Vég alp. t. 8, Sene-
cierum leucophylli).
BARN. (Conlr.: 151) esmenta també les localitats de Queralbs i Núria, atribuint-les
a TEX_, TRÈM. i CUFFÍ.

- Alta muntanya axial, r.
Es fa a les tarteres i caos de rocs, de blocs grossos i poc mòbils. Característica del
Cryptogrammo-Dryopteriderum abbreviatae. VI-VIII.

Sobre Dòtria, 2150 m; Coma de Fontalba, 2450 m; CoU d'Er, 2700 m; les Matra
des (Gorges del Freser), 1700 m; Coma de Vaca, 2200 m.

DG 29,39,28.

HYPOLEPlDACEAE

CircumboL-a1p.

Il. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Decken;Pteris aquilina L.

Nom vulgar: falguera. En la toponímia existeix el col· lectiu falgosa ..

- Estatge montà, des de la zona inferior fins a uns 1700 m, ccc.
Abunda sobretot als terrenys silicis, però no manca pas al calcari. Creix dins els bos·
cos acidòfils (Quercion robori-petraeae, Bu:xo-Quercetum pteridio-teucrietosum sca
rodoniae, .. .) als matollars de ginesta (Sarothamnion scoparii), a les bardisses i marges,
etc. De vegades fa poblacions extenses (falguerars) que solen aparèixer secundària
ment després de l'estassada o la cremada dels matollars de Saro/hamt/us o de Genisra
purgall& VI-VIII.

Des de la part meridional de la comarca (El Casot, vall d'EstegueleUa, Barricó,... ) fins
a prop de la CoUada de Toses, fins cap a la Jaça de la Balma (Gorges del Freser) i
fins més enllà de Boixetera (vall del Segadell). Localitats intermèdies: Angelats, El
Baell, Bruguera, Ribes de Freser, Campelles, Planoles, Toses, Rialb, Setrat, Queralbs,
Les Ribes, Pardines, etc.

DG 39, 18,28,38,27,37.

THELYPTERIDACEAE

Subcosm.

Thelypteris phegopten's (1.) S\osson in Rydb.; Dryopteris phegopteris (L) C. Chr.. Phegopteris
polypodioides Fêe

Torrents i hoscos humits de Núria.... (VA YR., Cat. N. .' 85).



- La citació de VAYREDA no és pas recollida per CAD. en la seva Monografía ni per ROTHM. 
a la Flora de Catalunya. D'altra banda, a l'herb. Vayreda no hem pogut localitzar exemplars que 
l'avalin. Es possible que VAYREDA fes extensives a la valí de Nuria les dades certes que posseïa 
sobre l'existència d'aquesta falguera a la veina vall de Camprodon. Creiem prudent de considerar 
la indicado vayredana com a molt dubtosa. 

Assenyalarem, d'altra banda, que GAUTIER {Catal: 468) indica aquesta especie a la vall cerda-

na de Llo, veina de la de Finestrelles. 

ASPLENIACEAE 

12. Asplenium tr ichomanes L. 

A l 'oest de Nuria, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2,Saxifragetum mixtaé). 

- Des de la zona inferior fins a la base de l 'estatge alpi, ce. 775-2200 m. 

Roques i murs de to ta la Vall. Caracteris t ic de la classe Asplenietea trichomanis. V-IX. 

Nombrases localitats, des de la baixa vall del Freser (El Casot, Coves de Ribes, . . . ) 

fìns a Toses i D ò m a , fins a la vall de Nuria i Coma de Fresers (2200 m ) i fins a la 

Moscatosa. Locali tats in termedies: Vall d'Esteguelella, Barricò, El Baell, Camp-

elles, Macana, Ribes de Freser, els Est iradors, Plañóles, Planes, Nevà, Fornells , cingles 

de la Covil, cap al Coli del Remolo , Ventola , Rialb, Queralbs, vall Est remerà , Fus-

tanyà, Salt del Sastre, vers el Cingle del Boc, Es Quer, Pardines, e tc . 

DG 29 , 39 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 37 . Subcosm. 

13. Asplenium viride Hudson 

Roques de Nuria (VAYR., Cat. N.: 86) , citació que recull t ambé BARN. (Contr.: 

142). 

Roques de Coma d 'Eina i altres llocs alts de Nuria (CAD., Notes fitog. 0 8 : 2 1 ) . 

En el to r ren t sobre el Santuari (SEN., Add.: 202) . 

En unes balmes properes a la "r iera de Plañóles" sota el lloc anomena t "ped ré s blan-

ques" (Roques Blanques) i t ambé en la part oposada anant cap a la F o n t del Faig 

- " q u a l q u e s exemplars son forca semblants a la var. alpina E. Schl ." (BARN. , Sobre 

Aspi, v.: 75). 

A les penyes (SEN., FI. N. : 79). 

- E s t a t g e s subalpí i alpi, r. Descendeix mol t poc a l 'estatge monta . ( 1300 )1700-

2650 m. Es fa a les roques calcináis. Caracterist ic de l 'ordre Potentilletalia cau-

lescentis. VI-VIII. 

Vali Estremerà, 1725 m ; sobre el Collet Verd, 2200 m ; cap al Ras de l 'Ortigar, 2 2 7 5 

m; vall de les Mulleres, vora Nuria, 2075 m ; sobre Carancà (Conflent) , 2 6 5 0 m ; ves-

sants del Pie de Fresers, 2550 m ; Coma de Fresers; vers la-Coma de les Eugues, 2 4 7 5 

m; cap a la F o n t de la Tosca, 1300 m. 

La indicació de BARN, correspon a una localitat de baixa al t i tud (uns 1000 m ) o n 

nosaltres hem cercai la planta infructuosament ; ens pe rme tem de posar en d u b t e 

aquesta citació A Roques Blanques es t r aba en abundancia , en canvi, A fontanum que 
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_ La citació de VAYREDA no és pas recollida per CAO. en la seva Monografuz ni per ROTHM.
a la Flora de Catalunya. D'altra banda, a l'herb. Yayreda no hem pogut localitzar exemplars que
¡'avalin. Es possible que VAYREDA fes extensives a la vall de Núria les dades certes que posseïa
sobre l'existència d'aquesta falguera a la veïna vaU de Camprodon. Creiem prudent de considerar
la indicació vayredana com a molt dubtosa
Assenyalarem, d'altra banda. que GAUTIER (Catal.: 468) indica aquesta espècie a la vall cerda
na de L1o. veïna de la de Finestrelles.

ASPLENIACEAE

12. Asplenium trichomanes L.

A l'oest de Núria, 2100 m (BR.·BL., Vég alp. t. 2,Sax/fragenlm mixtae).

- Des de la zona inferior fms a la base de l'estatge alpí, cc. 775-2200 m.
Roques i murs de tota la Vall. Característic de la classe A sp/en/etea trichomanis. V·IX.

Nombroses localitats, des de la baixa vall del Freser (El Casot, Coves de Ribes, ...)
fms a Toses i Dòrria, fins a la vall de Núria i Coma de Fresers (2200 m) i f¡ns a la
MoscalOsa. Localitats intermèdies: Vall d'Esteguelella, Barricó, El Baell, Camp·
elles, Maçana, Ribes de Freser, els Estiradors, Pianoles, Planès, Nevà, Fornells, cingles
de la Covil, cap al Coll del Remoló, Ventolà, Rialb, Queralbs, vall Estremera, Fus·
tanyà, Salt del Sastre, vers el Cingle del Boc, Es Quer, Pardines, etc.

DG 29, 39, 18,28,38,27,37. Subcosm.

13. Asplenium viride Hudson

Roques de Núria (VAYR., Cat. N: 86), citació que recull també BARN. (Contr.:
142).
Roques de Coma d'Eina i altres llocs alts de Núria (CAD., Notes !itog. 08: 2 I).
En el torrent sobre el Santuari (SEN., Add.: 202).
En unes balmes properes a la "riera de Planoles" sota el lloc anomenat "pedres blan·
ques" (Roques Blanques) i també en la part oposada anant cap a la Font del Faig
-"qualques exemplars són força semblants a la var. alp/na E. SchI." (BARN., Sobre
Aspi. v.: 75).
A les penyes (SEN., FL N: 79).

-Estatges subalpí i alpí, r. Descendeix molt poc a l'estatge montà. (1300)1700
2650 m Es fa a les roques calcinals. Característic de l'ordre Potentil/etalia cau·
lescent/s. VI·VIII.

Vall Estremera, 1725 m; sobre el Collet Verd, 2200 m; cap al Ras de l'Ortigar, 2275
m; vall de les Mulleres, vora Núria, 2075 m; sobre Carançà (Confient), 2650 m; ves·
sants del Pic de Fresers, 2550 m; Coma de Fresers; vers la'Coma de les Eugues, 2475
m; cap a la Font de la Tosca, 1300 m.
La indicació de BARN. correspon a una localitat de baixa altitud (uns 1000 m) on
nosaltres hem cercat la planta infructuosament; ens permetem de posar en dubte
aquesta citació. A Roques Blanques es troba en abundància) en canvi, A. fontanum que



tal vegada fou causa de confusió; vegeu que diu ROTHM. (in CAD., FL Cat. VI: 

3 3 6 ) sobre u n a e q u i v o c a d o anàloga soferta pel mateix au to r a Montserra t . 

DG 2 9 , 3 9 , 2 8 , 3 7 . Circumbor . A Europa , bor . -subalp. 

14. Asp len ium fon t anum (L.) Bernh. in Schrader; A hallen DC. 

Ent re Ripoll i Ribes, Pont de la Cabreta (PUIGG. in COSTA, SupL : 87 ) , c i t a d o que 

ja indicava COLM. i que recullen t ambé WK. (SuppL : 2 ) i BARN. (Contr. : 132-133) . 

Queralbs (SES., Add. : 2 0 2 ) . 

— Estatges m o n t a i subalpí . ce. 775-1900 m. 

Roques calcinais, pr inc ipa lment ; t ambé es fa, però , sobre esquists i sobre pòrfirs. Ca

rac t é r i s ée de l 'ordre Potentilletalia caulescentis. V-IX. 

A b u n d a sobre to t a les serres pre-pirinenques i a la part inferior de la Vali. Des del 

Pon t d 'en Cabre ta (775 m) fins cap al Pia d 'Anyella ( 1700 m) , a la vali Es t remerà 

( 1 7 5 0 m ) , a la Canya ( 1 9 0 0 m) i a la Moscatosa (1450 m) . Altres locali tats: Sal tor 

(Ripol lès) ; ba lma del Casot ; Barricò, 1000 m ; El Baell, 1200 m ; Pas del Llop, 1475 

m ; Coves de Ribes, 825 m ; roques de Forâ t Mito, 1700 m ; soleil de la Covil, 1900 m ; 

Roques Blanques, 1000 m ; Roca del Duc, 1150 m ; Ribes de Freser, 9 2 0 m ; Rialb, 

1050 m ; to r ren t del F o r n (Queralbs) , 1200 m; Mas Conili, 1200 m ; Es Quer, 1350 

m, e tc . 

DG 39 , 18 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 37 . Oròfit europ . W 

15. Asplen ium adiantum-nigrum L. subsp. adiantum-nigrum 

- Estatges m o n t a i subalpí , c. 800-2125 m. 

Roques i murs . T a m b é es t roba de vegades dins els boscos , sobre to t en llocs pedre

gosos o d a m u n t les soques dels arbres. Molt mes rar encara sobre murs calcinais. Ca-

racter is t ic de l 'ordre Androsacetalia vandellii i mes o menys frequent , a ixí mateix , 

ais Paríetarietalia. I V - K . 

Sobre Can Per ramon de Dalt , 1025 m; Bruguera, 1150 m ; sobre Torroel la , 1100 m ; 

roques dels Est i radors , 925 -1100 m; cap a Ventaiola , 1000 m ; cap a D ò m a , 1425 m ; 

Prat del Bac, 1275 m ; Angelats, 1100 m ; sobre Daió, 1300 m ; vora el Cingle del Boc, 

1680 m ; de Nuria a Fon tnegra , 2125 m; cap a la Balma, 1700 m ; entre Campelles i 

Prat de Jou , 1550 m ; vora Can Barra tor t , 1175 m ; e tc . Gairebé cons tant als murs 

dels pobles i cases de pages: Esteguelella, El Baell, Campelles, Planés, Espinosa, Par-

dines, Ribes de Freser, e tc . 

DG 39 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Subat l . -submed. 

16. Asplenium septent r ionale (L.) Hoffm. 

Nuria (PUIGG. in COSTA, Supl : 87 ) , citaciô que recull t ambé BARN. (Contr. : 140) , 

j u n t a m e n t amb la vaga indicació Vali de Ribes ( ISERN i C O L M . ) , i q u e r e p e t e i x W K . 

(Suppl. : 2) . 

Muntanyes de Queralbs (SEN., Add.: 2 0 2 ) . 

De Queralbs a Nuria (CAD., Monogr. : 21 ) . 
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tal vegada fou causa de confusió; vegeu què diu ROTHM. (in CAD., FL Cat. VI:
336) sobre una equivocació anàloga soferta pel mateix autor a Montserrat.

DG 29, 39,28,37. Circumbor. A Europa, bor.-subalp.

14. Asplenium fontanum (L) Bernh. in Schrader;A. halleri DC.

Entre Ripoll i Ribes, Pont de la Cabteta (PUIGG. in COSTA, SupL: 87), citació que
ja indicava CaLM. i que recullen també WK. (Suppl.: 2) i BARN. (COlltr.: 132-133).
Queralbs (SEN., Add.: 202)_

- Estatges montà i subalpí. cc. 775-1900 m.
Roques calcinals, principalment; també es fa, però, sobre esquists i sobre pòrfirs. Ca
racterístic de l'ordre Potentil/eialia caulescentis. V-IX.

Abunda sobretot a les serres pre-pirinenques i a la part inferior de la Vall. Des del
Pont d'en Cabreta (775 m) fins cap al Pla d'Anyella (1700 ml, a la vall Estremera
(1750 m), a la Canya (1900 m) i a la Moscatosa (1450 ml. Altres localitats: Saltar
(Ripollès); balma del Casot; Barricó, 1000 m; El Baell, 1200 m; Pas del llop, 1475
m; Coves de Ribes, 825 m; roques de Forat Miló, 1700 m; solell de la Covil, 1900 m;
Roques Blanques, 1000 m; Roca del Duc, 1150 m; Ribes de Freser, 920 m; Rialb,
1050 m; torrent del Forn (Queralbs), 1200 m; Mas Conill, 1200 m; Es Quer, 1350
m, etc.

DG 39, 18,28,38,27,37. Oròfit europ. W

IS. Asplenium adiantum-nigrum L subsp_ adiantum-nigrum

- Estatges montà i subalpí, c. 800-2125 m.
Roques i murs. També es troba de vegades dins els boscos, sobretot en llocs pedre
gosos o damunt les soques dels arbres. Molt més rar encara sobre murs calcinals. Ca
racterístic de l'ordre Androsacetalia vande/llÏ i més o menys freqüent, així mateix,
als Parietarietalia. IV-IX.

Sobre Can Perramon de Dalt, 1025 m; Bruguera, 1150 m; sobre Torroella, 1100 m;
roques dels Estiradors, 925-1100 m; cap a VentaioIa, 1000 m; cap a Dòrria, 1425 m;
Prat del Bac, 1275 m; Angelats, 1100 m; sobre Daió, 1300 m; vota el Cingle del Boc,
1680 m; de Núria a Fontnegta, 2125 m; cap a la Balma, 1700 m; entre Campelles i
Prat de Jou, 1550 m; vora Can Barratort, 1175 m; etc. Gairebé constant als muts
dels pobles i cases de pagès: Esteguelella, El Baell, Campelles, Planès, Espinosa, Par
dines, Ribes de Freser, etc.

DG 39,28,38,37. SubatI.-submed.

16. Asplenium septentrionale (L) Hoffm.

Núria (PUIGG. in COSTA, SupL: 87), citació que recull també BARN. (Colltr.: 140),
juntament amb la vaga indicació Vall de Ribes (lSERN i CaLM.), i que tepeteix WK.
(Suppl.: 2).
Muntanyes de Queralbs (SEN., Add.: 202).
De Queralbs a Núria (CAD., MOllogr.: 21).



Catalogada per SEN. en la seva FI. N. : 79. 
Vali de Nùria, 2100-2200 m; Coli de Lio, 2320 m; vers el Pie de Segre, 2400 m(BR.-

BL., Vég. alp. t. 2, Saxifragetum mixtaé). 

- Des de l'estatge monta a l'alpi, ce. 900-2200(2400) m. 
Fréquent a les roques poc o molt àcides (gneis, pòrfirs, esquists,...). Caractenstic de 
l'ordre A ndrosacetalia vandellii Rar als Parietarietalia. VI-VIII. 

Nombroses localitats a tota la part silicia de la Vali, des de Ribes de Freser fins a la 
Collada de Toses, la vali de Nùria, Coma de Vaca i l'alta vali del Segadell: els Coforns; 
els Estiradors; Sta. Caterina; El Baell; Campelles; Planoles; Toses; Dòrria; Ventola; 
Coma de Fontalba; Gorges de Nùria; Gorges del Freser; la Canya; Vilamanya; Daió; 
Bruguera;Pardines, etc. 

DG 29, 39, 18, 28, 38. Circumbor.-alp. 

17. Asplenium seelosii Leybold subsp. glabrum (Lit. et Maire) Rothm. in Cad. var. 
catalaunicum O. Bolòs et Vigo 

- Només l'hem observât a la Roca Aguda (El Baell) 1050 m, on fa part d'una comu-
nitat atribuïble a TAsplenietum catalaunici 
Estrictament calcicola, sembla que prefereix —com ja s'ha dit— les roques poc o 
molt balmades o les petites anfractuositats protegides per un sortint de pedra. Això 
ha fet pensar que està adaptât especialment als llocs més secs de les parets rocoses; 
nosaltres diriem, però, que els punts on creix aquesta petita falguera corresponen a 
les zones per on ix de la roca l'aigua d'infiltració. Generalment es fa als cingles orien
tais a migjorn, molt càlids. Per contrast, la localitat que nosaltres citem correspon a 
una paret que mira al nord. 
Com a localitat més propera, la planta es coneixia ja de Montgrony (Ripollès), on 
la descobri SENNEN (veg. ROTHM. in CAD., FI Cat. VI: 339 i SEN., Add.: 202); 
en aquesta zona és bastant fréquent, com ja havia remarcat FERN. C. (Notas fi. 
pir.: 16, sub A celtibericum). 

DG 28, 27. Oròfìt europ. SW 

18. Asplenium ruta-muraria L. 

- Des de la zona meridional de la Vali fins al li'mit superior de l'estatge subalpi, 
ce. 775-2125 m. 
Fréquent a les roques calcinais. També es veu sovint sobre les parets i murs. Carac
tenstic de l'ordre Potentilletalia caulescentis, i présent aixi mateix als Parietarie
talia. II-XI. 

Nombroses localitats, des del Pont d'en Cabreta (775 m) fins a la muntanya de Ci-
rerets (1850 m), als soleils de Coma de Vaca (2125 m) i a Sant Amanç (1800 m). Al-
tres localitats: Saltor (Ripollès); El Sagnari, 850 m; Coves de Ribes; Barricò; Serrât 
d'en Posa; Torrent Roig (Bruguera), 1250 m; cingles de Sant Eloi; Campelles (molt 
abundant); Ribes de Freser, 920 m; Roca del Corb, 1475 m; roques de Forât Mité, 
1700 m; La Covil; Pleta Roja, sobre Toses; cap al Coli del Remolo, 1800 m; Roques 
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Catalogada per SEN. en la seva FI. N.: 79.
Vall de Núria, 2100-2200 m; CoU de Lla, 2320 m; vers el Pic de Segre, 2400 m(BR.
BL., Vég. alp. t. 2, Saxifragetum mixtae).

- Des de l'estatge montà a l'alpí, cc. 900-2200(2400) m.
Freqüent a les roques poc o molt àcides (gneis, pòrfirs, esquists, ... ). Característic de
l'ordre A ndrosacetalia vandellii Rar als ParietarietaliJl. VI- VIII.

Nombroses localitats a tota la part silícia de la Vall, des de Ribes de Freser fIns a la
Collada de Toses, la vall de Núria, Coma de Vaca i l'alta vall del Segadell: els Cofoms;
els Estiradors; Sta. Caterina; El Baell; Campelles; Planoles; Toses; Dòrria; Ventolà;
Coma de Fontalba; Gorges de Núria; Gorges del Freser; la Canya; Vilamanya; Daió;
Bruguera; Pardines, etc.

DG 29, 39,18,28,38. Circumbor.-alp.

17. Asplenium seelosil Leybold subsp. glabrum (Lit. et Maire) Rothm. in Cad. var.
catalaunicum O. Bolòs et Vigo

- Només l'hem observat a la Roca Aguda (El BaeU) 1050 m, on fa part d'una comu
nitat atribuïble a l'Asplenierum catalaunici.
Estrictament calcícola, sembla que prefereix -com ja s'ha dit- les roques poc o
molt balmades o les petites anfractuositats protegides per un sortint de pedra. Això
ha fet pensar que està adaptat especialment als llocs més secs de les parets rocoses;
nosaltres diríem, però, que els punts on creix aquesta petita falguera corresponen a
les zones per on ix de la roca l'aigua d'infiltració. Generalment es fa als cingles orien·
tats a migjorn, molt càlids. Per contrast, la localitat que nosaltres citem correspon a
una paret que mira al nord.
Com a localitat més propera, la planta es coneixia ja de Montgrony (RipoUès), on
la descobrí SENNEN (veg. ROTHM. in CAD., FL Cat. VI: 339 i SEN., Add.: 202);
en aquesta zona és bastant freqüent, com ja havia remarcat FERN. C. (Notas fi.
pir.: 16, sub A. celtibericum).

DG 28,27. Oròfit europ. SW

18. Asplenium ruta-muraria L

- Des de la zona meridional de la VaU fins al límit superior de l'estatge subalpí,
cc. 775-2125 m.
Freqüent a les roques calcinals. També es veu sovint sobre les parets i murs. Carac·
terístic de l'ordre Potentilletalia caulescentis, i present així mateix als Parietarie
talia. li-Xl.

Nombroses localitats, des del Pont d'en Cabreta (775 m) fms a la muntanya de Ci
rerets (1850 ml, als solells de Coma de Vaca (2125 m) 'a Sant Amanç (1800 ml. Al
tres localitats: Saltor (Ripollès); El Sagnari, 850 m; Coves de Ribes; Barricó; Serrat
d'en Posa; Torrent Roig (Bruguera), 1250 m; cingles de Sant Eloi; Campelles (molt
abundant); Ribes de Freser, 920 m; Roca del Corb, 1475 m; roques de Forat Mitó,
1700 m; La Covll; Pleta Roja, sobre Toses; cap al CoU del Remoló, 1800 m; Roques



ATHYRIACEAE 

21. Athyrium filix-femina (L.) Roth 

Nom vulgar: falguerola, falguera de muntanya. 

SEN. la inclou al seu catàleg (Fl. N. : 79), bé que no resta prou ciar que la indiqui pré
cisaient de la vali de Nuria. 
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 28, Peucedaneto-Luzuletum desvauxiï). 
BARN. (Contr. : 124) l'assenyala "cap a Toses", referint-se a una indicació de TREM. 
recollida per COSTA. Però COSTA (SupL : 86) diu Roses i no pas Toses. 

— Estatges monta i subalpí, ce. Frequent i de vegades abundant als indrets frescals. 
900-2150 m. 
Es fa als fons de torrents, a les fagedes i vernedes humides, als racons més frescos de 
les pinèdes, dins els herbassars dels Betulo-Adenostyletea, etc. VI-VIII. 

Ribes de Freser, 910 m; cap al Mas, 1000-1100 m; baga de Sant Antoni, 1100 m; 
torrent i prat del Duc (molt abundant), 1000-1100 m; vessants de la Covil, 1750 m; 
cap a Ventola, 1300 m; boscos obacs de Planoles i de Fornells; sobre Toses, 1550 m; 
abundant a les Gorges de Nuria i del Freser; Coma de Fresers, 2100m;Coma de 
Gombreny, 2150 m; bagues de Ribes i de Serrât; vali del Maçanell, 1150 m; cap a 
Boixetera i cap a la Collada Verda, 1400-1550 m; Sant Amanç, 1700 m; Bac de 
l'Heura, 1100 m; etc. 

DG 29 ,39 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Circumbor. 

Blanques, 1000 m; vali Estremerà; Queralbs; Fustanyà; La Canya, 1900 m; Mas Co
nili, 1250 m; Es Quer, 1350 m; etc. 

DG 39, 18, 28, 38, 27, 37. Circumbor. 

19. Ceterach officinarum Willd.; Asplenium ceterach L. 

— Estatge monta, rr. Més aviat esporàdic. 

Es fa sobretot als murs artificials, dins les comunitats dels Parietarietalia; més rare
ment a les roques. VI-VI II. 

Roques Blanques, 1000 m; sobre Angelats, 1050 m; El Baell, 1200 m; Planoles, 1200 
m; Ventola, 1300 m; Queralbs, 1225 m;Pardines, 1225 m. 

DG 28, 38. Med.-Submed. 

20. Phyllitis scolopendrium (L.) Newman;Scolopendrium officinale Sm. 

— Estatge monta, rrr. 
Es fa en algunes roques ombnvoles. 

Torrent de la Casassa (Ribes de Freser), 975 m; vali Estremerà, cap a l'Estret del 
Forn, 1300 m. Són les dues uniques localitats on hem vist l'espècie. 

DG 28, 38. Circumbor. A Europa, subatl.-submed. 
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Blanques, 1000 m; vall Estremera; Queralbs; Fustanyà; La Canya, 1900 m; Mas Ca·
nill, 1250 m; Es Quer, 1350 m; etc.

DG 39, 18,28,38,27,37. Circumbor.

19. Ceterach officinarum Willd.; Asplen/um ceterach L.

- Estatge montà, n. Més aviat esporàdic.
Es fa sobretot als murs artificials, dins les comunitats dels Parielarietalia; més rara
ment a les roques. VI·VIlI.

Roques Blanques, 1000 m; sobre AngeIats, 1050 m; El Baell, 1200 m; Planoles, 1200
m; Ventolà, 1300 m; Queralbs, 1225 m; Pardines, 1225 m.

DG 28, 38. Med.-Submed.

20. Phyllitis scoIopendrium (L.) Newman;Scolopendrium off/cinale Sm.

- Estatge montà, rrr.
Es fa en algunes roques ombrívoles.

Torrent de la Casassa (Ribes de Freser), 975 m; vall Estremera, cap a l'Estret del
Forn, 1300 m. Són les dues úniques localitats on hem vist l'espècie.

DG 28, 38. Circumbor. A Europa, subatI.·submed.

ATHYRlACEAE

21. Athyrium filix·femina (L.) Roth

Nom vulgar: falguerola, falguera de muntanya.

SEN. la inclou al seu catàleg (FI. N: 79), bé que no resta prou clar que la indiqui preo
cisament de la vall de Núria.
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 28, Peucedaneto-Luzuletum desvauxii).
BARN. (Contr.: 124) l'assenyala "cap a Toses", referint·se a una indicació de TRÈM.
recollida per COSTA. Però COSTA (SupL: 86) diu Roses i no pas Toses.

- Estatges montà i subalpí, cc. Freqüent i de vegades abundant als indrets frescals.
900·2150 m.
Es fa als fons de torrents, a les fagedes i vernedes humides, als racons més frescos de
les pinedes, dins els herbassars dels Betulo-Adenostyletea. etc. VI·VIII.

Ribes de Freser, 910 m; cap al Mas, 1000·1100 m; baga de Sant Antoni, 1100 m;
torrent i prat del Duc (molt abundant), 1000·1100 m; vessants de la Covil, 1750 m;
cap a Ventolà, 1300 m; boscos obacs de Planoles i de Fornells; sobre Toses, 1550 m;
abundant a les Gorges de Núria i del Freser; Coma de Fresers, 2100 m;Coma de
Gombreny, 2150 m; bagues de Ribes i de Serrat; vaU del Maçanell, 1150 m; cap a
Boixetera i cap a la Collada Verda, 1400·1550 m; Sant Amanç, 1700 m; Bac de
l'Heura, 1100 m; etc.

DG 29, 39, 18,28,38,37. Circumbor.



22 . A thy r ium distentifolium Tausch ex Opiz; A alpestre (Hoppe ) Rylands , non Clairv. 

BARN. (Contr. : 125) recull dues indicacions de Nuria (TEX. in COLM.; herb. Sauras) 

que els autors posteriors no repeteixen. 

Vali de Nuria, vers Finestrelles, 2100 m (BR.- BL., Vég. alp. t. 29, Saxifrageto-Rho-

doretum). 

- No hem t robat la planta a cap localitat de la comarca. Ais herbaris que h e m pogut 

consultar {Trèni, Costa,...) n o n ' h e m vist cap tes t imoni . D'altra banda , a l ' indret 

aproximat indicai per BRAUN-BLANQUET, hi h e m vist, força abundan t , Dryopte-

ris expansa que aquest au tor no esmenta i que podría haver estât causa de confusió. 

L'existencia de la planta a les comarques veines i l 'autori tat de B R A U N són, pe rò , 

raons que ens indueixen a admetre l 'espècie en aquest catàleg. 

DG 39. Bor.-alp. 

2 3 . Cystopteris fragilis (L.) Bernh. in Schrader subsp. fragilis 

Nuria (COSTA, SupL: 86) , i nd i cado recollida després per COLM. i per BARN. 

{Contr.: 108-109) ; idem (SEN., Add.: 201) . 

Roques de Ribes, Nuria (CAD., FL V. : 124). 

Ribes, Nuria p rop del Santuari , Coma d 'Eina {CAD.,Monogr. : 16). 

A les obagues (SEN., FI. N. : 79) . 

Al N de Nuria, 2200 m (BR. -BL , Vég. alp. t. 2, Saxifragetum mixtae). 

— Des de l'estatge mon ta a l 'alpi, c. Escampada un xic per to t arreu, però ra rament 

abundant . 1000-2500(2850) m. 

Roques , tarteres i raconets frescals, t ambé dintre els boscos. VI-Vi l i . 

Sota Plañóles, 1100 m ; La Covil, 1700 m ; sota el Coli del Remolo , 1800 m ; baga de 

Toses, 1550 m ; Coma de Planés, 1900 m ; coma de Fontseca , 2450 m ; baga d 'Estre

merà ; Pas deis Lladres, 2500 m ; Coma de Gombreny , 2125 m ; Nuria i encon to rns 

(Collet Verd, Fontnegra, Gorges, Ras de l 'Ortigar,. . .) , no pas ra ra ;Puigmal , 2 8 5 0 m , 

ais replanets de les roques; Coma de Fresers, 2400 m ; vessants del Pic de Fresers, 

2650 m ; vessants del Balandrau, 2 5 0 0 m (una forma que s'acosta força a la subspècie 

següent) ; Serrât ; sobre Daió, 1275 m ; cap a la Jaça de la Balma, 1700 m ; vora Rialb, 

1125 m ; bagues de Siat i de la Canya, 1800-2050 m ; F o n t de la Tosca, 1300 m ; s o -

• bre l 'estany del Tarter , 1750 m ; Sant Amanç , 1700 m; etc. 

DG 29, 39, 18, 2 8 , 38 , 37 . Subcosm. 

subsp. alpina (Wulf.) Har tm. ; Cystopteris alpina ( R o t h ) Desv., C. regia (L.) Desv. 

Cims d 'Eina, Carançà (COMP. in VAYR. , Car. N. : 86) . 

A les roques dels torrents , sobretot de Noufonts , al Puigllançada (SEN., Add. : 201) . 

A les obagues (SEN., FI. N. : 79) . 

Ent i ta t sistemàtica no gaire ben delimitada i unida per formes de transit a m b la subs

pècie t ípica. Sembla que hi per tanyen alguns exemplars que h e m recoUit a les roques 

calcinais de l 'estatge alpi, especialment un de Carançà (Confient) , 2 6 5 0 m , i u n altre 

del Pic de Fresers, 2550 m. 

DG 18? 39 . Bor.-alp. 
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22. Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz;A. alpestre (Hoppe) Rylands, non Clairv.

BARN. (Conlr.: 125) recuU dues indicacions de Núria (TEX. in CaLM.; herb. Sauras)
que els autors posteriors no repeteixen.
vaU de Núria, vers Finestrelles, 2100 m (BR.- BL., Vég. alp. I. 29, Saxifrageto-Rho
doretum).

- No hem trobat la planta a cap localitat de la comarca. Als herbaris que hem pogut
consultar (Trèl1t, Costa,... ) no n'hem vist cap testimoni. D'altra banda, a l'indret
aproximat indicat per BRAUN-BLANQUET, hi hem vist, força abundant, Dryopte
ris expansa que aquest autor no esmenta i que podria haver estat causa de confusió.
L'existència de la planta a les comarques veïnes i l'autoritat de BRAUN són, però,
raons que ens indueixen a admetre l'espècie en aquest catàleg.

DG 39. Bor.-alp.

23. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. in Schrader subsp. fragilis

Núria (COSTA, SupL: 86), indicació recollida després per CaLM. i per BARN.
(Conlr.: 108-109);idem (SEN., Add.. 201).
Roques de Ribes, Núria (CAD., FL v.: 124).
Ribes, Núria prop del Santuari, Coma d'Eina (CAD.,Monogr.: 16).
A les obagues (SEN., FI. N: 79).
Al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég alp_ I. 2, Saxifragetum mixtae).

- Des de ¡'estatge montà a l'alpí, c. Escampada un xic per tot arreu, però rarament
abundanl. 1000-2500(2850) m.
Roques, tarteres i raconets frescals, també dintre els boscos. VI-VIII.

Sota Planoles, 1100 m; La Covil, 1700 m; sota el Coll del Remoló, 1800 m; baga de
Toses, 1550 m; Coma de Planès, 1900 m; coma de Fontseca, 2450 m; baga d'Estre
mera; Pas dels Uadres, 2500 m; Coma de Gombreny, 2125 m; Núria i encontorns
(Callet Verd, Fontnegra, Gorges, Ras de l'Ortigar,...), no pas rara;Puigmal, 2850 m,
als replanets de les roques; Coma de Fresers, 2400 m; vessants del Pic de Fresers,
2650 'm; vessants del Balandrau, 2500 m (una forma que s'acosta força a la subspècie
següent); Serrat; sobre Daió, 1275 m; cap a la Jaça de la Balma, 1700 m; vora Rialb,
1125 m; bagues de Siat i de la Canya, 1800-2050 m; Font de la Tosca, 1300 m; so
bre l'estany del Tarter, 1750 m; Sant Amanç, 1700 m; etc.

DG 29, 39, 18,28,38,37. Subcosm.

subsp. alpina (Wulf.) Hartm.; Cystopteris alpina (Roth) Desv., e regia (L.) Desv.

Cims d'Eina, Carançà (COMP. in VAYR., Cat. N.: 86).
A les roques dels torrents, sobretot de Noufonts, al Puig1lançada (SEN., Add.: 201).
A les obagues (SEN., FI N.: 79).

Entitat sistemàtica no gaire ben delimitada i unida per formes de trànsit amb la subs
pècie típica. Sembla que hi pertanyen alguns exemplars que hem recollit a les roques
calcinals de l'estatge alpí, especialment un de Carançà (Conflent), 2650 m, i un altre
del Pic de Fresers, 2550 m.

DG l8? 39. Bor.-alp.



Cystopteris montana (Lara) Bernh. 

BARN. (Contr.: 110-111) atribueix a aquesta especie un plec de l'herb. Costa, recollit a Nuria 
per TREM. 

— L'exemplar a qué es refereix BARNOLA correspon, segons hem pogut comprovar, a l'espécie 
anterior. 

ASPIDIACEAE 

24. Polystichum lonchitis (L.) Roth; Aspidium lonchitis (L.) Swartz 

Puigmal (COSTA, Introd.: 277). 
Nuria (COSTA, SupL: 86). 
Boscos i roques deis cims de Nuria (VAYR., Cat. N.: 85). 
Roques de Nuria (CAD., Fl. V.: 124). 
Coma de Mulleres (CAD., Exc.: 103). 
Nuria, cap a Noufonts (CAD., Monogr.: 14). 

Al torrent de Noufonts, on no sembla pas abundant (SEN., Add.: 201); a la valí de 
Noufonts, i és molt escassa (SEN.,M TV.: 79). 
BARN. (Contr.: 122) repeteix les localitats de Nuria i el Puigmal atribuint-les a diver
sos autors (POURRET, VAYR., COSTA, TREM. in herb., SAURAS in herb.). 

— Estatges subalpí i alpí, r; pero és relativament abundant a les altes valls de Nuria 
i del Freser. Raríssim a l'estatge monta. (1075)1700-2850 m. 
Es fa sobretot a les tarteres i llocs rocosos frescals. Es considera característic de l'or-
dre Thlaspietalia rotundifolii. VI-VII. 

Bac de l'Heura, 1075 m; Nuria i encontorns (Collet Verd, Forat de l'Embut, valí d'Ei-
na, Coll d'Er,...), 1900-2800 m; tossa del Puigmal, 2850 m; Coma de Fontalba; les 
Arques de Coma de Vaca, 2450 m; Carancá (Conflent), 2600 m; Coma de Fresers, 
2100-2550 m; dolines de les Trumferes; obac de Balandrau, 2150 m; Gorges del 
Freser, 1600 m; la Canya, 2050 m; Sant Amane, 1700 m. 

DG 29, 39, 38, 37. Circumbor. A Europa, bor.-alp. 

25. Polystichum aculeatum (L.) Roth;/ ' . lobatum (Hudson) Chevañ.,Aspidium lobatum 
(Hudson) Swartz 

— Estatge monta, rrr. 
Apareix ais boscos i roques en indrets molt frescals. VI-VIII. 

Torrent Llobre, 1050-1100 m, forca abundant; bosc de Campelles, 1350 m; cap a la 
Font de la Tosca, 1300 m; Clots de Magaña, 1275 m. Úniques localitats on hem vist 
aquesta especie. 

DG 28, 38 (També ens consta la seva presencia 

a la valí cerdana de Lio, DG 29). Lateatl. 

Polystichum x illyricum (Borbás) Hayek = P. lonchitis x aculeatum 

FERN. C. (Notas fl. pir.: 16) asseriyala la seva presencia a Super-Molina i a la Collada de Toses, lo

calitats que han de correspondre totes dues a la vei'na comarca de la Cerdanya. 
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Cysropteris manCaM (Lam) Bernh.

BARN.. (Contr.: 110-111) atribueix a aquesta espècie un plec de l'herb. Costa, recollit a Núria
per TREM.

- L'exemplar a què es refereix BARNOLA correspon, segons hem pogut comprovar, a "espècie
anterior.

ASP!DIACEAE

24. Polystichum lonchitis (L.) Roth; Aspidium lonchitis (L.) Swartz

Puigmal (COSTA, Introd.: 277).
Núria (COSTA, SupL: 86).
Boscos i roques dels cims de Núria (VAYR., Cat. N: 85).
Roques de Núria (CAD., FI. v.: 124).
Coma de Mulleres (CAD., Exc.: 103).
Núria, cap a Noufonts (CAD., Monogr.: 14).
Al torrent de Noufonts, on no sembla pas abundant (SEN., Add.: 201); a la vall de
Noufonts, i és molt escassa (SEN., FL N: 79).
BARN. (Contr.: 122) repeteix les localitats de Núria i el Puigmal atribuint-les a diver
sos autors (POURRET, VAYR., COSTA, TRÈM. in herb., SAURAS in herb.).

- Estatges subalpí i alpí, r; però és relativament abundant a les altes valls de Núria
i del Freser. Raríssim a l'estatge montà. (1075)1700-2850 m.
Es fa sobretot a les tarteres i llocs rocosos frescals. Es considera característic de l'or
dre 7ñlaspietalia rotundifolii. VI-Vll.

Bac de l'Heura, 1075 m; Núria i encontorns (Callet Verd, Forat de l'Embut, vall d'Ei
na, Coll d'Er, ...), 1900-2800 m; tossa del Puigmal, 2850 m; Coma de Fontalba; les
Arques de Coma de Vaca, 2450 m; Carançà (Conflent), 2600 m; Coma de Fresers,
2100-2550 m; dolines de les Trumferes; obac de Balandrau, 2150 m; Gorges del
Freser, 1600 m; la Canya, 2050 m; Sant Amanç, 1700 m.

DG 29, 39, 38, 37. Circumbor. A Europa, bor.-a1p.

LateatI.

25. Polystichum aculeatum (L.) Roth;P. lobatum (Hudson) Chevall.,Aspidium lobatum
(Hudson) Swartz

- Estatge montà, Hf.

Apareix als boscos i roques en indrets molt frescals. VI-VIII.

Torrent Llobre, 1050-1100 m, força abundant; bosc de Campelles, 1350 m; cap a la
Font de la Tosca, 1300 m; Clots de Maçana, 1275 m. Úniques localitats on hem vist
aquesta espècie.

DG 28, 38 (També ens consta la seva presència
a la vall cerdana de Lla, DG 29).

Polystichum x illyricum (Borbas) Hayek = P. lonchicis x acu/eatum

FERN. C. (Notas /lo pir.: 16) assenyala la seva presència a Supt:r-Molina i a la Collada de Toses, lo
calitats que han de correspondre totes dues a la veïna comarca de la Cerdanya.



26. Dryopteris filix-mas (L.) Schott; Polystichum filix-max (L.) Roth, Nephrodium filix-

mas (L.) Strempel 

Nom vulgar: falguerola, falguera de muntanya. 

Marges de Ribes (CAD., FI. V. : 124). 
Nûria (TRÈM. herb., segons BARN., Contr. : 113). 
SEN. la cataloga en la seva FI N. : 79. 

Sait del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 28,Peucedaneto-Luzuletum desvauxii). 

- Des de l'estatge monta a l'alpi, ce. 800-2400 m. 

Boscos humits, torrents i altres Uocs frescals. Comunitats de F ordre Fagetalia (freixe-
nedes, vernedes de vessant, fagedes humides,...), indrets mes ombrivols dins els bos
cos de conifères (sobretot pinèdes de pi negre), herbassars de YAdenostylion, etc. 
VI-VIII. 

Vali d'Esteguelella, 800-1100 m; cap a la Talaia, 900 m; voltants de Ribes de Freser 
(baga de Sant Antoni, El Mas, Bac de l'Heura, Pedrera,...);bagade Campelles-El Baell; 
baga de la vali del Rigard (El Bac, Fornells, Toses,...); sota Dòrria, 1425 m; baga d'Es
tremerà; Nûria i voltants (Gorges, Bosc de la Mare de Déu,...); cap a Serrât, 1250 m; 
bagues de Ribes i Serrât; vali del Maçanell, 1100 m; Gorges.del Freser; Prat del Bac, 
1275 m; Coma del Gispet, 2050 m; Coma de Fresers, 2150 m, 2400 m; Queralbs; 
vers Can Perpinyà, 1150 m; Pardines (A. de BOLÒS, BC 126640!); cap a Boixetera 
i la Collada Verda; Sant Amanç, 1700 m; etc. 

DG 39, 18,28, 3_8, 27, 37. Circumbor. A Europa, lateeur. 
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9 • Polystichum aculeatum
• Gymnocarpium robertianum

7
2 3

26. Dryopteris filix-mas (L.) Schott; Polysticlium jUix-max (L.) Roth, Neplirodium [ilix
mas (L.) Strempel

Nom vulgar: falguerola. falguera de muntanya.

Marges de Ribes (CAD.• FI. V: 124).
Núria (TRÈM. lierb.. segons BARN .• Contr.: 113).
SEN. la cataloga en la seva FL N.: 79.
Salt del Sastre. 1780 m (BR.-BL.. Vég. alp. t. 28.Peucedaneto-Luzuletum desvauxii).

- Des de ¡'estatge montà a l·alpí. cc. 800-2400 m.
Boscos humits. torrents i altres llocs frescals. Comunitats de l'ordre Fagetalia (freixe
nedes. vernedes de vessant, fagedes humides, ...), indrets més ombrívols dins els bos
cos de coníferes (sobretot pinedes de pi negre). herbassars de l'Adenostylion. etc.
VI-VIII.

Vall d·Esteguelella. 800-1100 m; cap a la Talaia. 900 m; voltants de Ribes de Freser
(baga de Sant Antoni. El Mas. Bac de l'Heura. Pedrera•...);bagade Campelles-El Baell;
baga de la vall del Rigard (El Bac. Fornells. Toses•...); sota Dòrria, 1425 m; baga d'Es
tremera; Núria i voltants (Gorges. Bosc de la Mare de Déu•...); cap a Serrat. 1250 m;
bagues de Ribes i Serrat; vall del Maçanell, llOO m; Gorges. del Freser; Prat del Bac.
1275 m; Coma del Gispet, 2050 m; Coma de Fresers. 2150 m. 2400 m; Queralbs;
vers Can Perpinyà. liSO m; Pardines (A. de BOLÒS, BC 126640!); cap a Boixetera
i la Collada Verda; Sant Amanç. 1700 m; etc.

DG 39. 18.28.3.8.27.37. Circumbor. A Europa. lateeur.



27. Dryopteris borren Newman;£>. filix-mas subsp. borreri (Newm.) Bêcher, et Tavel 

— Boscos ombrivols, rrr. 

Baga de les Gorges del Freser, 1350 m, dins el Saxifrago-Rhododendretum pineto-
sum. Possiblement existeix en algunes altres localitats i ens ha passât desapercebut. 
De totes maneres, deu èsser molt rar. 

DG 39. Circumbor. A Europa, lateatl. 

Dryopteris x tavelii Rothm = D. filix-mas x borreri 

— A la mateixa localitat que l'espècie anterior, barrejat amb els seus progenitors. 
També ens ha semblât veure'l a l'obac de Sant Amanç. 

DG 39, 37? 

28. Dryopteris abbreviata (DC.) Newman 

— Estatges subalpí i alpi, rr. Només a la zona axial. 

Tarteres i caos de rocs silicis, de blocs grossos i poc mòbils. Característic del Cryp-

togrammo-Dryopteridetum abbreviatele. VI-VIII. 

Gorges de Nuria, 1875 m; cap a la Jaça de la Balma, 1700 m; Coma de Fresers, 
2100-2400 m. 
Sembla que el nom correcte d'aquesta espècie ha d'ésser D. oreades Fomin. 

DG 39. Lateatl. 

29. Dryopteris carthusiana (Vili.) H.P. Fuchs;£>. spinulosa Watt, Polystichum spinulosum 
DC. 

Nuria (LLENAS vid. PAU, in CAD.,Notas fitog. 07: 24) (CAD.,Monogr.: 15). 
BARN, atribueix a aquesta espècie (Contr.: 114) un plec de l'herbari TRÈM. que, 
segons eli, hauria de dir: "Nuria, Setcases, Vali d'Aran". 

— Sota aquest mateix nom l'havíem citada de diverses localitats de la Vali de Ri
bes (O. BOLÒS i VIGO, Obs. fi PCats.: 42) tot assenyalant, però, que es tracta de 
formes tendents a D. dilatata. L'especialista C.R. FRASER-JENKINS, que ha ré
visât els exemplars de Dryopteris de l'herbari BC, opina que tots els nostres plecs 
corresponen a D. assimilis (v. el comentari a aquesta espècie), llevat d'un procèdent 
de: 

Baga del Bosc de Ribes, 1500 m dins del Saxifrago-Rhododendretum pinetosum. 
Existeix també a la baga de les Gorges del Freser, 1400 m. Es tracta, dones, d'una 
planta molt rara a la comarca. 
Pel que fa a la indicado de BARN., hem comprovai que a l'herb. Trèmols existeix 
un exemplar l'étiqueta del quai diu "Setcases", i a sota "Inverà etiam in Valle de 
Aran", però no s'hi fa cap referencia a Nuria. D'altra banda, aquest plec correspon, 
al nostre parer, a£>. dilatata. 

A l'herbari Cadevall hi ha un exemplar procèdent de Nuria, donat com a P. spintilo-
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27. Dryopteris borreri Newman;D. fi/ix-mas subsp. borreri (Newm.) Becher. et Tavel

- Boscos ombrívols, rrr.

Baga de les Gorges del Freser, 1350 m, dins el Saxifrago-Rhododendretum pineto
sum Possiblement existeix en algunes altres localitats i ens ha passat desapercebut.
De totes maneres, deu ésser molt rar.

DG 39. Circumbor. A Europa, lateatl.

Dryopteris x tavelii Rothm = D. filix-mas x borreri

- A la mateixa localitat que l'espècie anterior, barrejat amb els seus progenitors.
També ens ha semblat veure'l a l'obac de Sant Amanç.

DG 39, 37?

28. Dryopteris abbreviata (DC.) Newman

- Estatges subalpí i alpí, rr. Només a la zona axial.

Tarteres i caos de rocs silicis, de blocs grossos i poc mòbils. Característic del Cryp
togrammo-Dryopteridetum abbreviatae. VI-VIII.

Gorges de Núria, 1875 m; cap a la Jaça de la Balma, 1700 m; Coma de Fresers,
2100-2400 m.
Sembla que el nom correcte d'aquesta espècie ha d'ésser D. oreades Fomin.

DG 39. Lateatl.

29. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs;D. spinu/osa Watt, Po/ystichum spinu/osum
DC.

Núria (LLENAS vid. PAU, in CAD., Notas fitog. 07. 24) (CAD., MOllogr.: 15).
BARN. atribueix a aquesta espècie (COlur.: 114) un plec de l'herbari TRÈM. que,
segons ell, hauria de dir: "Núria, Setcases, VaU d'Aran".

- Sota aquest mateix nom l'havíem citada de diverses localitats de la Vall de Ri
bes (O. BOLÒS i VIGO, Obs fi. PCats.: 42) tot assenyalant, però, que es tracta de
formes tendents aD. dilatata. L'especialista C.R. FRASER-JENK1NS, que ha re
visat els exemplars de Dryopteris de l'herbari BC, opina que tots els nostres plecs
corresponen a D. assimilis (v. el comentari a aquesta espècie), llevat d'un procedent
de:

Baga del Bosc de Ribes, 1500 m dins del Saxifrago-Rhododendretum pmetosum.
Existeix també a la baga de les Gorges del Freser, 1400 m. Es tracta, doncs, d'una
planta molt rara a la comarca.
Pel que fa a la indicació de BARN., hem comprovat que a l'herb. Trèmols existeix
un exemplar l'etiqueta del qual diu "Setcases", i a sota "lnveni etiam in Valle de
Aran'\ però no s'hi ·fa cap referència a Núria. D'altra banda, aquest plec correspon,
al nostre parer, aD. dilatata.
A l'herbari Cadevall hi ha un exemplar procedent de Núria, donat com a P. spjnu/o-



sum per aquest autor i atribui't a D. dilatata per W. ROTHMALER. Segons la nostra 

opinio pertany aZ). assimilis. 

DG 38. E u r -

30. Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray; D. austrìaca auct., Polystichum spinulosum 

DC. var. dilatatum Gr. et Godr. 

Nùria (F.Q. segons ROTHM. in CAD., FL Cat. VI: 325). 

- Estatges monta superior i subalpi, rr. Gairebé només a la zona axial, sili'cia. 

1350-1800 m. 
Es fa als fondals i als indrets més humits del bosc de pi negre. VI-VIII. 

Bagues de Ribes i de Siat, 1500-1800 m; obac de les Gorges del Freser, 1350-1650 
m; bosc del Baell, 1550 m, sobre una soca tallada de P. uncinata. 
(V. els comentaris a l'espècie anterior). 

DG 39, 28, 38. Eur. 

31. Dryopteris assimilis S. Walker 

- Estatge subalpi de la zona axial sili'cia, rr. (1400)1600-2250 m. 
Es fa preferentment dins eiSaxifrago-Rhododendretum. VI-VIII. 

Baga d'Estremerà, cap al Collet de les Barraques, 1850 m; Gorges de Nùria, 1800-
2250 m, no pas rar; baga de les Gorges del Freser, 1.400 m, 1875 m; Baga de Ri
bes, 1400-1600 m. La determinació de quasi tots els nostres exemplars la devem a 
C. R. FRASER-JENKINS, que revise el material de BC (vegeu comentari a l'espè
cie 29); segons aquest autor el nom correcte d'aquest tàxon hauria d'esser D. expansa 
(C. Presi) Fraser-Jenkins et Jenny. 

DG 29, 39, 28, 38. Bor.-subalp.? 

32. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman; Dryopteris linnaeana C. Chr., Phegopteris 
dryopteris (L.) Fée,Polypodium dryopteris L. 

Muntanyes de Nuria (COLM. in WK., Prodr. I:3; in COSTA, Introd.: 277). 
Nuria (PUIGG. TRÉM. in COSTA, SupL: 86). 
Pastures i pendents pedregosos de Nuria (VAYR., Cat. N.: 85). 
Nuria, no escás entre els rododéndrons (CAD., Fl. V.: 124, Notas fitog. 09: 33, 
Monogr.: 13). 
Sobre el Salt del Sastre; a les vores del Freser, entre Queralbs i Ribes (SEN., Add.: 
201). 
Entre les ruñes (SEN., Fl. N.: 79). 
BARN. (Contr. 118) repeteix les antigües citacions de Nuria, que atribueix, a més, a 
SALV., POURR., TEX. i COMP. in herb. Sauras. 

- Estatge subalpí de la zona axial, c. Penetra rarament a l'estatge monta; la citació de 
SENNEN - "entre Queralbs i Ribes" - és excepcional. (1300)1500-2200 m. 
Estrictament silicícola. Es troba a les pinedes de pi negre i als gafetars; es comporta 

• com a característic del Saxifrago-Rhododendretum VI-VII. 
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sum per aquest autor i atribuït aD. dilatata per W. ROTHMALER. Segons la nostra
opinió pertany a D. assimilis.

DG 38. Eur.

30. Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray; D. austriaea auct., Polystiehum spinulosum
DC. var. dilatatum Gr. et Godr.

Núria (F.Q. segons ROTHM. in CAD., FI. Cat. VI: 325).

_ Estatges montà superior i subalpí, rr. Gairebé només a la zona axial, silícia.
1350-1800 m.
Es fa als fondals i als indrets més humits del bosc de pi negre. VI-VIII.

Bagues de Ribes i de Siat, 1500-1800 m; obac de les Gorges del Freser, 1350-1650
m; bosc del BaeU, 1550 m, sobre una soca tallada de P. uneinata.
(V. els comentaris a l'espècie anterior).

DG 39,28,38. Eur.

31. Dryopteris assimitis S. Walker

- Estatge subalpí de la zona axial silícia, rr. (1400)1600-2250 m.
Es fa preferentment dins elSaxifrago-Rhododendretum VI-VIII.

Baga d'Estremera, cap al CaUet de les Barraques, 1850 m; Gorges de Núria, 1800
2250 m, no pas rar; baga de les Gorges del Freser, 1.400 m, 1875 m; Baga de Ri
bes, 1400-1600 m. La determinació de quasi tots els nostres exemplars la devem a
C. R. FRASER-JENKINS, que revisà el material de BC (vegeu comentari a l'espè
cie 29); segons aquest autor el nom correcte d'aquest tàxon hauria d'ésser D. expansa
(c. Presl) Fraser-Jenkins et Jerrny.

DG 29, 39, 28, 38. Bor.-subalp.?

32. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman; Dryopteris lillnaeana C. Chr., Phegopteris
dryopteris (L.) Fée, Polypodium dryopteris L.

Muntanyes de Núria (CaLM. in WK., Prodr. I: 3; in COSTA, Introd.: 277).
Núria (PUIGG. TRÈM. in COSTA, SupL: 86).
Pastures i pendents pedregosos de Núria (VAYR., Cat. N. : 85).
Núria, no escàs entre els rododèndrons (CAD., FI. v.: 124, Notas fitog. 09: 33,
Monogr.: 13).
Sobre el Salt del Sastre; a les vores del Freser, entre Queralbs i Ribes (SEN., Add.:
201).
Entre les runes (SEN., FI. N.: 79).
BARN. (Contr. 118) repeteix les antigues citacions de Núria, que atribueix, a més, a
SALV., POURR., TEX. i COMP. in herb. Sauras.

- Estatge subalpí de la zona axial, c. Penetra rarament a l'estatge montà; la citació de
SENNEN - "entre Queralbs i Ribes" - és excepcional. (1300)1500-2200 m.
Estrictament silicícola. Es troba a les pinedes de pi negre i als gafetars; es comporta
com a característic del Saxifrago-Rhododendretum VI-VIL



Baga d'Estremerà, on arriba a èsser abundant ais claps de terreny silici i on descen-

deix fins a 1300 m; Coma de Fontalba, dintre el bosc; Gorges de Nuria, 1800 m; 

voltants de Nuria (Bosc de la Mare de Déu, cap al Collet Verd,...); abundant a les ba

gues de Ribes i de la Canya, 1500-2050 m; obac de les Gorges del Freser, també 

abundant, fins a sobre Coma de Vaca, 2100 m; Coma de Fresers, 2150 m. 

DG 29, 39, 28, 38. Circumbor. 

33. Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman; Dryopteris robertiana (Hoffm.) 
C. Chr. 

Sant Aman? ( V A Y R . segons ROTHM in CAD., FI Cal VI: 323). 

- Estatge subalpí, només a la regió pre-pirinenca, rr. 

Tarteres calcináis. De l'aliancafetaì/riott paradoxi VI-VIII. 

Sant Amane, 1675 m; vessants del Puig s'Estela i del Puig del Pía de les Pasteres, 

1700-1800 m; vessants de la Berruga, 1650 m. (Vegeu mapa pàg. 120). 

DG 28, 38, 37, 48. Circumbor. 

POLYPODIACEAE 

34. Polypodium vulgare L. 

A l'oest de Nuria, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t 2, Saxifragetum mixtaé). 

— Des de la regió inferior fins al capdamunt de 1'estatge subalpí, ce. 775-2200 m. 

Es fa sobre les roques (amb preferencia per les silícies) i dintre els boscos acidòfils 

(rouredes, pinedes,...) on ocupa sovint la base de les soques deis arbres. Va lligat a 

les comunitats deis Asplenietea trichomanis, del Quercion robori-petraeae i del 

Deschampsio-Pinion. V-IX. 

Nombrases localitats des de l'entrada de la Valí (775 m) fins a la Collada de Toses, 

valí de Nuria, Coma de Fresers i Collada Verda: valí d'Esteguelella; Collada de Grats, 

1250 m; torrent de la Corba; Aigües de Ribes; Bruguera, 1150 m; Ribes de Freser; 

Clots de Macana; El Baell; Roca del Corb; La Covil, 1725 m; sota Prat de Jou;baga 

de Plañóles; cap a Dòrria; sobre Toses, 1600 m; Plañóles; Vali Estremerà; Coma de 

Gombreny, 2125 m; Gorges de Nuria; Gorges del Freser;Coma de Vaca, 2050 m;La 

Canya, 2050 m; sobre Fustanyà; vali del Macanell; baga de Ribes; Mas Conili; Pine

da Rosta; Can Barratort; Es Quer; Collada Verda; Sant Amane, etc. 

DG 29, 39,18, 28, 38, 48, 27, 37. Circumbor. 

Div. SPERMATOPHYTA 

GYMNOSPERMAE 

Subcl. PINIDAE 

PIN AC E AE 

35. Abies alba Miller; A pectinata (Lam.) DC. 
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Baga d'Estremera, on arriba a ésser abundant als claps de terreny silici i on descen
deix fms a 1300 m; Coma de Fontalba, dintre el bosc; Gorges de Núria, 1800 m;
voltants de Núria (Bosc de la Mare de Déu, cap al Callet Verd,... ); abundant a les ba
gues de Ribes i de la Canya, 1500-2050 m; obac de les Gorges del Freser, també
abundant, fms a sobre Coma de Vaca, 2100 m; Coma de Fresers, 2150 m.

DG 29, 39, 28, 38. Circumbor.

33. Gymnocarpium robertíanum (Hoffm.) Newman; Dryopteris robertiana (Hoffm.)
C. Chr.

Sant Amanç (VAYR. segons ROTHM in CAD., FL Cat. VI: 323).

- Estatge subalpí, només a la regió pre-pirinenca, rr.
Tarteres calcinals. De l'aliançaPetasition paradoxi VI-VIII.

Sant Amanç, 1675 m; vessants del Puig s'Estela i del Puig del Pla de les Pasteres,
1700-1800 m; vessants de la Berruga, 1650 m. (Vegeu mapa pàg. 120).

DG 28, 38, 37,48. Circumbor.

POLYPOD1ACEAE

34. Polypodium vulgare L.

A l'oest de Núria, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t 2, Saxifragetum mixtae).

- Des de la regió inferior fins al capdamunt de l'estatge subalpí, cc. 775-2200 m.
Es fa sobre les roques (amb preferència per les silícies) i dintre els boscos acidòfils
(rouredes, pinedes,...) on ocupa sovint la base de les soques dels arbres. Va lligat a
les comunitats dels A sp/enietea t.richomanis, del Quercion robori·pet.raeae i del
Deschampsio-Pinion. V-IX.

Nombroses localitats des de l'entrada de la Vall (775 m) fins a la Collada de Toses,
vall de Núria, Coma de Fresers i Collada Verda: vall d'Esteguelella; Collada de Grats,
1250 m; torrent de la Corba; Aigües de Ribes; Bruguera, 1150 m; Ribes de Freser;
Clots de Maçana; El Baell; Roca del Corb; La Covil, 1725 m; sota Prat de Jou; baga
de Planoles; cap a Dòrria; sobre Toses, 1600 m; Planoles; Vall Estremera; Coma de
Gombreny, 2125 m; Gorges de Núria; Gorges del Freser; Coma de Vaca, 2050 m; La
Canya, 2050 m; sobre Fustanyà; vall del Maçanell; baga de Ribes; Mas Conill; Pine
da Rosta; Can Barratort; Es Quer; Collada Verda; Sant Amanç, etc.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37.

Div. SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE

Subcl. PINIDAE

PlNACEAE

35. Abíes alba Miller;A. pectinata (Lam.)"DC.

Circumbor.



Nom vulgar: avet, pivet. El col-lectiu, existent en la toponimia, és avetar. 

- Fa boscos només a l'estatge subalpí i a la part superior del monta, r. (850)1500-

1950 m. 
Forma masses forestáis pures o bé es barreja amb el pi nègre, el pi blanc o el faig. Va 
lligat sobretot a les comunitats deis Fagetalia, perô també ais Vaccinio-Piceetea. 
IV-V. 

Els unies claps d'avetar es troben actualment als boscos del Baell, Campelles i Plañó
les, des deis vessants de La Berruga i La Covil fins cap a sota Coll Roig, entre uns 
1500 i 1800 mètres. En aquesta zona una bona part del bosc d'avets constitueix una 
comunitat especial de l'ordre Fagetalia (Helleboro-Fagetum abietetosum), perô tam
bé ni ha claps d'avetosa pertanyents al Deschampsio-Pinion i, molt mes rarament, al 
Saxifrago-Rhododendretum. Cal dir que aqüestes masses forestáis —que fins cap als 
anys 70 presentaven una ufana excepcional, amb exemplars corpulents, de mes de 30 
m d'alçada —han estât dràsticament talades o aclarides; la regenerado de l'avet és, 
per sort, rápida i puixant. Fora d'aquesta zona no existeixen a la comarca altres mas
ses d'avets, bé que la tradició popular —no sabem amb quin fonament— suposa que 
havien existit grans avetoses a la baga de Can Perpinyà (entre Ribes i Pardines) on 
actualment es fan sobretot pinèdes, barrejades amb roures, faigs i altres caducifolis i 
on existeixen, aixô si, uns quants exemplars d'avet. 

De forma esparsa l'avet es troba, pero, força escampat per tota la Vall, a cadalocali-
tat représentât només per un o pocs individus: vall de Barricô, alguns exemplars iso
lais entre 850 i 1300 m; Collada de Grats, 1225 m; vora la Roca del Corb, 1450 m; 
baga de Perramon; vora El Baell (Serrât Llauger, Bac de l'Adou,...); cap a la Talaia, 
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Nom vulgar: avet, pivet. El col-lectiu, existent en la toponímia, és avetar.

- Fa boscos només a l'estatge subalpí i a la part superior del montà, r. (850)1500.
1950 m.
Forma masses forestals pures o bé es barreja amb el pi negre, el pi blanc o el faig. Va
lligat sobretot a les comunitats dels Fageralia, però també als Vaccinio·Piceerea.
IV·V.

Els únics claps d'avetar es troben actualment als boscos del Baell, Campelles i Plano·
les, des dels vessants de La Berruga i La Covil fins cap a sota Coll Roig, entre uns
1500 i 1800 metres. En aquesta zona una bona part del bosc d'avets constitueix una
comunitat especial de ¡'ordre Fageralia (HeUeboro-Fagetum abietelOsum), però tam·
bé hi ha claps d'avetosa pertanyents al Deschampsü:rPinioll i, molt més rarament, al
Saxifrago-Rhododelldretum Cal dir que aquestes masses forestals -que fms cap als
anys 70 presentaven una ufana excepcional, amb exemplars corpulents, de més de 30
fi d'alçada -han estat dràsticament talades o aclarides; la regeneració de l'avet és,
per sort, ràpida i puixant. Fora d'aquesta zona no existeixen a la comarca altres mas
ses d'avets, bé que la tradició popular -no sabem amb quin fonament- suposa que
havien existit grans avetoses a la baga de Can Perpinyà (entre Ribes i Pardines) on
actualment es fan sobretot pinedes, barrejades amb roures, faigs i altres caducifolis i
on existeixen, això sí, uns quants exemplars d'avet.
De forma esparsa l'avet es troba) però, força escampat per tota la Vall, a cada locali·
tat representat només per un o pocs individus: vall de Barricó, alguns exemplars iso
lats entre 850 i 1300 m; Collada de Grats, 1225 m; vora la Roca del Corb, 1450 m;
baga de Perramon; vora El Baell (Serrat Liauger, Bac de l'Adoll, ...); cap a la Talaia,

9 Abies alba

7

2 3



950 m; sobre Torroella, 1275 m; vali d'Angelats; solell de la Berruga i de la Covil 
(Ripollès); sota Plañóles; sota Costa Borda, 1675 m; bagues de Fornells i de Toses, 
1700 m; muntanya de Cirerets; vers la Creu de Meians, 1925 m; El Pinetar (Plañó
les), 1700 m; Baga de Sant Antoni, 1150 m; cap a Can Perpinyà, 1000 m;Els Prats 
(Pardines), 1500 m; vali Estremerà, 1200 m; sobre Bruguera, etc. 
L'espècie es cultiva també com a ornamental (Aigües de Ribes, Ribes de Freser, Que-
ralbs, etc.). 
(V. el mapa forestal). 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 37. Oròfit alp. 

*36. Picea abies (L.) Karsten 

Nom vulgar: avet. 

- Estatge monta, rrr; esporàdic a Festatge subalpí. 820-1670 m. 

Arbre cultivat forca sovint com a ornamental i utilitzat -sobretot en altres t emps-
per a repoblació forestal. Com ja diguérem fa anys (v. Coli Bot. X: 361), creix es-
pontàniament i es troba perfectament naturalitzat a diversos indrets de la comarca, 
sempre en forma d'exemplars isolats o gairebé. Es barreja sobretot amb el pi roig. 
IV-V. 

Abunda especialment a la zona del Bac de l'Heura, entre uns 900 i 1300 m; vora Can 
Perramon de Baix, 820 m; Aigües de Ribes, 840 m; vers la Talaia, 900 m; vora Tor
roella, 980 m; obac d'Angelats, 1075 m; sobre Ribes de Freser, 1100 m;baga de 
Sant Antoni, 1175 m; Conivella, 1400 m; vora la Pineda Rosta, 1525 m;baga de Ri
bes, 1500 m, 1670 m; vali Estremerà, 1200 m, etc. 

DG 38, 37. Eur. 

Cedrus atlantica (Endl.) Carrière 

— Arbre piantai amb finalitats ornamentáis i antigament, potser, utilitzat per a repo-
blacions forestáis. Esporàdicament se'n troben alguns exemplars subspontanis que, 
molt sovint, desapareixen abans d'arribar a adults, rrr. 

Vora Can Perramon de Baix, 800 m; Sta. Caterina, 950 m; Bac de l'Heura, 1200 m. 

DG 38, 37. 

Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii (Dunal) Franco; P. clusiana Clem. 

Utilitzat per a repoblació a l'estatge monta. Viu i fructifica bé, però no sembla que 
s'estengui espontàniament. 
Fa una massa forca extensa (cultivat) dins la finca anomenada Torre dels Alemanys, 
vora Ribes de Freser, 950-1050 m; alguns individus sobre Fornells, vora la carretera 
de Puigcerdà, 1500 m. Darrerament plantat, amb exit irregular, ais voltants de Ribes 
de Freser (Pedrera i Bac de l'Heura). A Pedrera la plantario es féu en terreny eixut i 
rocós, dins comunitats naturals dels Ulicetalia (matolls de Sarothamnus i landes de 
Callund) i s'ha arribat a constituir un petit bosquet. Al Bac de l'Heura, on la vegeta-
ció naturai era una roureda mixta, densa i ombrívola (Aceri-Quercetum petraeae), 
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950 m; sobre Torroella, 1275 m; vall d'Angelats; solell de la Berruga i de la CovU
(Ripollès); sota Planoles; sota Costa Borda, 1675 m; bagues de Fornells i de Toses,
1700 m; muntanya de Cirerets; vers la Creu de Meians, In5 m; El Pinetar (Plano
les), 1700 m; Baga de Sant Antoni, 1150 m; cap a Can Perpinyà, 1000 m;Els Prats
(pardines), 1500 m; vall Estremera, 1200 m; sobre Bruguera, etc.
L'espècie es cultiva també com a ornamental (Aigües de Ribes, Ribes de Freser, Que
ralbs, etc.).
(V. el mapa forestal).

DG 18,28,38,27,37. Oròfit alp.

*36. Picea abies (L.) Karsten

Nom vulgar: avet.

- Estatge montà, rrr; esporàdic a l'estatge subalpí. 820-1670 m.

Arbre cultivat força sovint com a ornamental i utilitzat -sobretot en altres temps
per a repoblació forestal. Com ja diguérem fa anys (v. Coll Bot. X: 361), creix es
pontàniament i es troba perfectament naturalitzat a diversos indrets de la comarca,
sempre en forma d'exemplars isolats o gairebé. Es barreja sobretot amb el pi roig.
lV-V.

Abunda especialment a la zona del Bac de l'Heura, entre uns 900 i 1300 m; vora Can
Perramon de Baix, 820 m; Aigües de Ribes, 840 m; vers la Talaia, 900 m; vora Tor
roella, 980 m; obac d'Angelats, 1075 m; sobre Ribes de Freser, 1100 m; baga de
Sant Antoni, 1175 m; Conivella, 1400 m; vora la Pineda Rosta, 1525 m; baga de Ri
bes, 1500 m, 1670 m; vall Estremera, 1200 m, etc.

DG 38, 37. EUL

Cedrus atlantica (EndI.) Carrière

- Arbre plantat amb finalitats ornamentals i antigament, potser, utilitzat per a repo
blacions forestals. Esporàdicament se'n troben alguns exemplars subspontanis que,
molt sovint, desapareixen abans d'arribar a adults, frr.

Vora Can Perramon de Baix, 800 m; Sta. Caterina, 950 m; Bac de l'Heura, 1200 m.

DG 38, 37.

Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii (Dunal) Franco; P. ciusiana CIem.

Utilitzat per a repoblació a l'estatge montà. Viu i fructifica bé, però no sembla que
s'estengui espontàniament.
Fa una massa força extensa (cultivat) dins la finca anomenada Torre dels Alemanys,
vora Ribes de Freser, 950-1050 m; alguns individus sobre Fornells, vora la carretera
de Puigcerdà, 1500 m. Darrerament plantat, amb èxit irregular, als voltants de Ribes
de Freser (Pedrera i Bac de l'Heura). A Pedrera la plantació es féu en terreny eixut i
rocós, dins comunitats naturals dels Ulicetalia (matolls de Sarothamnus i landes de
Cal/una) i s'ha arribat a constituir un petit bosquet. Al Bac de l'Heura, on la vegeta
ció natural era una roureda mixta, densa i ombrívola (Aceri-Quercetum petraeae),



que fou eliminada, les condicions écologiques del lloc i la intensa rebrotada deis 
avellaners feren fracassar quasi tota la plantado; només han sobreviscut alguns pins, 
sobretot els situais en zones molt obertes o margináis. Hem vist també alguns exem-
plars d'aquesta conifera ais vessants rocosos entre la Farga de Queralbs i Prat del 
Bac (1250 m), exemplars que creiem procedents de repoblado. 

37. Pinus sylvestris L. 

Nom vulgar: pi blanc. Els col-lectius, existents en la toponimia, son pineda i, mes 

correntment, pinetar. 

Ribes (VAYR..P/. Cat. 1931: 59, sub f. rupestris). 
Collada de Toses, de Ribes a la Collada, Collada occidental de Toses, 1680-1815 m 
(RIVAS M ART., Bosq. y mat. pir. t. 6, Veronico-Pinetum sylvestris). 
De Ribes a la Collada, sobre Dorria, Collada de Toses, 1550-1815 m,... (RIVAS 
MART., Le. t. 6, Veronico-Pinetum sylvestris, i t. 7, Cytisetum purgantis pyrenai-
cum, sub var. pyrenaica). 

- Estatges monta i subalpí, 775-1850 m, ccc. 
Fa extenses boscúries a l'estatge monta. També es barreja amb caducifolis, amb l'avet 
i, a l'estatge subalpí, amb el pi nègre. A la part meridional de la comarca i a les zones 
mes baixes, les pinèdes de P. sylvestris substitueixen les rouredes i les fagedes dels 
Quercetalia pubescentis. Mes cap al Nord i en altitud les pinèdes montañés son en 
gran part naturals i constitueixen un tipus de vegetado climàcica (Hylocomio-Pine-
tum catalaunicae, aliança Deschampsio-Pinion). V-VI. 

Al nostre parer la raça local del pi blanc s'ha d'incloure dins la var. catalaunica 
Gaussen. 

Les boscúries de P. sylvestris mes importants es troben a les zones central i occiden
tal de la comarca, de clima menys oceànic, i sobretot a la valí del Rigard on cobrei-
xen grans extensions dels vessants obacs entre Ribes i Toses; també fan clapes ais cos-
ters soleils de la mateixavalli especialment entre Plañóles i Ribes, part damunt de la 
faixa de rouredes i boixedes. Son importants, aixi mateix, les masses de pi blanc de 
la baga d'Estremera, del Bosc de Batet i de la baga de Ribes; el bosc de Ribes s'estén 
també pel vessant soleil de la serra (Puig Cornador, etc.). Mes cap al Sud cal assenya-
lar les bagues del Bosc d'en Cigala, Bac de l'Heura, Campelles, Bruguera, Sant Amanç, 
Barricó, etc. De tota manera, a la zona meridional de la comarca (al sud de Bruguera-
El Baell) els obacs de l'estatge monta son ocupats en gran part per fagedes i les masses 
de conifères es redueixen molt. A la vall de Segadell (zona oriental) les pinèdes per-
den també molta importancia a mesura que remuntem la vall cap a llevant; mes enllà de 
l'Orri P. sylvestris es troba només de forma puntual o fent petits claps (sobretot al 
Puig Llingort). De manera esparsa el pi blanc s'enfila pels soleils, fins a 1800 m i mes 
amunt encara, corn es pot veure cap a la Collada de Toses, al Bosc de Batet, al soleil 
de Sant Amanç, etc. Renunciem a indicar localitats puntuáis concretes d'aquesta 
especie, tan estesa per tota la Vall. 
(V. el mapa forestal). 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 
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que fou eliminada, les condicions ecològiques del lloc i la intensa rebrotada dels
avellaners feren fracassar quasi tota la plantació; només han sobreviscut alguns pins,
sobretot els situats en zones molt obertes o marginals. Hem vist també alguns exem
plars d'aquesta conífera als vessants rocosos entre la Farga de Queralbs i Prat del
Bac (1250 ml, exemplars que creiem procedents de repoblació.

37. Pinus sylvestris L.

Nom vulgar: pi blanc. Els col·lectius, existents en la toponímia, són pineda i, més
correntment, pinetar.

Ribes 01AYR.,P/. Cat. 1931: 59, sub f. rnpestris).
Collada de Toses, de Ribes a la Collada, Collada occidental de Toses, 1680- I 815m
(RlVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6, Veronieo-Pinetum sy/vestris).
De Ribes a la Collada, sobre Dòrria, Collada de Toses, 1550-1815 m,... (RlVAS
MART., Le. t. 6, Veronieo-Pinetum sy/vestris, i t. 7, Cytisetum purgantis pyrenai
cum, sub var. pyrenaiea).

- Estatges montà i subalpi, 775-1850 m, ccc.
Fa extenses boscúries a l'estatge montà. També es barreja amb caducifolis, amb l'avet
i, a l'estatge subalpí, amb el pi negre. A la part meridional de la comarca i a les zones
més baixes, les pinedes de P. sy/vestris substitueixen les rouredes i les fagedes dels
Quereeta/ia pubeseentis. Més cap al Nord i en altitud les pinedes montanes són en
gran part naturals i constitueixen un tipus de vegetació climàcica (Hylocomio-Pine
tum eata/aunieae, aliançaDesehampsio-Pinion). V-VI.

Al nostre parer la raça local del pi blanc s'ha d'incloure dins la var. catalauníca
Gaussen.

Les boscúries de P. sylvestris més importants es troben a les zones central i occiden
tal de la comarca, de clima menys oceànic, i sobretot a la vall del Rigard on cobrei
xen grans extensions dels vessants obacs entre Ribes i Toses; també fan clapes als cos
ters solells de la mateixa vall i especialment entre Planoles i Ribes, part damunt de la
faixa de rouredes i boixedes. Són importants, així mateix, les masses de pi blanc de
la baga d'Estremera, del Bosc de Batet i de la baga de Ribes; el bosc de Ribes s'estén
també pei vessant solell de la serra (puig Cornador, etc.). Més cap al Sud cal assenya
lar les bagues del Bosc d'en Cigala, Bac de l'Heura, Campelles, Bruguera, Sant Amanç,
Barricó, etc. De tota manera, a la zona meridional de la comarca (al sud de Bruguera
El Baell) els obacs de l'estatge montà són ocupats en gran part per fagedes i les masses
de coníferes es redueixen molt. A la vall de Segadell (zona oriental) les pinedes per
den també molta importància a mesura que remuntem la vall cap a llevant; més enllà de
l'Orri P. sy/vestris es troba només de forma puntual o fent petits claps (sobretot al
Puig Llingort). De manera esparsa el pi blanc s'enfila pels solells, fins a 1800 m i més
amunt encara, com es pot veure cap a la Collada de Toses, al Bosc de Batet, al solell
de Sant Amanç, etc. Renunciem a indicar localitats puntuals concretes d'aquesta
espècie, tan estesa per tota la Vall.
(V. el mapa forestal).

DG 39, 18, 28, 38, 48, 27, 37. Eur.



38. Pinus uncinata Miller ex Mirbel in Buffon ; P. mugo Turra subsp. uncinata (Miller ex 
Mirbel) Domin 

Nom vulgar: pi negre. Per als noms col-lectius, vegeu l'espècie anterior. 

Nuria (COSTA, SupL: 71), Queralbs (VAYR. in COSTA, Le: 95). 
Nuria, Queralbs (VAYR. PI. Not. : 148; Cai N. : 76). 
Nuria, Pia de Sallent (BOFILL, Nuria: 51 i 57). 
Muntanyes de Ribes, Nuria (Bosc de la Mare de Déu) (CAD., FI. V. : 112). 
Nuria, Bosc de la Mare de Déu (FERRER, Exc. : 83). 
Collada de Toses, Nuria (CAD., FI Cat. VI: 308). 
Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 29, Saxifrageto-Rhodoretum). Segons 
aquest mateix autor (/. c. : 247) el límit superior del bosc de pi negre se situaría de 
manera natural, a les muntanyes entre el Freser i el riu Nuria, a uns 2400 m, i als 
vessants obacs de la vali del Puigmal a uns 2300 m. BR.-BL. indica també la pre
sencia d'arbres isolais, mal arribats, fins a 2450 m als costers soleils de la vali de 
Nuria. 
Collada de Toses, 1810-1815 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 6, Veronico-
Pinetum sylvestris pinetosum uncinatae). 

- Estatge subalpi de tota la Vali, ecc. Davalía de forma esparsa a l'estatge monta. 
(850)1300-2300(2600) m. 
Fa grans boscuries als vessants obacs i colonitza també els soleils en forma de masses 
extenses, claps o arbres isolais. Altitudinalment se situa part damunt dels boscos de 
pi blanc, de l'avetosa o de la fageda. Es barreja sovint amb P. sylvestris i amb Abies 
alba, i també amb diversos caducifolis. Va lligat a les comunitats de l'ordre Vaccinio-
Piceetalia. V-VII. 

La pressió humana ha fet descendir bastant el límit superior del bosc de pi negre, 
que en condicions naturals atenyeria almenys els 2300 m d'altitud. El contacte pi-
neda/prat alpi sol situar-se actualment cap als 2000-2200 mètres. En algunes zones, 
com a la part occidental de la Serra de Montgrony, al Taga i a la Serra Cavallera, les 
pastures ho han envaït tot i el pi negre s'hi troba molt esparsament, en forma de pe
tits bosquets o de grups insignificants. 

Als vessants obacs son importants les masses de pi negre de les bagues de Fontalba, 
Estremerà, Campelles i Plañóles, Ribes i Siat i, a mes petita escala, Nuria (amb el 
famós Bosc de la Mare de Déu) i Sant Amanç. Als soleils el pi negre fa també alguns 
claps grans (El Pinetar de Plañóles, Bosc de Batet, boscos de Ribes i de Pardines). 
En grups petits i de manera isolada es troba a molts llocs. Apareix ací i alla dins l'es
tatge monta: Daió, 1200 m; Bosc d'en Cigala, 1150; Els Coforns, 950 m; Bac de 
l'Heura, 900 m; cap a Estèguel, 850 m; etc. Dins l'estatge alpi apareixen, així ma
teix, alguns individus, generalment deformes i rabassuts, als costers mes arrecerats: 
cap al Coli de la Coma de l'Orri, 2375 m i 2450 m (individu amb mala vitalitat); 
Coma de Fresers, 2400 m; Fontseca, sobre les roques calcinais, 2450 m; un individu 
bastant desenvolupat (arbustiu) però ja mort a les Clotxes del Puigmal, 2475 m ; cap-
çalera de la valí d'Eina, 2600 m! 
(V. el mapa forestal). 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 37. Oròfit alp.-pir. 
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38. Pinus uncinata Miller ex Mirbel in Buffon; P. muga Turra subsp. uncinara (Miller ex
Mirbel) Domin

Nom vulgar: pi negre. Per als noms col·lectius, vegeu l'espècie anterior.

Núria (COSTA, SupL: 71), Queralbs (VAYR. in COSTA, Lc. . 95).
Núria, Queralbs (VAYR. PI. Not.: 148; Car. N: 76).
Núria, Pla de Sallent (BOFILL, Núria: 51 i 57).
Muntanyes de Ribes, Núria (Bosc de la Mare de Déu) (CAD., FI. v.: 112).
Núria, Bosc de la Mare de Déu (FERRER, Exc.: 83).
Collada de Toses, Núria (CAD., FI. Cat. VI: 308).
Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 29, Saxi[ragero-Rhodoretum). Segons
aquest mateix autor (I.c.: 247) ellimit superior del bosc de pi negre se situaria de
manera natural, a les muntanyes entre el Freser i el riu Núria, a uns 2400 m, i als
vessants obacs de la vall del Puigmal a uns 2300 m. BR.-BL. indica també la pre
sència d'arbres isolats, mal arribats, fIns a 2450 m als costers solells de la vall de
Núria.
Collada de Toses, 1810-1815 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6, Veronico
Pinetum sylvestris pinetosum uncinatae).

- Estatge subalpí de tota la Vall, ccc. Davalla de forma esparsa a l'estatge montà.
(850)1300 - 2300(2600) m.
Fa grans boscúries als vessants obacs i colonitza també els solells en forma de masses
extenses, claps o arbres isolats. Altitudinalment se situa part damunt dels boscos de
pi blanc, de l'avetosa o de la fageda. Es barreja sovint amb P. sylvestris i amb A bies
alba, i també amb diversos caducifolis. Va lligat a les comunitats de l'ordre Vaccinicr
Piceetalia. V-VI I.

La pressió humana ha fet descendir bastant el limit superior del bosc de pi negre,
que en condicions naturals atenyeria almenys els 2300 m d'altitud. El contacte pi
neda/prat alpí sol situar·se actua1ment cap als 2000-2200 metres. En algunes zones,
com a la part occidental de la Serra de Montgrony, al Taga i a la Serra Cavallera, les
pastures ho han envaït tot i el pi negre s'hi troba molt esparsament, en forma de pe·
tits bosquets o de grups insignifIcants.

Als vessants obacs són importants les masses de pi negre de les bagues de Fontalba,
Estremera, Campelles i Planoles, Ribes i Siat i, a més petita escala, Núria (amb el
famós Bosc de la Mare de Déu) i Sant Amanç. Als solells el pi negre fa també alguns
claps grans (El Pinetar de Planoles, Bosc de Batet, boscos de Ribes i de Pardines).
En grups petits i de manera isolada es troba a molts llocs. Apareix ací i allà dins l'es
tatge montà; Daió, 1200 m; Bosc d'en Cigala, 1150; Els Cofoms, 950 m; Bac de
l'Heura, 900 m; cap a Estèguel, 850 m; etc. Dins l'estatge alpí apareixen, així ma
teix, alguns individus, generalment deformes i rabassuts, als costers més arrecerats:
cap al Coll de la Coma de l'Orri, 2375 m i 2450 m (individu amb mala vitalitat);
Coma de Fresers, 2400 m; Fontseca, sobre les roques calcinals, 2450 m; un individu
bastant desenvolupat (arbustiu) però ja mort a les Clotxes del Puigmal, 2475 m; cap·
çalera de la vall d'Eina, 2600 m!
(V. el mapa forestal).
DG 29, 39,18,28,38,48,37. OròfIt alp.-pir.



Pinus x bougeti Flous = P. sylvestris x uncinata 

- Estirp hibridogènica que hom troba sovint a la zona de contacte entre les dues es-
pècies parentals. Présenta caràcters clarament intermedis entre els d'ambdôs proge-
nitors: escorça relativament fosca, fullatge verd-negrôs, pinyes amb les ungles de les 
esquames força insinuades, etc. 

Abunda sobretot als vessants soleils, per exemple cap a la Collada de Toses, al Pi-

netar de Planoles i al Bosc de Ribes. 

DG 18,28, 38. 

PINÀCIES CULTIVADES - A part les indicades mes amunt, hom pot trobar culti-
vades altres espècies, principalment : 

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco;?, douglasii (Lindley) Carrière. Conffera ori-
ginària d'America del Nord, que es veu alguna vegada plantada com a ornamental: 
Aiguës de Ribes, La Corba. 

Larix decidua Miller 
Plantât com a ornamental. Vora Estèguel, 850 m; sota Coma (central elèctrica del Se-
gadell), 975 m; sota Planoles, 1075 m. 

Cedrus libani A. Rich in Bory 

Rarament plantât als jardins, per exemple a la Corba i a Aiguës de Ribes. 

Pinus pinaster Alton 

Molt rarament cultivât. Vora Torroella, 925 m. 

Pinus halepensis Miller 

Cultivât a Ribes de Freser. Creix amb poca vitalitat i els freds intensos l'afecten bas-
tant. 
Pinus pinea L. 
N'existeixen exemplars cultivats a Ribes de Freser. Mes sensible al fred que l'espècie 
anterior, les glaçades del febrer del 1956 eliminaren alguns individus. També a Batet, 
1175 m. 

Pinus strobus L. 

Provinent d'America del Nord. Entre Rialb i Queralbs n'hi ha alguns exemplars culti
vats. També al Bac de l'Heura (Ribes de Freser), entre la vegetaciô natural; segura-
ment provinents de repoblacions antigues. 

TAXODIACEAE 

Sequoiadendron giganteum (Lindley) Buchholz 
Rarament cultivât. Un individu, força robust, als jardins de la Corba. 

Thuja orientalis L. 

CUPRESSACEAE 
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Pinus x bougeti Flous = P. sylvestris x uncinata

_ Estirp hibridogènica que hom troba sovint a la zona de contacte entre les dues es·
pècies parentals. Presenta caràcters clarament intennedis entre els d'ambdós proge·
nitors: escorça relativament fosca, fullatge verd-negrós, pinyes amb les ungles de les
esquames força insinuades, etc.

Abunda sobretot als vessants solells, per exemple cap a la Collada de Toses, al Pi
netar de Planoles i al Bosc de Ribes.

DG 18,28, 38.

PINÀCIES CULTIVADES - A part les indicades més amunt, hom pot trobar culti
vades altres espècies, principalment:

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco;P. douglasii (Lindley) Carrière. Conífera ori
ginària d'Amèrica del Nord, que es veu alguna vegada plantada com a ornamental:
Aigües de Ribes, La Corba.

Larix decidua Miller
Plantat com a ornamental. Vora Estèguel, 850 m; sota Coma (central elèctrica del Se
gadell), 975 m; sota Planoles, 1075 m.

eedrus libani A. Rich in Bory
Rarament plantat als jardins, per exemple a la Corba i a Aigües de Ribes.

Pinus pinaster Aitan
Molt rarament cultivat. Vora Torroella, 925 m.

PiIlUS ha/epellsis Miller
Cultivat a Ribes de Freser. Creix amb poca vitalitat i els freds intensos l'afecten bas
tant.

Pinus pinea L.
N'existeixen exemplars cultivats a Ribes de Freser. Més sensible al fred que l'espècie
anterior, les glaçades del febrer del 1956 eliminaren alguns individus. També a Batet,
1175 m.

Pinus strobus L.
Provinent d'Amèrica del Nord. Entre Rialb i Queralbs n'h.i ha alguns exemplars culti
vats. També al Bac de l'Heura (Ribes de Freser), entre la vegetació natural; segura
ment provinents de repoblacions antigues.

TAXODlACEAE

Sequoiadendroll giganteum (Lindley) Buchholz
Rarament cultivat. Un individu, força robust, als jardins \le la Corba.

CUPRESSACEAE

*39. Thuja orientalis L.



- Originària de la Xina, es cultiva als jardins, sobretot per fer tanques. S'escampa 
espontàniament i colonitza les roques i els murs. 

Ribes de Freser, sobretot als murs del passeig de Guimerà, 920 m; Aiguës de Ribes, 
roques dels voltants del Balneari, 850 m. 

DG 38. 

Juniperus communis L. subsp. communis 

Nom vulgar: ginebre. 

Asia E 

- Estatges monta i subalpi, ccc. 775-2000 m. 
Dintre els boscos, tant de conifères com de caducifolis; formant matolls, barrejat 
amb d'altres arbusts, i de manera esparsa ais prats i llocs oberts. IV-V. 

Des de la zona inferior de la Vall (Pont d'en Cabreta, La Corba,...) fins a la Collada de 
Toses i Pla d'Anyella, Bosc de Batet, vall Estremera, Gorges del Freser, Bosc de Ribes, 
Collada Verda, vessants del Taga, Sant Amanç i Serra de Montgrony. Localitats inter
medies: Barricó, Collada de Grats, El Baell, Campelles, Toses, Plañóles, Queralbs, 
Ventola, Serrât, Pardines, Pineda Rosta, Ribes de Freser, Bruguera, etc. 
Fins a uns 1600 m d'altitud es presenta en una forma ben típica. Entre aquesta alca
na i uns 2000 m apareix una raça especial, que atribuïm a la var. intermedia (Schur) 
Sanio; es tracta d'un arbust semiprostrat, de fulles relativament ampies, pero llargues 
i patents, que sembla una forma de transició entre el communis tipie i la subspècie 
nana Exemplars atribuïbles a aquesta varietat intermedia abunden, sobretot, a la 
zona occidental de la Vall (Pla d'Anyella, Collada de Toses i, en general, als vessants 
soleils de la valí de Rigard), pero se'n poden veure també a molts altres indrets: soleil 
del Bosc de Ribes, Cingles de Sant Eloi, etc. Als vessants obacs, per contra, aquesta 
varietat sembla força mes rara. 

DG 39, 18, 28, 38, 48, 27, 37. Circumbor. A Europa, eur. 

subsp. nana Syme in Soverby 

Nom vulgar: ginebre. 

Serres i turons de Nuria (VAYR., Caí. N.: 72, sub J. alpina). 
SENNEN l'inclou a la seva Flora de Nuria (: 76). 
Pie de Segre, 2400 m (BR.-BL., Vég. alp.: 37', Saxifragetum mixtae); sobre Nuria, 
2200 m (BR.-BL., Le: 161, Festucetum scopariae subass. de Festuca ovina subsp. 
indigesta); Coll de Noufonts, 2600 m, Pie de Segre, 2400 i 2450 m (BR.-BL., Le. 
t. 21 , Festucetum eskiae); vers el Pie de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., 
Le. t. 23, Pumileto-Festucetum supinae); vers Finestrelles, 2100 m (BR.-BL, Le. 
t. 29, Saxifrageto-Rhodoretum). 

Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLOS, La bardissa: 56, Turríteto-Rhamnetum alpinae). 
Collada occidental de Toses, 1815 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 7, Cytise-
tum purgantis pyrenaicum vaccinietosum myrtilli). 

- Estatges alpí i subalpí superior, ccc. (1700)1800-2400(2700) m. 
Característic de l'aliança Juniperion nanae, es fa sobretot als soleils, dins els mato-
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- Originària de la Xina, es cultiva als jardins, sobretot per fer tanques. S'escampa
espontàniament i colonitza les roques i els murs.

Ribes de Freser. sobretot als murs del passeig de Guimerà. 920 m; Aigües de Ribes,
roques dels voltants del Balneari. 850 m.

DG 38. Àsia E

40. Juniperus communis L. subsp. cornmunis

Nom vulgar: ginebre.

- Estatges montà i subalpí. ccc. 775-2000 m.
Dintre els boscos, tant de coníferes com de caducifolis; formant matolls, barrejat
amb d'altres arbusts, i de manera esparsa als prats i llocs oberts. N·V.

Des de la zona inferior de la Vall (Pont d'en Cabreta. La Corba•... ) fins a la Collada de
Toses i Pla d' Anyella. Bosc de Batet. vall Estremera, Gorges del Freser. Bosc de Ribes.
Collada Verda, vessants del Taga. Sant Amanç i Serra de Montgrony. Localitats inter
mèdies: Barricó, Collada de Grats, El Baell, Campelles. Toses. Planoles. Queralbs.
Ventolà. Serrat. Pardines, Pineda Rosta. Ribes de Freser, Bruguera. etc.
Fins a uns 1600 m d'altitud es presenta en una forma ben típica. Entre aquesta alçà
ria i uns 2000 m apareix una raça especial. que atribuim a la var. intermedia (Schur)
Sania; es tracta d'un arbust semiprostrat, de fulles relativament amples, però llargues
i patents, que sembla una forma de transició entre el communis típic i la subspècie
nana. Exemplars atribuibles a aquesta varietat intermedia abunden, sobretot, a la
zona occidental de la Vall (Pla d'Anyella. Collada de Toses i, en general. als vessants
solells de la vall de Rigard), però se'n poden veure també a molts altres indrets: solell
del Bosc de Ribes, Cingles de Sant Eloi, etc. Als vessants obacs. per contra, aquesta
varietat sembla força més rara.

DG 39. 18.28.38.48.27,37. Circumbor. A Europa, euro

subsp. nana Syme in Soverby

Nom vulgar: ginebre.

Serres i turons de Núria (VAYR.• Cat. N: 72. sub J alpina).
SENNEN l'inclou a la seva Flora de Núria (: 76).
Pic de Segre. 2400 m (BR.-BL.. Veg. alp.: 37. Saxifragetum mixtae); sobre Núria.
2200 m (BR.-BL., Lc.: 161, Festucerum scopariae subass. de Fesn/ca ovina subsp.
indigesta); Coll de Noufonts. 2600 m, Pic de Segre. 2400 i 2450 m (BR.-BL.. Lc.
t. 21. Fesrucerum eskiae); vers el Pic de la Fossa del Gegant. 2300 m (BR.-BL..
Lc. t. 23, Pumileto-Fesrucerum supilwe); vers Finestrelles, 2100 m (BR.-Bl., Lc.
t. 29. Saxifrageto-Rhodorewm).

Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLÒS, La bardissa: 56. Turriteto-Rhamlletum alpillae).
Collada occidental de Toses, 1815 m (RJVAS MART., Bosq. ymat. piro t. 7, Cytise
tum purgantis pyrenaicum vaccinietosum myrtilli).

- Estatges alpí i subalpí superior. ccc. (1700)1800-2400(2700) m.
Característic de l'aliança Juniperion nanae, es fa sobretot als solells, dins els mato-



liais i eis boscos clars. També és fréquent, de forma dispersa, a les pastures i llocs 

oberts. V-VI. 

Abunda molt a la serralada axial: cap a la Collada de Toses, Pía de les Salines, Font-

seca, tossa del Puigmal, Coma de Fontalba, Nuria, Finestrelles, Coma d'Eina, Coma 

de Vaca, Coma de Fresers, vessants del Balandrau, Coma del Llispet, La Canya, 

Collet de les Barraques, etc. A les serres pre-pirinenques, que teñen dins la Valí eis 

seus vessants obacs, s'hi veu mes rarament: La Covil, lusos de Taga, etc. 

No sembla pas tractar-se - c o m alguns autors han insinuât- d'una raça poc típica, 

hibridogènica i estéril, bé que és relativament rar de trobar exemplars ben fructificáis. 

DG 29, 39, 18, 28, 38. Bor.-alp. 

subsp. hemisphaerica (J. et C. Presi) Nyman 

Nuria, 2000 m (GARRIGA in BC 59391, segons FRANCO e ALFONSO, Zimbros e pom. : 453). 
Cap a la Collada de Toses, 1550-1815 m (RIVAS M ART., Bosq. y mat. pir. t 6, Veronico-Pine-
tum sylvestris, i t. 7, Cytisetum purgantis pyrenaicum). 

- Aqüestes citacions deuen correspondre a la forma de J. communis que nosaltres incloem dins 
la var. intermedia, comentada aquí damunt 
La subsp. hemisphaerica és una estirp oromediterrània, estesa per les muntanyes de l'Europa me
ridional No estem gens segurs que s'hi puguin atribuir encara les poblacions pirinenques que pre
senten caràcters intermedis entre les subspècies communis i nana. 

Juniperus phoenicea L. 

Existeix al veí Ripollès, on es troba arrecerat en algunes roques calcinais, per exemple a Mont-
grony (DG 27). No l'hem vist mai, dintre la Vali de Ribes. 

Juniperus sabina L. 

Roques de la Molina, prop de Toses (VAYR., Cat. N.: 72;VAYR. in CAD., Fl. Cat. VI: 312). 

- A l'herbari Vayreda existeixen diversos plecs d'aquesta cupressàcia, l'étiqueta dels quais diu: 
"del Porxo del Sitjar" (o bé "de la Molina") "a Comabella", localitat bastant imprecisa, però que, 
en qualsevol cas, no pot pas interpretar-se com propera a Toses ni situada dins la Vali de Ribes. 
Nosaltres hem cercai infructuosament la pianta a les zones rocoses limítrofes entre La Molina i 
Toses. 
La localitat de VAYREDA ha de correspondre al quadrat UTM DG 18. 

CUPRESSÀCIES CULTIVADES - A part de Thuja orientalis, hom troba cultivades 

altres plantes d'aquesta familia, i més especialment Cupressus sempervirens L. 

Subcl. TAXIDAE 

TAXACEAE 

41. Taxus baccarà L. 

Nom vulgar: teix. 

Roques de Ribes (VAYR., Cat. N. : 72). 
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llars i els boscos clars. També és freqüent, de fonna dispersa, a les pastures i llocs
oberts. V-VI.

Abunda molt a la serralada axial: cap a la Collada de Toses, Pla de les Salines, Font
seca, tossa del Puigmal, Coma de Fontalba, Núria, Finestrelles, Coma d'Eina, Coma
de Vaca, Coma de Fresers, vessants del Balandrau, Coma del Llispet, La Canya,
Callet de les Barraques, etc. A les serres pre-pirinenques, que tenen dins la Vall els
seus vessants obacs, s'hi veu més rarament: La Covil, llisos de Taga, etc.

No sembla pas tractar-se -com alguns autors han insinuat- d'una raça poc típica,
hibridogènica i estèril, bé que és relativament rar de trobar exemplars ben fructificats.

DG 29,39, 18,28,38. Bor.-alp.

subsp. hemisphaerica (J. et C. PresI) Nyman

Núria, 2000 m (GARRIGA in BC 59391, segons FRANCO e ALFONSO, Zim bros e pom.: 453).
Cap a la Collada de Toses. 155Q.1815 m (RIVAS MART.. Bosq. y mat. pir. t 6, Veronico·Pine
tum sy/vestris, i t 7, Cytiset!lm purgantis pyrenaicwn).

- Aquestes citacions deuen correspondre a la forma de J. communis que nosaltres incloem dins
la var. incermedia, comentada aquí damunt
La subsp. hemisphaerica és una estirp oromediterrània. estesa per les muntanyes de l'Europa me
ridional No estem gens segurs que s'hi puguin atribuir encara les poblacions pirinenques que pr~

senten caràcters intermedis entre les subspècies commutlis i nana.

Juniperus phoenicea L.

Existeix al veí Ripollès, on es troba arrecerat en algunes roques calcinals, per exemple a Mont
grony (DG 27). No l'hem vist mai, dintre la Vall de Ribes.

Juniperus sabina L.

Roques de la Molina. prop de Toses (VAYR., 071. N.: 72;VAYR. in CAD., F/. Cat. VI: 312).

- A l'herbari Vayreda existeixen diversos plecs d'aquesta cupressàcia, l'etiqueta dels quals diu:
"del Porxo del Sitjar" (o bé "de la Molina") "a Comabella", localitat bastant imprecisa, però que,
en qualsevol cas. no pot pas interpretar-se com propera a Toses ni situada dins la Vall de Ribes.
Nosaltres hem cercat infructuosament la planta a les zones rocoses limítrofes entre La Molina i
Toses.
La localitat de VA YREDA ha de correspondre al quadrat UTM DG 18.

CUPRESSÀCIES CULTNADES - A part de Thuja orientalis, hom troba cultivades
altres plantes d'aquesta família, i més especialment Cupressus sempervirens L

Subcl. TAXIDAE

TAXACEAE

41. Taxus baccata L.

Nom vulgar: teix.

Roques de Ribes 01AYR., Cat. N.: 72).



- Estatge monta, rrr. 
Es fa dins els boscos ombrivols. 

Sobre el Clot de Solans (vessants de Sant Amanç), 1325 m; baga d'Angeláis, 875-950 
m. Cap a Bruguera i cap a Can Perramon de Dalt ni ha alguns exemplars dubtosament 
espontanis. L'arbre es cultiva corn a ornamental (i antigament per les sèves propietats 
medicináis) a diversos llocs habitats: Ribes de Freser, El Baell, Aiguës de Ribes, etc. 

DG 38, 37. Circumbor. A Europa, subatl. 

ANGIOSPERMAE 

Cl. DICOTYLEDONES 

SALICACEAE 

42. Salix fragilis L. 

Nom vulgar: salze. 

- Estatge monta, r. 775-1300 m. 

Pràcticament només a la vora deis rius principáis. Es considera característic deis 
Populetalia albae. V-VII. 

Vores del Freser, a Ribes, 910 m, i cap al Pont d'en Cabreta, 775 m; riberal del Ri-
gard, entre Ribes i Plañóles, 950-1050 m; entre Ribes i Coma, a les vores del Segadell, 
975 m; vali Estremerà, 1250 m. 

DG 28, 38, 37. Eur. 

43. Salix alba L. 

Nom vulgär: salze, saulic. 

— Estatge monta, c. 775-1550 m. 
A les vores de rius i llocs humits. Va lligat sobretot als Populetalia albae. V-VII. 

Vores del Freser, 900 m; prop de Barricò, 975 m; voltants de Ribes de Freser; La 
Farga de Queralbs, 1100 m; sota Dòrria, 1400 m; voltants de Toses, 1425-1525 m. 

DG 18,28 , 38, 37. Lateeur. 

Salix x rubens Schrank = S. alba x fragilis 

Nom vulgär: vrimetera. 

Segons GÖRZ (Saules: 113, sub S. neotrichd), a aquesta estirp hibridogènica haurien 
d'atribuir-se totes les citacions espanyoles de S. fragilis. 

— Podrien correspondre, reaiment, a aquest hfbrid alguns exemplars de vimetera es
pontanis i la majoria (o tots?) dels cultivats (Ribes de Freser, El Baell, Serrat, etc.). 

DG 28, 38, 37. 
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- Estatge montà, m.
Es fa dins els boscos ombrívols.
Sobre el Clot de Solans (vessants de Sant Amanç), 1325 m; baga d'Angelats, 875·950
m. Cap a Bruguera i cap a Can Perramon de Dalt hi ha alguns exemplars dubtosament
espontanis. L'arbre es cultiva com a ornamental Ci antigament per les seves propietats
medicinals) a diversos llocs habitats: Ribes de Freser, El Baell, Aigües de Ribes, etc.

DG 38, 37.

ANGlOSPERMAE

CI. DlCOTYLEDONES

SALlCACEAE

Circumbor. A Europa, subatl.

42. Salix fragilis L.

Nom vulgar: salze.

- Estatge montà, r. 775-1300 m.
Pràcticament només a la vo~a dels rius principals. Es considera característic dels
Papu/etalia a/bae. V·VII.

Vores del Freser, a Ribes, 910 m, i cap al Pont d'en Cabreta, 775 m; riberal del Ri·
gard, entre Ribes i Planoles, 950·1050 m; entre Ribes i Coma, a les vores del Segadell,
975 m; vall Estremera, 1250 m.

DG 28, 38, 37.

43. Salix alba L.

Nom vulgar: salze, saulic.

Eur.

- Estatge montà, c. 775-1550 m.
A les vores de rius i llocs humits. Va lligat sobrerot als Papu/eta/ia a/bae. V-Vll.

Vores del Freser, 900 m; prop de Barricó, 975 m; voltants de Ribes de Freser; La
Farga de Queralbs, 1100 m; sota Dòrria, 1400 m; voltants de Toses, 1425-1525 m.

DG 18,28,38,37. Lateeur.

Salix x rubens Schrank = S. alba x [ragi/is

Nom vulgar: vrimetera.

Segons GÓRZ (Sau/es: 113, sub S. neatriclza), a aquesta estirp hibridogènica haurien
d'atribuir·se totes les citacions espanyoles de S. [ragilis.

- Podrien correspondre, realment, a aquest híbrid alguns exemplars de vimetera es·
pontanis i la majoria (o tots?) dels cultivats (Ribes de Freser, El Baell, Serrat, etc.).

DG 28, 38, 37.



44. Salix triandra L. 

- Zona inferior de la Vail, rrr. 

Vores de riu. Es considera característic de l'aliança Salicion triandro-fragilis. 

Riberal del Freser, sota el Sagnari, 780 m. 

DG 37. E u r -

Salix reticulata L. 

Cims de Nuria (VAYR., Cat. N. : 71). 
Nuria, Coma de Vaca (VAYR. in CAD., Pl. Cat. V: 180), citacionsque son recollides també per 
GÔRZ (Saules: 123). VIC. (Salie.: 61) també repeteix la indicado de Coma de Vaca. 

- Aquesta planta no ha estât indicada per cap altre autor posterior a VAYREDA, i nosaltres 
tampoc no l'hem vista mai dins la ValL D'altra banda, a l'herbari Vayreda no existeixen testimo-
nis que en donin fe. Creiem, dones, prudent de considerar dubtosa la citació vayredana. 

45. Salix herbácea L. 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 7), indicado recollida també per CAD. (Fl. 
Cat. V: 181) i per VIC. (Salic.: 59). 
Riuet de Fontnegra (CAD., Exc. : 100). 
Conca al fons de la vail de Noufonts, molt abundant (SEN., Add. : 163 i 56). El 
mateix autor inclou 1'especie en la seva flora de la Valí de Nuria, sense especificar 
localitat. 
GÔRZ (Saules: 125) recull la citació de SENNEN i hi afegeix una indicació atribuida 
a CUATRECASAS: Coll de la Marrana. 
Congestera orientada al N al Pic de Segre, 2300 m, vessant septentrional del Coll de 
Nuria, 2400 m (BR.-BL., Vêg. alp. t. 9, Saliceto-Anthelietum); Serra de l'Embut, 
2250 m (BR.-BL., Le. t. 10,Salicetum retusae-reticulatae). 

- Estatge alpi, a les altes conques deis rius Nuria i Freser, entre el Puigmal i el Balan-
drau, r. 2100-2650 m. 
Característic de l'aliança Salicion herbaceae. Es fa a les congesteres, conques (cires 
glacials) i llocs on la neu persisteix bastant temps. Només sobre substrats mes o menys 
àcids (gneis, esquists, etc.). VI-VIII. 

Ras de l'Ortigar, 2350 m; abundant a la Coma de l'Embut, 2250-2350 m; reconca de 
Noufonts, 2500 m; reconca de les Mulleres, 2550 m; cap al Pic de 1'Aliga, 2275 m; 
les Arques de Coma de Vaca, 2550 m; molt abundant al vessant obac del Torreneu-
les, sobre Coma de Vaca; Tirapits i Coma de Fresers, abundant, 2550-2650 m; Coma 
de Mantinell i cap a Tres Pics; vessants obacs del Balandrau, 2100-2250 m. 

DG 29, 39. Àrt.-alp. 

46. Salix retusa L. 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 71), citació que és recollida també per GÔRZ 
(Saules: 119) i per CAD. (FL Cat. V: 181). 
Fontnegra (CAD., Fl. Cat. V: 181). 
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44. Salix triandra L.

- Zona inferior de la Vall, rrr.

Vores de riu. Es considera característic de l'aliança Salicion triandrcrfragilis.

Riberal del Freser, sota el Sagnari, 780 m.

DG 37.

Salix refieu lata 1...

Eur.

Cims de Núria (VAYR., Cat. N.: 71).
Núria, Coma de Vaca (VAYR. in CAD., Pl. Cat. V: 180). citacions que són recollides també per
GORZ (Saules: 123). VIC. (Salic.: 61~ també repeteix la indicació de Coma de Vaca.

_ Aquesta planta no ha estat indicada per cap altre autor posterior a VA YREDA, i nosaltres
tampoc no l'hem vista mai dins la Vall D'altra banda, a ¡'herbari Vayreda no existeixen testiml:}
nis que en donin fe. Creiem. doncs, prudent de considerar dubtosa la citació vayredana.

45. Salix herbacea L.

Muntanyes de Núria 01AYR., Cat. N: 7), indicació recollida també per CAD. (FI.
Cat. V: 181) i per VIC. (Salic.: 59).
Riuet de Fontnegra (CAD., Exc.: 100).
Conca al fons de la vall de Noufonts, molt abundant (SEN., Add.: 163 i 56). El
mateix autor inclou l'espècie en la seva flora de la Vall de Núria, sense especificar
localitat.
GORZ (Saules: 125} recull la citació de SENNEN i hi afegeix una indicació atribuïda
a CUATRECASAS: Coll de la Marrana.
Congestera orientada al N al Pic de Segre, 2300 m, vessant septentrional del Coll de
Núria, 2400 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 9, Saliceto-Anthelietum); Serra de l'Embut,
2250 m (BR.-BL., Lc. t. 10, Salicetum retusae-reticulatae).

- Estatge alpí, a les altes conques dels rius Núria i Freser, entre el Puigmal i el Balan
drau, r. 2100-2650 m.
Característic de l'aliança Salicion herbaceae. Es fa a les congesteres, conques (circs
glacials) i llocs on la neu persisteix bastant temps. Només sobre substrats més o menys
àcids (gneis, esquists, etc.). VI-VIII.

Ras de l'Ortigar, 2350 m; abundant a la Coma de l'Embut, 2250-2350 m; reconca de
Noufonts, 2500 m; reconca de les Mulleres, 2550 m; cap al· Pic de l'Àliga, 2275 m;
les Arques de Coma de Vaca, 2550 m; molt abundant al vessant obac del Torreneu
les, sobre Coma de Vaca; Tirapits i Coma de Fresers, abundant, 2550-2650 m; Coma
de Mantinell i cap a Tres Pics; vessants obacs del Balandrau, 2100-2250 m.

DG 29,39. Àrt.-alp.

46. SaIix retusa L.

Muntanyes de Núria 01AYR., Cat. N.: 71), citació que és recollida també per GORZ
(Saules: 119) i per CAD. (FL Cat. V: 181).
Fontnegra (CAD., FI. Cat. V: 181).



Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL., Vég alp. t. 10, Salicetum retusae-reticulatae). 
VIC. (Salic: 56) recull les citacions anteriore, sota la indicado genèrica de Nuria, i 
hi 'afegeix Puigmal (PUIGG.!). Totes aqüestes citacions les refereix a la var. vulgaris 
Wim. 

- Estatge alpi a les altes valls deis rius Nuria i Freser, c. (2000)2200-2700 m. 
Congesteres i altres llocs amb llarga durada de la neu, tant ais substrats calcináis 
com ais esquistosos. Característic de l'associació Carici-Salicetum retusae. VI-VII. 

Coma de Gombreny, 2150 m; Ras de FOrtigar, 2350 m; vora el Collet Verd, 2250 
m; Nuria, 2000 m; Coma de l'Embut, 2300 m; Coma de Vaca; Coma de Fresers, 
2250-2500 m, i vessants del Tirapits, 2600 m, molt abundant; Coma de Mantinell, 
2250 m; Ull de Ter (Vali de Camprodon); Carancà (Conflent), 2700 m. 

DG 29,39. Oròfit alp. 

Salix kitaibeliana Willd. 

Vessant esquerre de Mulleres, Coma de Vaca (SEN., Add.: 163); el mateix autor inclou aquesta 
espècie en la seva flora de Nuria (: 76) sense especificar localitat. 

- Les citacions de SENNEN creiem que s'han de referir a fespècie anterior. GÒRZ {Saúles: 
119) especifica que els exemplars pirinenes d'aquest grup de salenques pertanyen tots a S. re
tusa var. retusa i que només rarament hom troba alguns individus que s'acosten a la var. kitai
beliana sense esser, però, gens tipies. S. kitaibeliana és una espècie que es considera endèmica 
dels Carpats. 

Salix x schinzianaBr.-Bl. = S. herbácea x pyrenaica 

Pastures alpines prop de Nuria, 2400 m (SEN. in GÒRZ, Saúles: 127). 

Nuria, vali occidental que va al Puigmal, 2300 m (BR.-BL., Notes: 225). 

VIC. (Salic. : 65) recull les citacions anteriore. 

- Una forma no gaire típica, que podría pertànyer a aquest hibrid, l'hem recollida 
a la Coma de la Perdiu, 2100 m. 

DG29 . 

Salix pyrenaica Gouan 

Puigmal (PUIGG., F. BOLÒS), Coma de Vaca (CUFFÍ) in VAYR., PI. Not.: 147. 
Roques humides de les muntanyes de Nuria, Coma de Vaca,... (VAYR., Cat. N.: 
71). WK. (Suppl.:51), CAD. (FI Cat. V: 180) i GÒRZ (Saúles: 121) recullen 
totes o una part de les citacions anteriore. També VIC. (Salic: 63) les repeteix, 
atribuint, a més, la citació de Nuria a LLEN. 

Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL, Vég. alp. t. 10, Salicetum retusae-reticulatae). 
A l'herbari BC hem vist un exemplar recollit per CAPELL a Puigllancada. 

- Estatge alpi, rr. 
Llocs ombrívols, i generalment pedregosos, on s'acumula la neu. Prefereix els ter-
renys calcináis. Característic de l'aliane a/Iraòtó/ort coeruleae. VI-VII. 

Coma de Fontalba, 2250 m; Coma de Fresers, 2075 m; Gorges del Freser, prop de 
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Serea de l'Embut, 2250 m (BR.·BL., Vég alp. t. lO, Salicetum retusae·reticulatae).
VIC. (Salic.: 56) recull les citacions anteriors, sota la indicació genèrica de Núria, i
hi 'afegeix Puigmal (PUIGG. !). Totes aquestes citacions les refereix a la var. vulgaris
Wi1)\.

- Estatge alpí a les altes valls dels rius Núria i Freser, c. (2000)2200·2700 m.
Congesteres i altres llocs amb llarga durada de la neu, tant als substrats calcinals
com als esquistosos. Característic de l'associació Carici-Salicetum retusae. VI-VII.

Coma de Gombreny, 2150 m; Ras de l'Ortigar, 2350 m; vora el Callet Verd, 2250
m; Núria, 2000 m; Coma de l'Embut, 2300 m; Coma de Vaca; Coma de Fresers,
2250·2500 m, i vessants del Tirapits, 2600 m, molt abundant; Coma de Mantinell,
2250 m; Ull de Ter (Vall de Camprodon); Carançà (Conflent), 2700 m.

DG 29,39. Oròfit alp.

Salix kitaibeliana Wi1ld.

Vessant esquerre de Mulleres. Coma de Vaca (SEN., Add.: 163); el mateix autor inclou aquesta
espècie en la seva flora de Núria (: 76) sense especificar localitat

- Les citacions de SENNEN creiem que s'han de referir a l'espècie anterior. GÓRZ (Saules:
119) especifica que els exemplars pirinencs d'aquest grup de salenques pertanyen tots a S. re
tusa var. retusa i que només rarament hom troba alguns individus que s'acosten a la var. kitai
beIiana sense ésser, però, gens típics. S. kitajbeliana és una espècie que es considera endèmica
dels Carpats.

Salix x schinziana Br.·BI. = S. herbacea x pyrellaica

Pastures alpines prop de Núria, 2400 m (SEN. in GORZ, Saules: 127).

Núria, vall occidental que va al Puigmal, 2300 m (BR.·BL., Notes: 225).
VIC. (Salic.: 65) recull les citacions anteriors.

- Una forma no gaire típica, que podria pertànyer a aquest híbrid, l'hem recollida
a la Coma de la Perdiu, 2100 m.

DG 29.

47. Salix pyrenaica Gouan

Puigmal (PUIGG., F. BOLÒS), Coma de Vaca (CUFFÍ) in VAYR., Pl. Not.: 147.
Roques humides de les muntanyes de Núria, Coma de Vaca,... (VAYR., Cat. N:
71). WK. (SuppL: 57), CAD. (Fi Cat. V: 180) i GÓRZ (Saules: 121) recullen
totes o una part de les citacions anteriors. També VIC. (Salic.: 63) les repeteix,
atribuint, a més, la citació de Núria a LLEN.
Serra de l'Embut, 2250 m (BR.·BL., Vég alp. t. 10,Sa/icetum retusae-reticulatae).
A l'herbari BC hem vist un exemplar recollit per CAPELL a Puigllançada.

- Estatge alpí, re.
Uocs ombrívols, i generalment pedregosos, on s'acumula la neu. Prefereix els ter·
renys calcinals. Característic de l'aliança A rabidioll coeTUleae. VI·VII.

Coma de Fontalba, 2250 m; Coma de Fresers, 2075 m; Gorges del Freser, prop de



Coma de Vaca, 2000-2100 m; abundant als vessants obacs del Balandrau, a uns 

2200 m. 

DG 29, 39, 18. Orò fit pir.-cant. 

48. Salix phylicifolia L. subsp. bicolor (Willd.) O. Bolòs et Vigo;5. bicolor Willd. 

- L'hem vist en alguns punts del bosc de Campelles, vora els torrents i en indrets 
humits, 1350-1500 m; alguns exemplars presenten una lleugera influencia de S. 
atrocinerea. També a la Coma de Fresers, 2100 m. 

DG 28, 39. Oròfit europ. C 

49. Salix nigricans Sm. 

— Amb certes reserves incloem aquesta espècie en el nostre catàleg floristic. Des 
que la citàrem per primer cop (v. Notes fi pir. cats.: 49) no hem aconseguit de 
tornar a recollir la planta en bon estât de determinado. 
L'hem vista només a la zona pantanosa de l'Estany dels Barbs (Pardines), 1400 m. 
S. nigricans havia estât indicai rarament als Pirineus catalans. GAUTIER l'assenya-
là al Confient, GAUSSEN a Andorra i BUBANI a la valí d'Eina cerdana i al Capcir 
(ex TIMBAL). 

DG 38. Bor.-subalp. 

50. Salix atrocinerea Brot. var. catalaunica (Görz) C. Vie. 

- Estatges monta i subalpí, c. 775-1800 m. 

Vores de riu, torrents i llocs humits. III-V. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; vali de Barricò, 825 m; Aiguës de Ribes, 840 m; 
entre el Baell i Campelles, 1300 m; Campelles, 1300 m; vores del Freser, prop de Ri
bes, 900 m; Sta. Caterina (Ribes de Freser), 1025 m; vora Mas Conili, 1250 m; sota 
Boixetera i cap a la Collada Verda, 1400-1550 m; vores del Segadell, 975 m; cap al 
Roc de Tot-lo-môn, 1700 m; baga de Fornells, 1450 m; entre Toses i la Collada, 
1500-1775 m. 

DG 39, 18 ,28 ,38 ,37 . Lateatl. 

Salix atrocinerea var. catalaunica x phylicifolia subsp. bicolor 

- Vora Campelles, 1300 m. 

DG 28. 

51. Salix caprea L. 

Nom vulgar: gatell. 

Ribes (VAYR.! in VIC, Salic: 109). 

- Estatges monta i subalpí, ce. 800-2000 m. 
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Coma de Vaca, 2000-2100 m; abundant als vessants obacs del Balandrau, a uns
2200 m.

DG 29, 39,18. Oròfit pir.-cant.

48. Salix phylicifolia L. subsp. bicolor (Willd.) O. Bolòs et Vigo;S. bicolor Willd.

- L'hem vist en alguns punts del bosc de Campelles, vora els torrents i en indrets
humits, 1350-1500 m; alguns exemplars presenten una lleugera influència de S.
atrocinerea. També a la Coma de Fresers, 2100 m.

DG 28, 39. Otòfit europ. C

49. Salix nigricans Sm.

- Amb certes reserves incloem aquesta espècie en el nostre catàleg florístic. Des
que la citàrem per primer cop (v. Notes fi pir. cats.: 49) no hem aconseguit de
tornar a recollir la planta en bon estat de determinació.
L'hem vista només a la zona pantanosa de l'Estany dels Barbs (Pardines), 1400 m.
S. nigricQns havia estat indicat rarament als Pirineus catalans. GAUTIER l'assenya
là al Conflent, GAUSSEN a Andorra i BUBANI a la vall d'Eina cerdana i al Capcir
(ex TIMBAL).

DG 38. Bor.-subalp_

50. Salix atrocinerea Brot. var. catalaunica (GOlZ) C. Vic.

- Estatges montà i subalpí, c. 775-1800 m.

Vores de riu, torrents i llocs humits. III-V.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; vall de Barricó, 825 m; Aigües de Ribes, 840 m;
entre el Baell i Campelles, 1300 m; Campelles, 1300 m; vores del Freser, prop de Ri
bes, 900 m; Sta. Caterina (Ribes de Freser), 1025 m; vora Mas Conill, 1250 m; sota
Boixetera i cap a la Collada Verda, 1400-1550 m; vores del Segadell, 975 m; cap al
Roc de Tot-Io·món, 1700 m; baga de Fornells, 1450 m; entre Toses i la Collada,
1500-1775 m.

DG 39, 18,28,38,37.

Salix atrocinerea var. catalaunica x phylicifolia subsp. biéolor

- Vora Campelles, 1300 m.

DG 28.

51. Salix caprea L.

Nom vulgar: gatell.

Ribes (VAYR.! in VIC., Salic.: 109).

- Estatges montà i subalpí, cc. 800-2000 m.

Lateat!.



A babea altitud es troba dintre els boscos frescals, vora els torrents....: mes amunt 
es fa sobretot a les clarianes deis boscos de coníferes. Esparsament hom el veu tam
bé ais llocs oberts i assolellats. 
A l'estatge subalpí, característic de 1'alianca Sambuco-Salicion capreae. (II)III-IV. 

Nombrases localitats, des de la zona inferior de la Valí (sota del Sagnari, Estegue-
lella, etc.) ñns a sobre Toses, a la vali Estremerà, a les Gorges de Nuria (1950 m) 
i del Freser i a la Collada Verda (1550 m). Altres localitats: vali de Barricò, El 
Baell, obac del torrent Llobre, Ribes de Freser, vali del Bac (Campelles), sobre 
Planes, cap a Dòrria, Rialb, Queralbs, bosc de Ribes, la Moscatosa, etc. 

DG 39, 18,28, 3 8 , 4 8 , 2 7 , 37. Eur. 

Salix x quercifolia Sennen = S. caprea x atrocinerea var. catalaunica 

- Vora la Collada Verda, 1525 m, entre les especies parentals. 

DG 38. 

Salix repens L. 

Ribes (GÒRZ, Saúles: 151 ex "ingenieros de montes") (VIDAL in V I C , Salic: 126, sense 
confirmar). 

- Indicado imprecisa i no confirmada posteriorment Cal deixar-la de banda. 

52. Salix elaeagnos Scop.;,S. incana Schrank 

Nom vulgar: salic. 

— Estatge monta, ce. 775-1525 m. 

Rius i torrents, sobretot en indrets pedregosos i ais llocs sotmesos a revingudes. 
De 1'alianca Salicion triandro-fragilis. IV-V. 

Cap al Pont d'en Cabrera, 775 m; Aigües de Ribes, 825 m; torrent Roig (El Baell), 
1100 m; Ribes de Freser, 925 m; entre el Baell i Campelles, 1275 m;molt abundant 
ais codolars del Rigard entre Plañóles i Toses; entre Toses i la Collada, 1525 m; Vila-
manya, 1300 m; vali Estremerà, 1200 m; Les Ribes, 1400 m; torrent del Forn (Quer
albs), 1250 m; riu Macanell (Serrat), 1300 m; Rialb, 1050 m; vores del Segadell, es
parsament entre Ribes i els Prats (Pardines), 1500m;torrentRoig(Bruguera), 1500 m, 
etc. 

DG 39, 18, 28, 38, 37. Lateeur. 

53. Salix purpurea L. 

Nom vulgar: salic. 

Ribes (VAYR. in VIC, Salic: 71 , sub var. hispánica Gz.). 

— Estatge monta, rr. Excepcional a l'estatge subalpí. 

Codolars deis rius, sovint barrejat amb l'espècie anterior. De 1'alianca Salicion trian

dro-fragilis. IV-V. 

135

A baixa altitud es troba dintre els boscos frescals, vora els torrents.... : més amunt
es fa sobretot a les clarianes dels boscos de coníferes. Esparsament hom el veu tam·
bé als llocs oberts i assolellats.
A l'estatge subalpí, característic de l'aliança Sambuco-Salicion capreae (II)IlI-IV.

Nombroses localitats, des de la zona inferior de la Vall (sota del Sagoari, Estegue
lella, etc.) fins a sobre Toses, a la vall Estremera, a les Gorges de Núria (1950 m)
i del Freser i a la Collada Verda (1550 m). Altres localitats: vall de Barricó, El
Baell, obac del torrent Llobre, Ribes de Freser, vall del Bac (Campelles), sobre
Planès, cap a Dòrria, Rialb, Queralbs, bosc de Ribes, la Moscatosa, etc.

DG 39, 18,28,38,48,27,37.

Salix x quercifolia Sennen = S. caprea x atrocinerea var. catalaunica

- Vora la Collada Verda, 1525 m, entre les espècies parentals.

DG 38.

Eur.

Sa/ix repem L

Ribes (GORZ, Saules: 151 ex "ingenieros de montes") (VIDAL in VIC.. Salic.: 126. sense
confirmar).

- Indicació imprecisa i no confirmada posteriorment Cal deixar-la de banda.

52. Salix elaeagoos Scop.;S. incana Schrank

Nom vulgar: sàlic.

- Estatge montà, cc. 775-1525 m.
Rius i torrents, sobretot en indrets pedregosos i als llocs sotmesos a revingudes.
De l'aliança Salicion trialldro-fragili. IV-V.

Cap al Pont d'en Cabreta, 775 m; Aigües de Ribes, 825 m; torrent Roig (El Baell),
1100 m; Ribes de Freser, 925 m; entre el Baell i Campelles, 1275 m; molt abundant
als codolars del Rigard entre Planoles i Toses; entre Toses i la Collada, 1525 m; Vila
manya, 1300 m; vall Estremera, 1200 m; Les Ribes, 1400 m; torrent del Fam (Quer
albs), 1250 m; riu Maçanell (Serrat), 1300 m; Rialb, 1050 m; vores del Segadell, es
parsament entre Ribes i els Prats (pardines), 1500 m; torrent Roig (Bruguera), 1500 m,
etc.

DG 39, 18,28,38,37. Lateeur.

53. SaIix purpurea L.

Nom vulgar: sàlic.

Ribes (VAYR. in VIC., Salic.: 71, sub var. hispanica Gz.).

- Estatge montà, rr. Excepcional a l'estatge subalpí.

Codolars dels rius, sovint barrejat amb l'espècie anterior. De l'aliança Salicioll trian
dro-fragili. IV-V.



Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m, i a d'altres indrets del curs inferior del Freser 
(La Corba, sota Estèguel,...); prop de Ribes de Freser, 900 m; vores del Rigard cap 
al Pont del Sola i sota Planes, 1000-1100 m; la Farga de Queralbs, 1100 m; Gorges 
de Nuria, vora el riu, 1850 m. 

DG 39, 28, 38, 37. Eur. 

54. Populus tremula L. 

Nom vulgar: trémol. 

Comú a Ribes (CAD., Fl. V.: Ill, Fl. Cat. V: 190). 

— Estatges monta i subalpí inferior, ce. 775-1900 m. 

Es fa als boscos omb rívols, clarianes humides i racons frescals. Horn el troba dins de 
comunitats diverses: aliances Fraxino-Carpinion, Quercionrobori-petraeae, Sambuco-
Salicion capreae, etc. IV-V. 

Nombrases localitats, des del Pont d'en Cabreta (775 m) fins a sobre Toses, a les Gor
ges del Freser (1700 m) i de Nuria (1900 m) i a l'alta vali del Segadell: Aigües de 
Ribes, torrent Roig (El Baell), Barricò, Ribes de Freser, Roques Blanques, Els Co-
forns, Plañóles, Rialb, Les Ribes, Serrat, Daió, etc. 

DG 39, 18, 28, 38 ,27, 37. Eur. 

*55. Populus nigra L. 

Nom vulgar: pollancre, pollane. 

— Estatge monta, c. ; però molt comú a les vores deis rius i llocs humits. 
De l'ordre Populetalia albae. Cultivât i àmpliament naturalitzat de fa molt temps. 

rv-v. 
De vegades hom planta també la cv. Italica [= subsp. pyramidalis (Rozan.) Celak], 
de branques fastigiades (nom vulgar: pollancre gavatx). 

Ribes de Freser; Aigües de Ribes, 830 m; Bruguera; Pardines; Queralbs, 1150 m; 
força frequent a les vores del Rigard (Plañóles, Fornells,...) fins a sobre Toses, 1525 
m; etc. 

DG 39, 18, 28, 38, 27, 37. Lateeur.-(Med.) 

Populus alba L. 

Nom vulgar: arbre blanc. 

Rarament cultivât a 1'estatge monta, a les vores de rius i torrents, i alguna vegada 
subspontani. 

SALICÀCIES CULTIVADES - Ultra les que hem esmentat aquí damunt, cal in
dicar: 

Salix babylonica L. 
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Vora el Pont d'en Cabreta, 775 !fi i a d'altres indrets del curs inferior del Freser
(La Corba, sota Estèguel, ...); prop de Ribes de Freser, 900 m; vores del Rigard cap
al Pont del Solà i sota Planès, 1000-1100 m; la Farga de Queralbs, 1100 m; Gorges
de Núria, vora el riu, 1850 m.

DG 39, 28, 38, 37.

54. Populus tremula L.

Nom vulgar: trèmol.

Eur.

Comú a Ribes (CAD., FL V: 112, FI. Cat. V: 190).

- Estatges montà i subalpí inferior, cc. 775-1900 m.

Es fa als boscos amb rivals, clarianes humides i racons frescals. Hom el troba dins de
comunitats diverses: aliances Fraxino-Carpinion, Quercion robori-petraeae, Sambuca
Salicion capreae, etc. IY·V.

Nombroses localitats, des del Pont d'en Cabreta (775 m) fIns a sobre Toses, a les Gor
ges del Freser (1700 m) i de Núria (1900 m) i a l'alta vall del Segadell: Aigües de
Ribes, torrent Roig (El Baell), Barricó, Ribes de Freser, Roques Blanques, Els Co
forns, Planoles, Rialb, Les Ribes, Serrat, Daió, etc.

DG 39, 18,28,38,27,37. Eur.

*55. Populus nigra L.

Nom vulgar: pollancre, pollanc.

- Estatge montà, c.; però molt comú a les VOres dels rius i llocs humits.
De l'ordre Papu/etalia albae. Cultivat i àmpliament naturalitzat de fa molt temps.
N-V.

De vegades hom planta també la cv. ltalica [= subsp. pyramidalis (Rozan.) Celak],
de branques fastigiades (nom vulgar: pollancre gavatx).

Ribes de Freser; Aigües de Ribes, 830 m; Bruguera; Pardines; Queralbs, 1150 m;
força freqüent a les vores del Rigard (Planoles, Fornells,...) fms a sobre Toses, 1525
m;etc.

DG 39, 18, 28, 38, 27, 37. Lateeur.-(Med.)

Populus alba L.

Nom vulgar: arbre blanc.

Rarament cultivat a l'estatge montà, a les vores de rius i torrents, i alguna vegada
subspontani.

SALlCi\CIES CULTIVADES - Ultra les que hem esmentat aquí damunt, cal in
dicar:

Salix baby/anica L.



Nom vulgar: desmai. 
Cultivât com a ornamental. 

Populus deltoïdes Marshall 
Nom vulgar: carolina. 

Cultivât a les vores de rius i llocs humits. Sota el Sagnari, Ribes de Freser, etc. 

Populus x canadensis Moench= P. nigra x deltoïdes. 

Diverses culti-vars d'aquest pollancre son plantades profusament a les vores de rius i 
en indrets humits, de manera que son part important del paisatge actual. La Corba, 
Aiguës de Ribes, Ribes de Freser, El Baell, Queralbs, Planoles, etc. etc. 

JUGLANDACEAE 

*56. Juglans regia L. 

Nom vulgar: noguera. 

- Cultivada pels seus fruits, s'escampa espontàniament. Estatge monta, rr (en estât 
espontani). 
Es fa sobretot als liberals dels rius i en algunes clotades humides. Va lligada principal-
ment a les comunitats dels Populetalia albae. IV-V. 

Vora la Corba, 800 m; liberal de Rigard (Ribes, Plañóles,...); entre Ribes i Pardines, 
950-1200 m; Mas Conili; Ventola; vores del Freser, entre Ribes i Queralbs. 
Els exemplars cultivais poden atènyer grans proporcions. És notable, per exemple, 
una noguera que hi ha tocant a Can Barratort (Pardines). 

DG. 28, 38, 37. Med. E. 

BETULACEAE 

57. Be tula péndula Roth;fi. verrucosa Ehrh. 

Nom vulgar: beç (bès). El col-lectiu és becetar. 

Valí de Ribes (CAD., Fl. V.: 112;FL Cat. V: 194). 

— Estatges monta i subalpí, ce. 780-2000 m. 

Es fa sobretot ais boscos àcids i frescals, pero es troba també a les clarianes i llocs 
oberts. Fa part de comunitats del Quercion robori-petraeae i del Luzulo-Fagenion, 
deis Vaccinio-Piceetalia, del Fraxino-Carpinion,... De vegades constitueix petites 
masses forestáis pures. IV-V. 

En forma de bosquets i de poblacions extenses és fréquent ais obacs de la valí del 
Segadell (Can Perpinyà, Can Barratort, Puigsac, etc.) i s'enfila fins vora la Collada 
Verda i el Coll del Pal (1680 m). També fa alguns claps importants al vessant esquer 
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Nom vulgar: desmai.
Cultivat com a ornamental.

Papu/us deltoides Marshall
Nom vulgar: carolina.

Cultivat a les vores de rius i llocs humits. Sota el Sagnari, Ribes de Freser, etc.

Papu/us x canadensis Moench = P. nigra x deltoides.

Diverses cuIti-vars d'aquest pollancre són plantades profusament a les vores de rius i
en indrets humits, de manera que són part important del paisatge actual. La Corba,
Aigües de Ribes, Ribes de Freser, El Baell, Queralbs, Planoles, etc. etc.

JUGLANDACEAE

*56. Juglans regia L.

Nom vulgar: noguera.

- Cultivada pels seus fruits, s'escampa espontàniament. Estatge montà, rr (en estat
espontani).
Es fa sobretot als riberals dels rius i en algunes clotades humides. Va lligada principal
ment a les comunitats delsPopu/etalia albae. lV-V.

Vora la Corba, 800 m; riberal de Rigard (Ribes, Planoles,...); entre Ribes i Pardines,
950-1200 m; Mas Conill; Ventolà; vores del Freser, entre Ribes i Queralbs.
Els exemplars cultivats poden atènyer grans proporcions. És notable, per exemple,
una noguera que hi ha tocant a Can Barratort (Pardines).

DG. 28, 38, 37.

BETULACEAE

Med. E.

57. Betula pendula Roth;B. verrucosa Ehrh.

Nom vulgar: beç (bés). El col·lectiu és becetar.

Vall de Ribes (CAD., FI. v.: 112;FL Cat. V: 194).

- Estatges montà i subalpí, cc. 780-2000 m.

Es fa sobretot als boscos àcids i frescals, però es troba també a les clarianes i llocs
oberts. Fa part de comunitats del Quercion robori-petraeae i del Luzulo-Fagenion,
dels Vaccinio-Piceetalia, del Fraxino-Carpinion.... De vegades constitueix petites
masses forestals pures. IV-V.

En forma de bosquets i de poblacions extenses és freqüent als obacs de la vall del
Segadell (Can Perpinyà, Can Barratort, Puigsac, etc.) i s'enma fms vora la Collada
Verda i el Coll del Pal (1680 ml. També fa alguns claps importants al vessant esquer



del Freser, davant de Queralbs. A d'altres llocs sol ésser menys abundan t . Vores del 

Freser, sota el Sagnari, 780 m; vall de Barricô; obac d 'Angelats ; bosc de Campelles , 

1400 m ; els Coforns; entre Planoles i Fornel ls ; sobre Toses, 1640 m ; Daiô ; Sait del 

Grill; vora la Jaça de la Balma, 1650 m ; Nûria, 2000 m ; sobre Coma de Vaca, 2 0 5 0 

m ; bosc de Ribes; Pineda Rosta; Mas Conill; Bac de l 'Heura ; la Moscatosa; Serrât 

Roig (Bruguera), e tc . 

DG 39 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Eur. 

5 8 . Betula pubescens Ehrh . subsp. pubescens 

- Com ja haviem indicat an ter iorment (v. Notes fl. pir. cats. : 49-50) , aquest arbre es 

fa als obacs de les Gorges del Freser (bosc de Serrât) entre uns 1500 i 2 0 0 0 mèt res , 

escampat dintre la pineda de pi nègre. N o l 'hem observât a cap altre indre t de la Vall ; 

perô si' a d'altres comarques pir inenques d 'on n o era citât (Cerdanya, Andor ra , Vall 

de Cardôs). 

DG 39 . Eur. 

Betula x aschersoniana Hayek = B. pendula x pubescens 

- Alguns exemplars , barrejats amb els seus progenitors , a la par t baixa de l 'obaga 

de les Gorges del Freser, 1550-1750 m. 

DG 39 . 

59 . Alnus glutinosa (L.) Gaer tner 

N o m vulgar: vem. Els col-lectius son verneda i (en la toponfmia) vernedal. 

Ribes (CAD., Fl. Cat. V: 196). 

- Estatge m o n t a , ce. 775-1650 m. 

Fa bosquets als riberals dels rius, sol o barrejat amb freixes, salzes, e t c . ; i es t r oba 

t ambé als to r ren ts i clotades humides (fent vernedes de vessant), sobre to t a la part 

oriental , mes humida , de la Vall. De YahançuAlno-Ulmion. III-V. 

Les vernedes mes extenses es t roben ac tualment a la vall del Segadell, no so lament vo

ra el riu sinô també als vessants; n 'h i ha claps impor tan ts , aixf mate ix , a la vall del 

Rigard, entre Ribes i Planoles. En gênerai, perô, e lvern ressegueix to t s els rius i tor

rents constants , des del Pont d 'en Cabreta (775 m) fins a sobre Toses ( 1 5 5 0 m) , a les 

Gorges del Freser i de Nûria (1600 m) i cap al Coll del Pal (1625 m) . 

DG 39, 18, 2 8 , 3 8 , 48 , 37 . Lateeur . 

CORYLACEAE 

60. Corylus avellana L. 

N o m vulgar: avellaner. El col-lectiu, exis tent en la toponfmia, és avellanosa. 

Ribes (CAD., FL Cat. V: 175). 
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del Freser, davant de Queralbs. A d'altres Uocs sol ésser menys abundant. Vores del
Freser, sota el Saguari, 780 m; vaU de Barricó; obac d'Angelats; bosc de Campelles,
1400 m; els Coforns; entre Planoles i Fornells; sobre Toses, 1640 m; Daió; Salt del
GriU; vora la Jaça de la Balma, 1650 m; Núria, 2000 m; sobre Coma de Vaca, 2050
m; bosc de Ribes; Pineda Rosta; Mas Conill; Bac de l'Heura; la Moscatosa; Serrat
Roig (Brugt'era), etc.

DG 39, 18,28,38,48,37. Eur.

58. Betula pubescens Ehrh. subsp. pubescens

- Com ja havíem indicat anteriorment (v. Notes fi piro cati: 49·50), aquest arbre es
fa als obacs de les Gorges del Freser (bosc de Serrat) entre uns 1500 i 2000 metres,
escampat dintre la pineda de pi negre. No l'hem observat a cap altre indret de la Vall;
però sí a d'altres comarques pirinenques d'on no era citat (Cerdanya, Andorra, Vall
de Cardós).

DG 39. Eur.

Betula x aschersoniana Hayek = B. pendula x pubescens

- Alguns exemplars, barrejats amb els seus progenitors, a la part baixa de l'obaga
de les Gorges del Freser, 1550·1750 m.

DG 39.

59. Alnus glutinosa (L.) Gaertner

Nom vulgar: vern. Els col·lectius són verneda i (en la toponímia) vemedal.

Ribes (CAD., FI. Cat. V: 196).

- Estatge montà, cc. 775·1650 m.
Fa bosquets als riberals dels rius, solo barrejat amb freixes, salzes, etc.; i es troba
també als torrents i clotades humides (fent vernedes de vessant), sobretot a la part
oriental, més humida, de la Vall. De l'aIiançaA/no-Ulmion. lII·V.

Les vernedes més extenses es troben actualment a la vall del Segadell, no solament vo
ra el riu sinó també als vessants; n'hi ha claps importants, així mateix, a la vall del
Rigard, entre Ribes i Planoles. En general, però, el vern ressegueix tots els rius i tor
rents constants, des del Pont d'en Cabreta (775 m) fins a sobre Toses (1550 m), a les
Gorges del Freser i de Núria (1600 m) i cap al Coll del Pal (1625 ml.

DG 39, 18,28,38,48,37. Lateeur.

CORYLACEAE

60. Corylus avellana L.

Nom vulgar: avellaner. El col· lectiu, existent en la toponímia. és avellanosa.

Ribes (CAD., FI Cat. V: 175).



Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLOS, La bardissa: 56 Turriteto-Rhamnetum alpi-
nae). 

- Estatge monta i part inferior del subalpí, ccc. 775-1900 m. 
Sobretot ais boscos de caducifolis (rouredes, freixenedes, fagedes,...), pero també a 
les pinèdes de pi roig de les zones mes baixes i fent part de comunitats arbustives 
secundàries. Característic de la classe Querco-Fagetea. Dintre les comunitats d'al-
tres classes de vegetació (com, per exemple, ais Vaccinio-Piceetea) esdevé força mes 
rar. De manera esparsa pot trobar-se gairebé pertot. (II)III-IV. 

Àmpliament estés per tota la Valí i sovint abundant; des de la zona inferior (Pont 
d'en Cabreta, Aigües de Ribes,...) fins a sobre Toses (1700 m), a les Gorges de Nu
ria i del Freser (1900 m) i a la Collada Verda (1625 m). Altres localitats, interme
dies: Ribes de Freser, bosc de Campelles, Plañóles, Dôrria, Queralbs, Serrât, Pardi-
nes, Bruguera, Sant Amanç, etc., etc. 

DG 39, 18, 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

FAGACEAE 

Fagus sylva ti ca L. 

Nom vulgar: faig. El col-lectiu és fageda. 

Ribes (CAD.,Fi V.: Ili;FI Cal V: 174). 

- Estatges monta i subalpi inferior, a les zones meridional i orientai de la Vali, ce. 
Vers el Nord i l'Oest esdevé un arbre rarissim. 800-1800 m. 
Fa boscos purs i es barreja amb altres espècies arbòries. Defuig el soleils. Pel que fa al 
substrat, es comporta com a indiferent. Caracten'stic de l'aliança Fagion sylvaticae. 
IV-V. 

De fagedes extenses, actualment se'n troben només a la baixa vali del Freser, on co-
breixen bona part de les obagues (valls del Sagnari, d'Esteguelella, de la Corba, de 
Barricò, vessants de Sant Amanç), i també a l'extrem de la vali del Segadell (des del 
torrent de Bancerola fins a la Collada Verda; zona, de tota manera, força desforesta-
da). A Sant Amanç i a la capçalera de la vali del Segadell la fageda —o, si més no, el 
faig— viu bé també als soleils. Més cap al nord-oest d'aquella àrea de fagedes, l'espè-
cie és encara fréquent —fent petits claps o barrejada amb altres arbres— fins a una li-
nia teòrica que passaria aproximadament per Pardines, Ribes i El Baell: sobre Tor-
roella; bagues de Bruguera i del Baell; Bac de l'Heura; obac del torrent Llobre; ves
sants del Taga, des de sobre el Clot de Maçana (vali del Freser) fins al vei'nat de 
l'Orri (vali del Segadell), passant per Conivella i la Pineda Rosta. 

Fora d'aquestes zones, l'espècie apareix escadusserament: voltants de Ribes de 
Freser (Sta. Caterina, Sant Antoni, Font del Faig); Baga de Planoles, diversos exem-
plars escampats pel torrent d'Aspre fins a Coli Roig, 1200-1750 m. Sobre Toses, 
1550 m (localitat occidental extrema i força allunyada de l'anterior). Baga d'Estre
merà (Queralbs): molt pocs individus cap al fons del vessant, a uns 1600 m. Exem-
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Sobre Toses. 1600 m (O. de BOLÒS. La bardissa: 56 Tu"iteto-Rhamnetum a/pi
nae).

- Estatge montà i part inferior del subalpí. ccc. 775-1900 m.
Sobretot als boscos de caducifolis (rouredes. freixenedes. fagedes•... ). però també a
les pinedes de pi roig de les zones més baixes i fent part de comunitats arbustives
secundàries. Característic de la classe Querco-Fagetea. Dintre les comunitats d'al
tres classes de vegetacià (com. per exemple. als Vaccinio-Piceetea) esdevé força més
rar. De manera esparsa pot trobar-se gairebé pertot. (ll)lll-IV.

Àmpliament 'estès per tota la Vall i sovint abundant; des de la zona inferior (Pont
d'en Cabreta. Aigües de Ribes•... ) fIns a sobre Toses (1700 ml. a les Gorges de Nú
ria i del Freser (1900 m) i a la Collada Verda (1625 m). Altres localitats. intermè
dies: Ribes de Freser. bosc de Campelles. Planoles. Dòrria. Queralbs. Serrat. Pardi
nes, Bruguera, Sant Amanç, etc., etc.

DG 39.18.28.38.48.27.37.

FAGACEAE

61. Fagus sylvatica L.

Nom vulgar: faig. El col· lectiu és f.geda.

Ribes (CAD.• FI v.: lli ;FI CaL V: 174).

Eur.

- Estatges montà i subalpí inferior, a les zones meridional i oriental de la Vall, cc.
Vers el Nord i l'Oest esdevé un arbre raríssim. 800-1800 m.
Fa boscos purs i es barreja amb altres espècies arbòries. Defuig el solells. Pel que fa al
substrat, es comporta com a indiferent. Característic de l'aliança Fagion sy/vaticae.
lV-V.

De fagedes extenses, actualment se'n troben només a la baixa vall del Freser, on co·
breixen bona part de les obagues (valls del Sagnari. d·Esteguelella. de la Corba. de
Barricà. vessants de Sant Amanç). i també a l'extrem de la vall del Segadell (des del
torrent de Bancerola fms a la Collada Verda; zona. de tota manera. força desforesta
da). A Sant Amanç i a la capçalera de la vall del Segadellla fageda -o. si més no. el
faig- viu bé també als solells. Més cap al nord-oest d'aquella àrea de fagedes. l'espè
cie és encara freqüent -fent petits claps o barrejada amb altres arbres- fins a una lí
nia teòrica que passaria aproximadament per Pardines. Ribes i El Baell: sobre Tor
roella; bagues de Bruguera i del Baell; Bac de l'Heura; obac del torrent Llobre; ves
sants del Taga. des de sobre el Clot de Maçana (vall del Freser) fins al veïnat de
l'Orri (vall del Segadell). passant per Conivella i la Pineda Rosta.

Fora d'aquestes zones, l'espècie apareix escadusserament: voltants de Ribes de
Freser (Sta. Caterina. Sant Antoni. Font del Faig); Baga de Planoles. diversos exem
plars escampats pel torrent d' Aspre fins a Coll Roig. 1200-1750 m. Sobre Toses.
1550 m (localitat occidental extrema i força allunyada de l'anterior)' Baga d'Estre
mera (Queralbs): molt pocs individus cap al fons del vessant. a uns 1600 m. Exem-



plars isolats, o petits grupets, escampáis pels indrets mes arrecerats de la regió del 
Roc de Tot-lo-món i soleil de les Gorges del Freser, des del Cingle del Boc fins a la 
Balma (i especialment al torrent de Castellcervós, a uns 1800 m); de vegades réfu
giais a les roques. Alguns individus al fons de les Gorges del Freser (vora el Sait del 
Grill, sobre la palanca de les Ribes,...). 
(V. el mapa forestal). 

DG 39, 18,28, 38 ,48 , 27 ,37 . Lateatl. 

*62. Castanea sativa Miller 

Nom vulgar: castanyer. 

- Plantat i naturalitzat. Estatge monta, rrr. 
Espontaniament es troba dins els boscos ombn'vols, sobretot a YHedero-Tilietum. 
V-VI. 

Cultivat rarament (Ribes de Freser, La Falgosa, Angelats, El Baell, Campelles). S'ha 
estes principalment pels terrenys silicis de la baixa vail del Freser, entre Ribes i 
Aigiies de Ribes: Bac de l'Heura, sota Torroella i cap a la'Talaia, obac d'Angelats 
(825-1100 m). Tambe alguns exemplars vora Can Barratort (Pardines), 1200 m, i a 
la Falgosa, 1250 m. 

DG 28, 38. Submed. E 
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plars isolats, o petits grupets, escampats pels indrets més arrecerats de la regió del
Roc de Tot-lo-món i solell de les Gorges del Freser, des del Cingle del Boc fms a la
Balma (i especialment al torrent de Castellcervós, a uns 1800 ml; de vegades refu
giats a les roques. Alguns individus al fons de les Gorges del Freser (vora el Salt del
Grill, sobre la palanca de les Ribes, ...).
01. el mapa forestal).

DG 39, 18, 28, 38, 48, 27,37. Lateat!.
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Nom vulgar: castanyer.

- Plantat i naturalitzat. Estatge montà, rrr.
Espontàniament es troba dins els boscos ombrívols, sobretot a l'Hedero-Ti/ietum

V-VI.

Cultivat rarament (Ribes de Freser, La Falgosa, Angelats, El Baell, Campelles). S'ha
estès principalment pels terrenys silicis de la baixa vall del Freser, entre Ribes i
Aigües de Ribes: Bac de l'Heura, sota Torroella i cap a la' Talaia, obac d'Angelats
(825-1100 ml. També alguns exemplars Vara Can Barratort (Pardines), 1200 m, i a
la Falgosa, 1250 m.

DG 28, 38. Submed. E



63. Quercus ilex L. 

Nom vulgar: alzina. 

Banys de Ribes, a la riba dreta de la vail (GAUS., Vêg, orient. Pyr. : 313). 

— Estatge monta, rrr. 
Generalment dispers a la zona de les rouredes seques i en llocs arrecerats. IV-V. 

Individus isolats apareixen amb certa freqùència al vessant esquerre del Freser, entre 
Torroella i Aiguës de Ribes (vora la Talaia, soleils de Perramon, etc.), 850-1050 m. 
També se'n veuen al vessant oposat, entre Aiguës de Ribes i el Baell, fins al damunt 
d'aquest llogaret (1225 m) i cap a la Roca Aguda. Tret d'aquesta zona meridional, hi 
ha un clap important d'alzines vora El Sola (costers soleils entre Ribes i Planoles), 
1175-1225 m. En aquesta darrera localitat hi hem comptât uns 40 o 50 exemplars, la 
majoria petits. 

Fora de la Vall, les poblacions d'alzines mes properes es troben, per una banda a Illa 
(Ripollès) —on constitueixen una colônia important— i per altra als soleils ressecs 
entre La Molina i Urtx (Cerdanya), localitat gairebé simètrica a la del Solà. 

DG 28, 38, 37. Med. 

64. Quercus súber L 

Nom vulgar: alzina. 

- Apareix isoladament a l'estatge monta, rrr. 
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63. Quercus ilex L.

Nom vulgar: alzina.

Banys de Ribes, a la riba dreta de la vall (GAUS., Vég; orient. Pyr.: 313).

- Estatge montà, rrr.
Generalment dispers a la zona de les rouredes seques i en llocs arrecerats. IV-V.

Individus isolats apareixen amb certa freqüència al vessant esquerre del Freser, entre
Torroella i Aigües de Ribes (vora la Talaia, solells de Perramon, etc.), 850-1050 m.
També se'n veuen al vessant oposat, entre Aigües de Ribes i el Baell, nns al damunt
d'aquest llogaret (1225 m) i cap a la Roca Aguda. Tret d'aquesta zona meridional, hi
ha un clap important d'alzines vora El Solà (costers solells entre Ribes i Planoles),
1175-1225 m. En aquesta darrera localitat hi hem comptat uns 40 o 50 exemplars, la
majoria petits.
Fora de la Vall, les poblacions d'alzines més properes es troben, per una banda a Illa
(Ripollès) -on constitueixen una colònia important- i per altra als solells ressecs
entre La Molina i Urtx (Cerdanya), localitat gairebé simètrica a la del Solà.

DG 28, 38, 37.
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64. Quereus suber L.

Nom vulgar: alzina.

- Apareix isoladament a l'estatge montà, rH.

3

Med.



Sota Ventolà, 1250 m; vora Can Nofre (Pardines), 1175 m;segons testimoni de gent 
del pais, també n'hi hauria algun exemplar als soleils de Batet. L'espontaneïtat d'a-
quest arbre, tôt i essent molt dubtosa, no pot descartar-se del tôt, fet que lligaria 
amb l'existència als mateixos llocs d'altres plantes mediterrànies o termôfiles. 

DG 28, 38. Med.W 

65. Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. 

Nom vulgar: roure. Els col-lectius son roureda i, en la toponi'mia, rovira o la seva 

deformaciô mira 

- Estatge monta, ce. Pénétra a l'estatge subalpî. 800-1800 m. 
Fa boscos purs o es barreja amb d'altres caducifolis o amb el pi roig. Abunda als 
terrenys silicis, perô no manca pas als calcinais. Hom el veu dins de comunitats del 
Quercion robori-petraeae, dels Fagetalia i del Quercion pubescenti-petraeae, princi-
palment. No defuig els soleils. IV-V. 

Les principals clapes de roureda de Q. petraea — sempre poc extenses i força mal-
menades- es troben a les valls del Freser i del Segadell. A la zona inferior de la Vall, 
calcària, l'arbre esdevé perô, mes rar; i encara mes a l'extrem occidental (alta vall del 
Rigard), de clima mes sec i de soleils mes desforestats. 
Nombroses localitats, des del Sagnari i Esteguelella fins a sobre Toses (1550 m), a 
Queralbs, a les Gorges del Freser i a Boixetera (Pardines). Localitats intermèdies: 
Aiguës de Ribes, El Baell, Campelles, Ribes de Freser, Bruguera, Rialb, Serrât, Neva, 
torrent del Palôs, l'Orri, etc., etc. Al Pinetar de Planoles i al soleil del Bosc de Ribes 
l'arbre s'enfila fins a uns 1800 m. Als racons arrecerats de les Gorges del Freser i de 
Nûria també es veuen roures —sovint refugiats a les roques— fins a uns 1700 m (Cin
gle del Boc, Jaça de la Balma,...). 
Existeixen alguns exemplars d'aquest roure molt vells i corpulents prop de Can Per-
pinyà (l'Orri), i un arbre de grans proporcions a Can Vilardell (sobre Rialb). 
(V. el mapa forestal). 

DG 39, 18, 28, 38, 37. Lateatl.-Submed. 

66 Quercus robur L. 

— Estatge monta, rrr. 

Molt espars, principalment dins els boscos frescals (Fagetalia, Quercion robori-pe
traeae), en terrenys silicis. 

L'hem vist només en un petit nombre de localitats de les valls inferiors del Segadell 
i del Freser. Aiguës de Ribes, on arriba a fer un bosquet, 850 m; cap a Can Gorra, 
1050 m; sota Torroella, 875 m; Sta. Caterina (sobre Ribes), 975 m; vora Mas Conill, 
1200 m. 

D G 3 8 - Eur.: Lateatl. 
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Sota Ventolà, 1250 m; vora Can Nofre (Pardines), 1175 m; segons testimoni de gent
del país, també n'hi hauria algun exemplar als solells de Batet. L'espontaneïtat d'a·
quest arbre, tot i essent molt dubtosa, no pot descartar-se del tot, fet que lligaria
amb l'existència als mateixos Uoes d'altres plantes mediterrànies o termòfUes.

DG 28, 38. Med.W

65. Quercus petraea (Mattuschka) [jeb!.

Nom vulgar: roure. Els col· lectius són roureda i. en la toponímia, rovira o la seva
deformació ruira

- Estatge montà, cc. Penetra a l'estatge subalpí. 800·1800 m.
Fa boscos purs o es barreja amb d'altres caducifolis o amb el pi roig. Abunda als
terrenys silicis, però no manca pas als calcinals. Hom el veu dins de comunitats del
Quercion robori-petraeae, dels Fagetalia i del Quercion pubescenti-petraeae, princi
palment. No defuig els solells. IV·V.

Les principals clapes de roureda de Q. perraea -sempre poc extenses i força mal·
menades- es troben a les valls del Freser i del Segadel!. A la zona inferior de la Vall,
calcària, l'arbre esdevé però, més rar; i encara més a l'extrem occidental (alta vall del
Rigard), de clima més sec i de solells més desforesta ts.
Nombroses localitats, des del Sagnari i Esteguelella l'ms a sobre Toses (1550 ml, a
Queralbs, a les Gorges del Freser i a Boixetera (Pardines). Localitats intermèdies:

.Aigües de Ribes, El Baell, Campelles, Ribes de Freser, Bruguera, Rialb, Serrat, Nevà,
torrent del Palós, l'Orri, etc., etc. AI Pinetar de Planoles i al solell del Bosc de Ribes
l'arbre s'enf¡Ja fms a uns 1800 ffi. Als racons arrecerats de les Gorges del Freser i de
Núria també es veuen roures -sovint refugiats a les roques- fins a uns 1700 fi (Cin
gle del Boc, Jaça de la Balma,... ).
Existeixen alguns exemplars d'aquest roure molt vells i corpulents prop de Can Per
pinyà (l'Orri), i un arbre de grans proporcions a Can Vilardell (sobre Rialb).
(V. el mapa forestal).

DG 39, 18,28,38,37.

66 Quercus robur L

Lateatl.·Submed.

Eur.: Lateat!.

- Estatge montà, ITr.

Molt espars, principalment dins els boscos frescals (Fageratia, Quercion robori·pe
traeae), en terrenys silicis.
L'hem vist només en un petit nombre de localitats de les valls inferiors del Segadell
i del Freser. AIgües de Ribes, on arriba a fer un bosquet, 850 m; cap a Can Gorra,
1050 m; sota Torroella, 875 m; Sta. Caterina (sobre Ribes), 975 m; vora Mas Conill,
1200 m.

DG 38.



67. Quercus pubescens Willd. 

Nom vulgar: roure. Per als col-lectius vegeu Q. petraea. 

- Estatge monta, cc. 775-1400(1600) m. 

Fa boscos, sol o barrejat amb d'altres especies, i és frequent de forma esporádica als 
matolls, marges i llocs oberts, Té preferencia pels vessants soleils. De l'ordre Quer-
cetalia pubescentis. IV-V. 

No hi ha rouredes de Q. pubescens antigües i ben desenvolupades, car son aclarides 
massa sovint. Els boscos mes importants es troben a la zona inferior de la Vail: 
soleils del Sagnari, de la Corba, de Perramon, del Baell, d'Angelats, de Torroella,... 
També n'hi ha claps mes cap al Nord: Ribesaltes, Rialb, costers soleils entre Ribes i 
Plañóles, etc. Esparsament o en petits grups, a molts altres llocs: Ribes de Freser, 
Barricó, sobre Fustanyà, bosc de Campelles, Estremera, sobre Bruguera (1575 m), 
etc. Rarament (per exemple, a Perramon o a Can Gorra) es conserven exemplars veils 
i grossos. 
Com tots els Quercus, presenta una morfología molt diversa. Si acceptem els plante-
jaments taxonomies corrents, les poblacions locals han de correspondre a la subsp. 
palensis (Palassou) 0 . Schwarz. 
(V. el mapa forestal). 

DG 39 ,28 , 38 ,27 , 37. Submed. 
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9 Quercus robur
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67. Quercus pubescens Willd.

Nom vulgar: roure. Per als col· lectius vegeu Q. petraea.

3

- Estatge montà, cc. 775-1400(1600) m.
Fa boscos, solo barrejat amb d'altres espècies, i és freqüent de forma esporàdica als
matolls, marges i llocs oberts, Té preferència pels vessants solells. De l'ordre Quer
eetalia pubeseenas IV-V.

No hi ha rouredes de Q. pubeseens antigues i ben desenvolupades, car són aclarides
massa sovint. Els boscos més importants es troben a la zona inferior de la Vall:
solells del Sagnari, de la Corba, de Perramon, del Baell, d'Angelats, de Torroella,...
També n'hi ha claps més cap al Nord: Ribesaltes, Rialb, costers solells entre Ribes i
Planoles, etc. Espamament o en petits grups, a molts altres llocs: Ribes de Freser,
Barricó, sobre Fustanyà, bosc de Campelles, Estremera, sobre Bruguera (1575 m),
etc. Rarament (per exemple, a Perramon o a Can Gorra) es conserven exemplars vells
i grossos.
Com tots els Quereus, presenta una morfologia molt diversa. Si acceptem els plante
jaments taxonòmics corrents, les poblacions locals han de correspondre a la subsp.
palensis (Palassou) O. Schwarz.

(V. el mapa forestal).

DG 39, 28,38,27,37. Submed.



Quercus x streimii Heuff. = Q. pubescens x petraea 

- Freqüent aquí i allá entre les especies progenitores, i de vegades abundant. Presen
ta una variació morfológica molt gran, acostant-se tantost a una de les estirps paren-
tais, tantost a l'altra. 

Sobre el Sagnari, 825 m; Sta. Caterina (Ribes de Freser), 1000 m; Perapinta (Bru-
guera), 1250 m;Bac de l'Heura, 1125 m; cap alBaell, 1275 m; etc. 

DG 28 ,38 ,37 . 

FAGÁCIES CULTIVADES - A les especies aquí damunt esmentades hom pot afe-
gir encara Quercus rubra L., rarament plantat com a ornamental. 

ULMACEAE 

68. Ulmus grabra Hudson; U. scabra Miller 

Nom vulgar: om. 

Ribes (CAD..FZ Cal V: 154). 

— Estatge monta, rr; penetra també al subalpí. 775-1500(1700) m. 

A les zones baixes es fa dins els boscos frescals i humits, sobretot ais Fagetalia, 
Ais llocs alts sol trobar-se en indrets oberts i assolellats. III-IV. 

Mes o menys freqüent ais fondals i obacs de l'estatge monta. Sota el Casot, 780 m; 
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Quercus x streimü Heuff. == Q. pubescens x petraea

_ Freqüent aquí i allà entre les espècies progenitores, i de vegades abundant. Presen·
ta una variació morfològica molt gran, acostant·se tantost a una de les estirps paren
tals, tantost a l'altra.

Sobre el Sagnari, 825 m; Sta. Caterina (Ribes de Freser), 1000 m; Perapinta (Bru
guera), 1250 m; Bac de l'Heura, 1125 m; cap al Baell; 1275 m; etc.

DG 28, 38, 37.

FAGÀCIES CULTNADES - A les espècies aquí damunt esmentades hom pot afe
gir encara Quercus rubra L., rarament plantat com a ornamental

ULMACEAE

68. Ulmus grabra Hudson; U. scabra Miller

Nom vulgar: om.

Ribes (CAD., FI CaL V: 154).

- Estatge montà, rr; penetra també al subalpí. 775-1500(1700) m.

A les zones baixes es fa dins els boscos frescals i humits, sobretot als Fagetalia.
Als llocs alts sol trobar-se en indrets oberts i assolellats. m-Iv.

Més o menys freqüent als fondals i obacs de l'estatge montà. Sota el Casot, 780 m;

9 Ulmus glabra

7

2 3



vali d'Esteguelella, 875 m; sota Barricò, 900 m; Aigùes de Ribes, 850 m;Perramon, 
975 m; obac d'Angelats, 900-1050 m; cap a Torroella, 900 m; Ribes de Freser, 950 
m; entre Espinosa i Fornells, 1150 m; vali Estremerà, 1300-1500 m; torrent de Bari-
cero la, 1150 m ; vali del Maçanell, 1300 m. Apareix també als soleils de la zona del 
Roc de Tot-lo-móni les Gorges del Freser (Cingle del Boc, les Ribes, cap a les Colla-
des, sota la Jaça de la Balma,...) entre uns 1300 i 1700 m. 

De vegades cultivât vora les poblacions (Ribes, Serrât, etc.) com a ornamentai o per 
aprofitar-ne la rama per al bestiar. 

DG 39 ,28 , 38, 27, 37. Eur. 

69. Ulmus minor Miller; U. carpini/olia G. Suckow, U. campestris auct., non L. 

Nom vulgar: om. 

— Estatge monta, c. 775-1500 m. 
Rarement es troba dins els boscos. Mes aviat es fa, en petits grups o isolât, als fondais, 
marges, vorades de bosc,... i sovint en indrets assolellats. Hom el veu també cultivât. 
II-IV. 

Cap al Pont d'en Cabreta, 775 m; cingles de Corones (Ripollès), 1275 m; sota Este-
guelella; vora Estèguel; vora les Coves de Ribes; torrent Roig; El Baell, 1200 m; 
Aiguës de Ribes, 850 m; Maçana; Ribesaltes; Les Vinyes; Pardines, 1250 m; abun-
dant cap a Vilaró i a Can Barratort; Batet; Rialb; Serrât, 1300 m; Ribes de Freser; 
Ventola; Planoles; Fornells; cap a Dòrria, 1400 m; etc. A Can Perramon de Baix 
hem vist alguns exemplars d'escorça gruixuda ialada [var. suôerosa (Moench) Rehd.]. 

DG 28, 38, 37. Eur.S 

ULMÀCIES CULTrVADES - A part dels oms, hem vist un sol exemplar de lledoner 
(Celtis australis L.) cultivât vora el Casot, 800 m. 

MORACEAE 

*70. Ficus carica L. 

Nom vulgar: figue ra. 

— Escadusserament als murs i roques assolellats, rrr. 
Coves de Ribes, 825 m; Ribes de Freser, 950 m; Roques Blanques, 1000 m; cap als 
Descasadors (Gorges de Nuria), 1500 m. 

DG 39, 28, 38, 37. Med. 

MORACIES CULTIVADES - Monis nigra L., la morera, es cultiva molt rarament 
(per exemple, aVentolá). Hom veu també algún cop Moms alba L. (per ex., aCan Gor-
ra). 
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vaU d'EstegueleUa, 875 m; sota Barricó, 900 m; Aigües de Ribes, 850 m; Perramon,
975 m; obac d'Angelats, 900-1050 m; cap a TorroeUa, 900 m; Ribes de Freser, 950
m; entre Espinosa i ForneUs, 1150 m; vaU Estremera, 1300-1500 m; torrent de Ban
cerola, 1150 m; vall del MaçaneU, 1300 m. Apareix també als solells de la zona del
Roc de Tot-lo-món i les Gorges del Freser (Cingle del Boc, les Ribes, cap a les Colla
des, sota la Jaça de la Balma, ...) entre uns 1300 i 1700 m.
De vegades cultivat vora les poblacions (Ribes, Serrat, etc.) com a ornamental o per
aprofitar-ne la rama per al bestiar.

DG 39,28,38,27,37. Eur.

69. Ulmus minar Miller; U. carpinifolia G. Suckow, U. campestris auct., non L.

Nom vulgar: om.

- Estatge montà, c. 775-1500 m.
Rarament es troba dins els boscos. Més aviat es fa, en petits grups o isolat, als fondals,
marges, vorades de bosc,... i sovint en indrets assolellats. Hom el veu també cultivat.
U-N.

Cap al Pont d'en Cabreta, 775 m; cingles de Corones (Ripollès), 1275 m; sota Este
guelella; vora Estèguel; vora les Coves de Ribes; torrent Roig; El Baell, 1200 m;
Aigües de Ribes, 850 m; Maçana; Ribesaltes; Les Vinyes; Patdines, 1250 m; abun
dant cap a Vilaró i a Can Barratort; Batet; Rialb; Serrat, 1300 m; Ribes de Freser;
Ventolà; Planoles; Fornells; cap a Dòrria, 1400 m; etc. A Can Perrarnon de Baix
hem vist alguns exemplars d'escorça gruixuda i alada [var. suberosa (Moench) Rehd.].

DG 28, 38, 37. Eur.S

ULMÀCIES CULTNADES - A part dels oms, hem vist un sol exemplar de lledoner
(Ce/tis australis L.) cultivat vora el Casot, 800 m.

MORACEAE

*70. Ficus carica L.

Nom vulgar: figuera.

- Escadusserament als murs i roques assolellats, rrr.
Coves de Ribes, 825 m; Ribes de Freser, 950 m; Roques Blanques, 1000 m; cap als
Descasadors (Gorges de Nüria), 1500 m.

DG 39, 28, 38, 37. Med.

MORÀCIES CULTIVADES - Morus nigra L., la morera, es cultiva molt rarament
(per exemple, a Ventolà). Hom veu també algun cop Morus a/ba L. (per ex., a Can Gor
r.).

"



CANNABACEAE 

7 1 . Humulus lupulus L. 

Ribes (CAD., FL V.: III; FL Cat. V: 163). 

- Estatge monta inferior, r; però freqüent al riberal dels rius. 775-1100 m. 

Es fa dins eis boscos de ribera i a les bardisses i vorades humides (Populetalia albae, 

Prunetalia spinosae,... ). VII-VIII. 

Vora la Corba, 800 m; Aigües de Ribes, 850 m ; voltants de Ribes, sobre to t vora eis 

rius; Pedrera, 950 m ; vores del Segadell, 950 m; Roques Blanques, 9 7 5 m ; sota Pla

ñóles, 1075 m. 

DG 2 8 , 38 , 37 . Circumbor . A Europa , eur. 

URTICACEAE 

72 . Urtica dioica L. 

N o m vulgar: ortiga, ortriga. El nom col-lectiu és ortigar. 

Nuria, 2050 m, Noufonts , 2210 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 18, Chenopodieto-Taraxa-

cetum pyrenaici): Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Le. t 28 , Peucedaneto-Luzule-

tum desvauxii). 

— Estatges mon ta i subalpí, ecc. Penetra també a la zona alpina. 7 7 5 - 2 1 0 0 ( 2 4 5 0 ) m. 

Es fa ais indrets mes o menys ruderalitzats (vores de poblacions, jaces, hor ts , camins, 

etc.) dins les comunita ts dels Artemisie tea; és abundant t ambé a les clarianes de bosc 

(Atropetalia belladonae), a les vernedes (Alno-Ulmionj i a d 'altres Uocs on el sòl és rie 

en substancies humíferes en descomposició. VI-IX. 

Nombroses localitats, des de la part inferior de la Valí (El Sagnari, Barricò,. . .) fins al 

Pía d'Anyella i la Creu de Meians (2000 m), a la Fontseca (2450 m) , a la Coma d 'Eina 

(2100 m), a Coma de Vaca i al Coli del Pal (1700 m) . Ribes de Freser, Rialb, Nuria , 

Coma de Fonta lba , la Balma, Serrat, Pardines, Bruguera, El Baell, La Berruga, Camp-

elles, Plañóles, Toses, Barraca de Rus (1900 m), Dòrria, Ventola, etc. , e tc . 

DG 29 , 39 , 18, 28 , 38 , 27 , 37 . Subcosm. A Europa , eur. 

7 3 . Urtica urens L. 

— Estatges mon ta i subalpí, rr. 

Esporádica ais indrets ruderalitzats, mol t influits per l 'home. Dels Chenopodietea. 

El Baell, 1200 m; Campelles, 1300 m ; vora la Farga de Queralbs, 1150 m ; Batet , 

1100 m; Ventola, 1300 m; barraca de Rus, 1900 m; Dörria,. 1500 m. 

DG 18, 28 , 38 . Subcosm. A Europa , eur.-med. 

74. Parietaria diffusa Mert. et Koch in Rohling; P. ramiflora aue t . 

— Estatge monta , rr. 
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CANNABACEAE

71. Humulus lupulus L.

Ribes (CAD., FI v.: 111; FI Cat. V: 163).

_ Estatge montà inferior, r; però freqüent al riberal dels rius. 775-1100 m.
Es fa dins els boscos de ribera i a les bardisses i vorades humides (Populetalia albae,

Pruneralla spillosae, ... ). VIl-VIll.

Vora la Corba, 800 m; Aigües de Ribes, 850 m; voltants de Ribes, sobretot vora els
rius; Pedrera, 950 m; vores del Segadell, 950 m; Roques Blanques, 975 m; sota PIa

noles, 1075 m.

DG 28, 38, 37.

URTICACEAE

Circumbor. A Europa, euro

72. Urtica dioica L.

Nom vulgar: orti~a) ort riga. El nom col· lectiu és ortigar.

Núria, 2050 m, Noufonts, 2210 m (BR.-BL., Vég alp. t. 18, Chenopodieto-Taraxa
cetum pyrenaici): Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., lc. t 28, Peucedaneto-Luzule
fum desvau.x ü).

- Estatges montà i subalpí, ccc. Penetra també a la zona alpina. 775·2100(2450) m.
Es fa als indrets més o menys ruderalitzats (vores de poblacions, jaces, horts, camins,
etc.) dins les comunitats dels Artemisietea; és abundant també a les clarianes de bosc
(A tropetalia belladonae), a les vernedes (A lno-Ulmioll) i a d'altres llocs on el sòl és ric
en substàncies humíferes en descomposició. VI·IX.

Nombroses localitats, des de la part inferior de la Vall (El Sagnari, Barricó,... ) fins al
Pla d'Anyella i la Creu de Meians (2000 ml, a la Fontseca (2450 ml, a la Coma d'Eina
(2100 ml, a Coma de Vaca i al Coll del Pal (1700 ml. Ribes de Freser, Rialb, Núria,
Coma de Fontalba, la Ba1ma, Serrat, Pardines, Bruguera, El Baell, La Berruga, Camp·
elles, Planoles, Toses, Barraca de Rus (1900 ml, Dòrria, Ventolà, etc., etc.

DG 29, 39,18,28,38,27,37.

73. Urtica urens L.

Subcosm. A Europa, eur.

- Estatges montà i subalpí, n.
Esporàdica als indrets ruderalitzats, molt influïts per l'home. Dels Chenopodietea.

El Baell, 1200 m; Campelles, 1300 m; vora la Farga de Queralbs, 1150 m; Batet,
1100 m; Ventolà, 1300 m; barraca de Rus, 1900 m; Dòrria, 1500 m.

DG 18, 28, 38. Subcosm. A Europa, eur.-med.

74. Parietaria diffusa Mert. et Koch in Róhling; P. ramiflora auct.

- Estatge montà, rr.



Planta de llocs ruderals, que es fa gairebé nornés sobre els murs i roques . N o s'allunya 

deis indrets habi ta ts o f réquentais per l 'home o els ramats . De l 'aliança Centrantho-

Parietarion. V-VI. 

Esteguelella, 850 m; balma del Casot, 1000 m ; Coves de Ribes, 825 m ; Ribes de Fre-

ser; R o q u e s Blanques, 1000 m; Ria lb ; Queralbs, 1225 m ; Pardines, 1225 m, mol t 

abundan t . 

DG 2 8 , 3 8 , 37 . Med.-Atl. 

SANTALACEAE 

75 . Osyris alba L. 

- N o m é s l 'hem vista als vessants soleils vora les Coves de Ribes, 875 m. 

DG 3 8 . Med. 

76. Thesium alpinum L. 

Nûria (PUIGG. in COSTA, Supl : 69 ; CAD., FL Cat. V: 98) . 

Muntanyes de Nûria (VAYR. , Cat. N. : 67). 

Sant A m a n ç , Ribes (VAYR. , PL Cat. 1931: 58 , sub T. tenuifolium Laut .? ) . 

(V. t a m b é l 'espècie segûent) . 

- Estatge subalpi , c. Davalla a Testatge m o n t a . ( 1200 )1500-2100 m. 

Es fa sobre to t als indrets ombrivols o frescals, als prats , boscos clars, peus de cingle, 

e tc . Seslerietea, Nardion,... VI-VII. 

R o q u e s de Forâ t Mitô, 1700 m ; Costa Pubilla, 1900 m ; cap al Coll de la Creueta , 

1850 m ; sobre Pla d 'Anyella, 1900 m ; vora la Collada de Toses, 1875 m ; vers el 

Collet de les Barraques, 1850-1950 m ; vall Est remera , 1300 m ; cap al Collet Verd, 

2 0 5 0 m ; vora Coma de Vaca, 2 0 5 0 m ; Daiô, 1225 m, als codolars del Freser; cap 

al Coll del Pal, 1680 m ; Sant Amanç , 1700 m ; sobre Saltor, 1550 m ; to r r en t de la 

Corba, 1300 m. 

D G 2 9 , 39 , 18, 2 8 , 3 8 , 4 8 , 37 . Eur. 

Thesium pyrenaicum Pourret; T. pratense Ehrh. ex Schrader 

Gorges de Nuria, riba esquerra, i sobre el santuari (SEN., Add: 160). 

Nuria (SEN. Nombr. loc. : 399 ; FI. N. : 75). En aquesta darrera obra l'autor especifica que la plan
ta creix a les pastures entre les pedrés granitiques. A Nombr. loe. diu que T. pyrenaicum és apa-
rentment la forma endèmica de T. alpinum als Pirineus. 
CAD. (FI. Cat. V: 99 ) recull simplement la citació senneniana. 

- A l'herbari Sennen els exemplars que donen testimoni de les citacions esmentades corresponen 
en realitat a T. alpinum. De fet, moites de les plantes d'aquest herbari atribui'des a T. pyreniacum 

son T. alpinum; en alguns plecs hi ha una etiqueta antiga amb la determinaciò T. alpinum, i una 
altra etiqueta afegida després amb la correcció: T. pyrenaicum, o bé "c'est toujours Th. pyrenai

cum", o encara Th. pratense var. longibracteatum Sennen. 
Per la nostra part, no hem trobat mai aquesta planta dintre de la Vali de Ribes. Per tant, ens 
sembla logie de deixar-la, de moment, de banda. 
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Planta de llocs ruderals, que es fa gairebé només sobre els murs i roques. No s'allunya
dels indrets habitats o freqüentats per l'home o els ramats. De l'aliança Cellrrantho
Parietarion V-Vl.

Esteguelella, 850 m; balma del Casot, IODO m; Coves de Ribes, 825 m; Ribes de Fre
ser; Roques Blanques, 1000 m; Rialb; Queralbs, 1225 m; Pardines, 1225 m, molt
abundant.

DG 28, 38, 37.

SANTALACEAE

75. Osyris alba L.

- Només l'hem vista als vessants solells vora les Coves de Ribes, 875 m.

DG 38.

76. Thesium a1pinum L.

Med.-Atl.

Med.

Núria (PUIGG. in COSTA, Supl: 69; CAD., FI Cat. V: 98).
Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N: 67).
Sant Amanç, Ribes (VAYR., PI Cat. 1931: 58, sub T. tenuifo/ium Laut.?).
(V. també l'espècie següent).

- Estatge subalpí, c. Davalla a l'estatge montà. (J 200)1500-2100 m.
Es fa sobretot als indrets ombrívols o frescals, als prats, boscos clars, peus de cingle,
etc. Ses/erietea, Nardion, ... VI-VII.

Roques de Forat Mitó, 1700 m; Costa Pubilla, 1900 m; cap al Coll de la Creueta,
1850 m; sobre Pla d'Anyella, 1900 m; vora la Collada de Toses, 1875 m; vers el
Callet de les Barraques, 1850-1950 m; vall Estremera, 1300 m; cap al Callet Verd,
2050 m; vora Coma de Vaca, 2050 m; Daió, 1225 m, als codolars del Freset; cap
al Coll del Pal, 1680 m; Sant Amanç, 1700 m; sobre Saltar, 1550 m; torrent de la
Corba, 1300 m.

DG 29, 39,18,28,38,48,37. Eur.

Thesium pyrellaicum Pourret; T. pratellse Ehrh. ex Schrader
Gorges de Núria, riba esquerra, i sobre el santuari (SEN., Add: 160).
Núria (SEN. Nombr. foc.: 399; FI. N.: 75). En aquesta darrera obra l'au tor especifica que la plan
ta creix a les pastures entre les pedres granítiques. A Nombr. Ioc. diu que T. pyrellaicum és apa
rentment la forma endèmica de T. alpinum als Pirineus.
CAD. (FI. Cat. V: 99) recull simplement la citació senneniana.

- A l'herbari Sennen els exemplars que donen testimoni de les citacions esmentades corresponen
en realitat a T. alpinum. De fet, moltes de les plantes d'aquest herbari atribuïdes a T. pyreniacum
són T. alpinum; en alguns plecs hi ha una etiqueta antiga amb la determinació T. alpinum, i una
altra etiqueta afegida des¡:-rés amb la correcció: T. pyrellaicum, o bé "e' est toujours Th. pyrenai·
cum", o encara Th. pratellse var.longibracteatum Sennen.
Per la nostra part, no hem trobat mai aquesta planta dintre de la Vall de Ribes. Per tant, ens
sembla lògic de deixar·la, de moment, de banda.



77. Thesium divaricatum Jan ex Mert. et Koch in Ròhling 

Fins a Ribes (CAD., FL Cat. V: 99). 

- Estatge monta, rrr. 800-1250 m. 

Planta mediterrània, que es fa només en alguns soleils molt arrecerats. 
Als prats secs i a les roques calcinais. VI-VII. 

Zona meridional de la Valí: sota Estèguel, 825 m, abundant; vora Barricò, 950 m; 
sota el Baell, 1100 m; vora LaCasassa, 1150 m. Mes amunt, reapareix als vessants ca-
lents a l'oest de Ribes de Freser: Roques Blanques, 1000-1100 m; roques sobre Can 
Possons i Segura, 1080 m, 1235 m. 

DG 28, 38, 37. Med. 

78. Viscum álbum L. subsp. álbum 

Nom vulgar: vescarcí. 

— Segons testimonis fidedignes n'hi ha (o n'hi havia hagut) a la baga de Plañóles, so
bre Fraxinus excelsior. 

LORANTHACEAE 

DG 28. Eur. 

ARISTOLOCHIACEAE 

79. Aristolochia pistolochia L. 

Ribes (CAD., FL V.: UQ\FL Cat. V: 111). 

9 Aristolochia pistolochia 

o 
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77. Thesium divarieatum Jan ex Mert. et Koch in Rohling

Fins a Ribes (CAD., FL Cat V: 99).

- Estatge montà, rrr. 800-1250 m.
Planta mediterrània, que es fa només en alguns solells molt arrecerats.
Als prats secs i a les roques calcinals. VI-VII.

Zona merjdional de la Vall: sota Estèguel, 825 m, abundant; vora Barricó, 950 ro;
sota el Baell, 1100 ro; vora La Casassa, 1150 m. Més amunt, reapareix als vessants ca
Ients a l'oest de Ribes de Freser: Roques Blanques, 1000-1100 m; roques sobre Can
Possons i Segura, 1080 m, 1235 m.

DG 28, 38, 37. Med.

LORANTHACEAE

78. Viseum album L. subsp. album

Nom vulgar: vescarcí.

- Segons testimonis fidedignes n'hi ha (o n'hj havia hagut) a la baga de Planoles, so
bre Fra:xinus excelsior.

DG 28.

ARISTOLOCHIACEAE

79. Aristoloehia pistoloehia L.

Ribes (CAO.,FL v.: 1I0;Fl Cat. V: 111).

9 Aristolochia pistolochia
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- Estatge m o n t a , rr; pero frequent a la zona meridional de la Vail. 775-1100 m. 

Es fa als costers solells i eixuts, sovint en llocs rocosos. Gairebé sempre en te r renys 

calcináis. V-VII. 

N o és rara als solells de la zona meridional , ent re l 'entrada de la Vail i les Coves de 

Ribes : vora el Sagnari, sobre la Corba, davant de Barricó, cap al P o n t d 'en Cabreta, . . . 

775-1000 m. Reapareix als vessants calents del NW de Ribes: vora Can Possons, 

1080 m ; costa de Segura, 975 m, sobre esquists; Roques Blanques, 1000 m. 

DG 28 , 38 , 37 . Med. W 

POLYGONACEAE 

80. Po lygonum pa tu lum Bieb. 

— Estatge m o n t a , rrr. 

Conreus i vores de camins. 

Sota el Casot, 800 m ; Serrat de Perapinta, 1300 m; Tor ren t Roig (Bruguera) , 1400 m. 

DG 3 8 , 37 . Eur. S.-Med. 

8 1 . Po lygonum aviculare L. 

Nuria (VAYR. , PI Cat: 9 1 , sub P. maritimum var. nanum Bss.?). 

SENNEN inclou P especie en el seu catáleg (FL N.: 75) . 

Plañóles (O. de BOLOS, Veg. vert. sept, pir.: 26 , Lolieto-Plantaginetum). 

— Estatge m o n t a , c. Ascendeix a la zona subalpina. 775 -1400(2000) m. 

Vores de camins, conreus, guarets i altres ambients ruderals. V-VIII. 

Ribes, de Freser, 9 0 0 m ; Roques Blanques, 1000 m; El Baell, 1175-1250 m ; Camp-

elles, 1300 m; sota Vento la , 1200 m; Nevá, 1250 m ; Toses, 1450-1500 m ; Segu

ra, 1160 m; cap a la Plana (Queralbs) , 1375 m ; Ribesaltes, 1000-1150 m ; carretera 

forestal del bosc de Ribes, 1400 m ; Mas Conill, 1175 m; l 'Orri Veil (Pardines) , 1570 

m; Bruguera, 1150-1400 m ; etc. En llocs mes alts esdevé rar: Plans de Muraroles, 

1700 m ; Barraca de Rus , 1900 m ; Nuria , 1975 m. 

La indicació de V A Y R E D A , to t i ésser especificada com a P. maritimum, correspon 

rea lment a aquesta especie; a l 'herbari d 'aquest bo tán ic , la p lanta de Nuria és deter

minada com a P. aviculare var. nanum. 

La majoria dels nostres exemplars coincideixen amb la subsp. aviculare, pero les for

mes deis indrets elevats deuen per tányer a la varietat n a n u m Muri th. 

DG 39 , 18, 2 8 , 38 , 37 . Subcosm. A Europa , plurireg. 

82 . Po lygonum hydrop ipe r L. 

— Estatge mon ta , rr. 900-1225 m. 

149

- Estatge montà, rr; però freqüent a la zona meridional de la Vall. 775-1100 m.
Es fa als costers solells i eixuts, sovint en llocs rocosos. Gairebé sempre en terrenys
calcinals. V-VIl.

No és rara als solells de la zona meridional, entre l'entrada de la Vall i les Coves de
Ribes: vora el Sagnari, sobre la Corba, davant de Barricó, cap al Pont d'en Cabreta....
775-1000 m. Reapareix als vessants calents del NW de Ribes: vora Can Possons,
1080 m; costa de Segura, 975 m, sobre esquists; Roques Blanques, 1000 m.

DG 28, 38, 37.

80. Polygonum patulum Bieb.

- Estatge montà, rrr.

Conreus i vores de camins.

POLYGONACEAE

Med. W

Sota el Casot, 800 m; Serrat de Perapinta, 1300 m; Torrent Roig (Bruguera), 1400 m.

DG 38,37.

81. Polygonum aviculare L.

Núria (VAYR., PI Cal.: 9 I, sub P. marilimum var. nllnum Bss. ?).
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (Fi N: 75).
Planoles (O. de BOLÒS, Veg. vert. sepl. pir.: 26, Lo/ieto-Planlaginetum).

- Estatge montà, c. Ascendeix a la zona subalpina. 775-1400(2000) m.
Vores de camins, conreus, guarets i altres ambients ruderals. V·V1lI.

Eur. S.-Med.

Ribes de Freser, 900 m; Roques Blanques, 1000 m; El Baell, 1175- 1250 m; Camp
elles, 1300 m; sota Ventolà, 1200 m; Nevà, 1250 m; Toses, 1450-1500 m; Segu
ra, 1160 m; cap a la Plana (Queralbs), 1375 m; Ribesaltes, 1000-1150 m; carretera
forestal del bosc de Ribes, 1400 m; Mas Conill, 1175 m; l'Orri Vell (Pardines), 1570
m; Bruguera, 1150-1400 m; etc. En llocs més alts esdevé rar: Plans de Muraroles,
1700 m; Barraca de Rus, 1900 m; Núria, 1975 m.
La indicació de VAYREDA, tot i ésser especificada com a P. maritimum, correspon
realment a aquesta espècie; a l'herbari d'aquest botànic, la planta de Núria és deter
minada com a P. avieu/are var. nanum.

La majoria dels nostres exemplars coincideixen amb la subsp. aviculare, però les for
mes dels indrets elevats deuen pertànyer a la varietat nanum Murith.

DG 39, 18,28,38,37.

82. Polygonum hydropiper L.

- Estatge montà, rr. 900-1225 m.

Subcosm. A Europa, plurireg.



Llocs humits (mulleres, vores de torrents,...) mes o menys ruderalitzats. Bidention 

tripartitile. VIII-IX. 

Relativament freqüent ais voltants de Ribes de Freser (torrent de Sant Miquel, vora 
Coma, Sta, Caterina,...), 900-1000 m; Coli de la Casassa, 1200 m; vali de Conili, 
1050 m;laFalgosa, 1225 m. 

DG 28, 38. Circumbor. A Europa, lateeur. 

Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd. 

Ribes (CAM., PI. moni : 280, ex CAPELL). 

- Opinem que aquesta citació necessita confi imació. 

83. Polygonum persicaria L. 

- Estatge monta, r. 800-1300 m. 
Es fa ais indrets ruderals més o menys humits: horts, recs, vores de riu, etc. Polygono-
Chenopodion, Bidention tripartitae, Arction,... VI-X. 

Sota Estèguel, 800 m; voltants de Ribes de Freser, 900-1000 m; Ribesaltes, 1150 m; 
El Baell, 1200 m; cap a Ventola, 1275 m; Roques Blanques, 1000 m; l'Orri, 1100 m. 

DG 28, 38, 37. Subcosm. 

84. Polygonum lapathifolium L. 

- Vores del Freser, en la seva confluencia amb el riu de Macana, 900 m. 

DG 38. Subcosm. 

85. Polygonum bistorta L. 

Nuria (COLM. in WK., Prodr. I: 291); cap a Queralbs i el santuari de Nuria (SALV. in 
COSTA, Introd.: 216). 
Prats de Nuria, Queralbs (VAYR., Cat. N. : 66). 
Nuria (CAD., FI V.: 108; £xc.: 102) (FERRER, Exc: 103) (SEN., Add: 158;FI 
N. : 75). 
Comuna a Queralbs, Nuria (CAD., FI. Cat. V: 77). 
Nuria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pinguiculetum grandifloraé); Salt 
del Sastre, 1780 m (BR.-BL., le. t. 28, Peucedaneto-Luzuletum desvauxii). 

- Estatge subalpí i estatge monta, c. 875-2100(2350) m. 
Formacions herbàcies sobre sòls humífers i frescals (prats de dall, megafòrbies, mulla-
dius, vores d'aigua). Polygono-Trisetion, Calthion, Adenostyletalia, etc. 

Des de Ribes de Freser (875 m) fìns a Costa Rasa i la Creu de Meians (1950 m), a la 
Coma de Fontseca (2350 m), a la Vali d'Eina, a Coma de Vaca, a la Serra de la Canya 
(2000 m) i a la Collada Verda. Localitats intermedies: Plans de Nevà, sota el Coli del 
Remolo, Fornells, Tossal de Rus, Collada de Toses, Plan'oles, Rialb, Queralbs, Estre
merà, Gorges de Nuria, Coma de Fontalba, Nuria, Coma de Fontnegra, Gorges del 
Freser, baga de Siat, Pia de lesPasteres, vessants de Coma d'Olla, llisos de Taga, Coni-
velia, etc. 

DG 29,39, 18, 28 ,38 ,48 . Circumbor. A Europa, eur. 
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Llocs humits (mulleres, vores de torrents, ...) més o menys ruderalitzats. Bidention

rripartitae. VlU·lX.

Relativament freqüent als voltants de Ribes de Freser (torrent de Sant Miquel, vora
Coma, Sta, Caterina,...), 900·1000 m; Coll de la Casassa, 1200 m; vall de Conill,

1050 m; la Falgosa, 1225 m.

OG 28, 38.

Polygollum raliti/oliu", Brouss. ex Willd
Ribes (CAM.. Pl. motlt.: 280. ex CAPELL).

_ Opinem que aquesta citació necessita confirmació.

Circumbor. A Europa, lateeur.

83. Polygonum persicaria L.

- Estatge montà, r. 800·1300 m.
Es fa als indrets ruderals més o menys humits: horts, recs, vores de riu, etc. Po/ygana
Chenopodion, Bidention triportitae, A retian, "O VI-X.

Sota Estèguel, 800 m; voltants de Ribes de Freser, 900-1000 m; Ribesaltes, 1150 m;
El Baell, 1200 m; cap a Ventolà, 1275 m; Roques Blanques, 1000 m; l'Orri, 1100 m.

OG 28, 38, 37. Subcosm.

84. Polygonum lapathifolium L.

_ Vores del Freser, en la seva confluència amb el riu de Maçana, 900 m.

OG 38. Subcosm.

85. Polygonum bistorta L.

Núria (COLM. in WK., Prodr. I: 291); cap a Queralbs i el santuari de Núria (SALV. in
COSTA, IIl/rod.: 216).
Prats de Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N: 66).
Núria (CAO., FL v.: 108; Exc.: 102) (FERRER, Exc.: 103) (SEN., Add.: 158; FL
N: 75).
Comuna a Queralbs, Núria (CAO., FL Cal. V: 77).

úria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Carieeto-Pillguiculetum grandiflorae); Salt
del Sastre, 1780 m (BR.-BL., I.e. t. 28, Peueedaneto-Luzuletum desvauxil).

- Estatge subalpí i estatge montà, C. 875·2100(2350) m.
Formacions herbàcies sobre sòls humífers i frescals (prats de dall, megafòrbies, mulla·
dius, vores d'aigua). Polygollo-Trise/ioll, Cal/Ilioll, Adellostyletalia, etc.

Oes de Ribes de Freser (875 m) fms a Costa Rasa i la Creu de Meians (1950 ml, a la
Coma de Fontseca (2350 m), a la Vall d'Eina, a Coma de Vaca, a la Serra de la Canya
(2000 m) i a la Collada Verda. Localitats intermèdies: Plans de Nevà, sota el Coll del
Remoló, Fornells, Tossal de Rus, Collada de Toses, Plan'oles, Rialb, Queralbs, Estre·
mera, Gorges de úria, Coma de Fontalba, Núria, Coma de Fontnegra, Gorges del
Freser, baga de Siat, Pla de les Pasteres, vessants de Coma d'Olla, llisos de Taga, Cani·
vella, etc.

OG 29, 39, 18,28,38,48. Circumbor. A Europa, euro



86. Polygonum viviparum L. 

Serra de Nuria (COLM. in WK., Prodr. I: 290). 
Cap al Salt del Sastre (SALV. in COSTA, Introd.: 216). 
Nuria (F. BOLOS in COSTA, SupL: 69) (CAD., Fl V.: l08;Exc: 1 0 2 ; H Cat. V: 
76) (SEN, Add.: 158;F/. N: 75). 
Muntanyes i collades de Nuria (VAYR., Cat. N. : 66). 
Toses, collada... (VAYR., PI. Cat.: 91). 
Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 10, Salicetum retusae-reticulatae); 
Serra de l'Embut, 2240 m, vali de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., I.e. t. 20, Elyneto-
Oxy tropidetum). 
Puigmal, 2830 m (SERVE, Rech. comp. t. 22, com. de Festuca supina). 

- Estatges alpi i subalpí, c. (1500)1700-2800 m. 
Frequent a les pastures i ais rasos. Loiseleurío-Vaccinion, Elynion, Salicetea herba-
ceae, Nardion,... VI-VII. 

No solament a la zona axial, sino també a les serres pre-pirinenques. Estremerà, 1900 
m; Coma de Fontalba; Gorges de Nuria, 1750-2000 m; Nuria; Ras de 1'Ortigar, 2300 
m; valí de Finestrelles; Noucreus, 2800 m; Coma del Clot, 2550 m; Tirapits; Coma de 
Fresers, 2500-2700 m; Pie de Bastiments, 2800 m; Planell de Coma de Vaca, 2000 
m; Mantinell, 2350 m; La Canya, 2000 m; Coll del Pal, 1680 m; Plans de Portóles, 
1600 m; llisos de Taga; Sant Amane, 1775 m; Pía de Prats, 1550 m;LaCovil , 1900 
m; Roc deis Llamps, 1950 m; Coli del Remolo; Pia d'Anyella; Tossal de Rus; Costa 
Rasa,... 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 37. Circumbor.-alp. 

87. Polygonum alpinum All. 

Muntanyes de Nuria (COLM. in WK., Prodr. I: 291). 
Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 218) (SEN, Add.: 158\Fl. N: 75). 
Muntanyes de Nuria, frequent (VAYR., Cat. N. : 66). 
Vali de Nuria (CAD., FI. Cat. V: 76). 
Al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae). 

— Regió axial nord-oriental (conques dels rius Freser i Nuria), c. Preferentment a l'es-
tatge subalpí, però s'enfila a la zona alpina i descendeix a l'estarge monta. (1150) 
1500-2400(2700) m. 
Planta silicícola que es fa principalment a les canals, replans,... dintre les comuni-
tats megafòrbiques poc higròfiles (alianca Calamagrostion); també s'observa a les cla-
rianes deis gafetars i, a les zones més baixes, dins els prats de dall. VII-VIII. 

Frequent ais voltants de Nuria (Creu d'en Riba, Roc de la Male, Cova d'Amadeu, 
etc.); Clotxes del Puigmal, 2450 m; Coll d'Er, 2700 m; abundant a les Gorges de Nu
ria (Fontnegra, Pia de Salient, Pont de Cremai,...) 1550-2100 m; Roc de Tot-lo-món, 
1850 m; Coma del Llispet, 2025 m; Pic de Fresers, 2650 m; cap al Coll de la Coma de 
l'Orri, 2350 m; Coma de Fresers, 2300-2400 m; Planell de Coma de Vaca, 2000 m; 
El Gafetar (vessants del Balandrau), 2300 m; abundant a la regió de les Gorges del 
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86. Polygonum viviparum L.

Serra de Núria (CaLM. in WK., Pradr. l: 290).
Cap al Salt del Sastre (SALV. in COSTA, lntrod.: 216).
Núria (F. BOLÒS in COSTA, Supi: 69) (CAD., FL V. 108; Exc.: 102; FI. Cat. V:
76) (SEN, Add.: 158;FI. N: 75).
Muntanyes i collades de Núria (VAYR., Cat. N: 66).
Toses, collada... (VAYR., PI. Cat.: 91).
Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL., Vég. alp. t. lO, Sa/ieerum retusae-retieu/atae);
Serra de l'Embut, 2240 m, vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., /.e. t. 20, Elyneto
Oxytropidetum).
Puigmal, 2830 m (SERVE, Reclz. camp_ t. 22, com. de Festuca SUpillil).

- Estatges alpí i subalpí, c_ (1500)1700-2800 m.
Freqüent a les pastures i als rasos. Loiseleurio- Vaccinion, Elynion, Salicetea herba
eeae, Nardion, ... VI-VII.

No solament a la zona axial, sinó també a les serres pre·pirinenques. Estremera, 1900
m; Coma de Fontalba; Gorges de Núria, 1750-2000 m; Núria; Ras de l'Ortigar, 2300
m; vall de Finestrelles; Noucreus, 2800 m; Coma del Clot, 2550 m; Tirapits; Coma de
Fresers, 2500-2700 m; Pic de Bastiments, 2800 m; Planell de Coma de Vaca, 2000
m; Mantinell, 2350 m; La Canya, 2000 m; Coll del Pal, 1680 m; Plans de Pòrtoles,
1600 m; llisos de Taga; Sant Amanç, 1775 m; Pla de Prats, 1550 m; La Covil, 1900
m; Roc dels Uamps, 1950 m; Coll del Remolò; Pla d'Anyella; Tossal de Rus; Costa
Rasa, ...

DG 29, 39, 18,28,38,48,37. Clrcumbor.-alp.

87. Polygonum alpinum All.

Muntanyes de Núria (CaLM. in WK., Prodr. l: 291).
Núria (SALV. in COSTA,lntrad.: 218)(SEN, Add.: 158; FL N: 75).
Muntanyes de Núria, freqüent (VAYR., Cat. N: 66).
Vall de Núria (CAD., FI. Cat. V: 76).
Al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 22, Hieraeieto-Festucetum spadiceae).

- Regió axial nord-oriental (conques dels rius Freser i Núria), c. Preferentment a l'es
tatge subalpí, però s'enma a la zona alpina i descendeix a l'estarge montà. (1150)
1500-2400(2700) m.
Planta silicícola que es fa principalment a les canals, replans.... dintre les comuni·
tats megafòrbiques poc higròmes (aliança Calamagrostion); també s'observa a les cla
rianes dels gafetars i, a les zones més baixes, dins els prats de dall. VII-VIII.

Freqüent als voltants de Núria (Creu d'en Riba, Roc de la Malè, Cova d'Amadeu,
etc.); Clotxes del Puigmal, 2450 m; Coll d'Er, 2700 m; abundant a les Gorges de Nü
ria (Fontnegra, Pla de Sallent, Pont de Cremal, ...) 1550-2100 m; Roc de Tot-lo-món,
1850 m; Coma del Uispet, 2025 m; Pic de Fresers, 2650 m; cap al Coll de la Coma de
l'Orri, 2350 m; Coma de Fresers, 2300-2400 m; Planell de Coma de Vaca, 2000 m;
El Gafetar (vessants del Balandrau), 2300 m; abundant a la regió de les Gorges del



* 

Freser (Les Espiguetoses, Clot del Malinfern, La Balma, La Molcó, Les Marrades, etc . 

1500-2000 m) , des d 'on babea fins més avall de Daió, 1150 m. 

DG 2 9 , 3 9 . Orò f i t eu r . 

8 8 . Bilderdykia convolvulus (L.) Dumort . ; Polygonum convolvulus L. 

- Estatge monta , c. 800-1600 m. 

Característica deis conreus (Secalinetea) on és sovint abundan t ; t ambé es fa a d'al-

tres t ipus d 'ambients ruderalitzats. VI-IX. 

Estèguel, 850 m; La Talaia, 900 m; Perapinta, 1300 m ; camps del Baell, 1175-1300 

m ; Campelles, 1 3 0 0 m ; E l B a c , 1200 m ; Ventola, 1 3 0 0 m ; T o s e s , 1450-1500 m ; talla-

focs del Pinetar, 1600 m; Segura, 1100 m ; Fustanyà, 1150 m ; La Plana, 1375 m ; Ri

bes de Freser, 900-1000 m; Ribesaltes, 1100 m, etc. 

DG 18, 28 , 38 , 37. Circumbor. (Subcosm.) 

89 . Bilderdykia dumetorum (L.) Dumort . ; Polygonum dumetomm L. 

Ribes (CAD., FI V.: 1 0 8 ; H Cat. V: 75). 

- Estatge monta , r. 900-1550 m. 

Marges, boscos clars, matollars,. . . en indrets relativament humi ts i més o menys rude

ralitzats. VI-IX. 

Bruguera, 1150 m; voltants de Ribes de Freser (riberal deis rius, Pedrera, Sta. Cateri

na,...), 900-1100 m ; Costa Ardena, 1250 m, dins els matolls de Sarothamnus; Roques 

Blanques, 975 m ; vora el Pont de Sola, 1000 m ; Nevà, 1100 m ; Les Ribes, 1425 m ; 

sota Les Vinyes, 1050 m ; sobre Pardines, 1550 m; la Moscatosa, 1400 m. 

DG 39 , 2 8 , 38 . Eur. 

90 . Bilderdykia aubertii (Louis Henri) Molàenke;Polygonum baldschuanicum auct . , n o n 

Regel 

- Planta cultivada com a ornamental . Algún cop apareix espontània a les bardisses i 

marges de riu. 

Vores del Freser, no lluny de Ribes, 900 m; sota Can Batet , al riberal del Segadell, 
950 m. 

DG 38. T ibe t i Xina W 

9 1 . Oxyria digyna (L.) HUÍ 

Puigmal (PUIGG. in COSTA, Supl.: 68) (LLEN., SEN in CAD., Fl. Cat. V: 57) . 

Collada de Nuria, Coll de Noufonts (COMP. in VAYR. , Pl. Not: 137). 

Collada de Nuria [BUB., Fl Pyr. / . - 1 5 1 , sub O. reniformis (G. Bauhin) H o o k ] . 

Altures de Coma de Vaca, a Nuria (SEN, Add.: 158). 

Roques deis cims de Nuria, Coma de Vaca, Caranga (VAYR., Cat. N.: 66) , ci tacions 
que son recollides després per CAD. 
Altures de Nuria (CAD., Fl Cat. V: 57) . 
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Freser (Les Espiguetoses, Clot del Malinfern, La Balma, La Molçó, Les Marrades, etc.
1500.2000 ml, des d'on baixa f¡ns més avall de Daió, 1150 m.

DG 29,39. Oròfit eur.

88. Bilderdyk.ia convolvulus (L.) Dumor!.; Polygollum cOllvolvulus L.

- Estatge montà, c. 800·1600 m.
Característica dels conreus (Secalinetea) on és sovint abundant; també es fa a d'al·
tres tipus d'ambients ruderalitzats. V1·IX.

Estèguel, 850 m; La Talaia, 900 m; Perapinta, 1300 m; camps del Baell, 1175·1300
m; Campelles, 1300 m; El Bac, 1200 m; Ventolà, 1300 m; Toses, 1450·1500 m; talla·
focs del Pinetar, 1600 m; Segura, 1100 m; Fustanyà, 1150 m; La Plana, 1375 m; Ri·
bes de Freser, 900·JOOO m; Ribesaltes, 1100 m, etc.

DG 18,28,38,37. Circumbor. (Subcosm.)

89. Bilderdykia dumetorum (L.) Dumort.; Polygollum dumetol1.lm L.

Ribes (CAD., FL v.. 108;FL Cat. V: 75).

- Estatge montà, r. 900·1550 m.
Marges. boscos clars, matollars, ... en indrets relativament humits i més o menys rude
ralitzats. VI· IX.

Bruguera, 1150 m; voltants de Ribes de Freser (riberal dels rius, Pedrera, Sta. Cateri·
na, ...), 900·1100 m; Costa Ardena, 1250 m, dins els matolls de Sarothamllus; Roques
Blanques, 975 m; vora el Pont de Solà, 1000 m; Nevà, llOO m; Les Ribes, 1425 m;
sota Les Vinyes, 1050 m; sobre Pardines, 1550 m; la Moscatosa, 1400 m.

DG 39,28,38. Eur.

*90. BiJderdyk.ia aubertii (Louis Henri) Moldenke;Polygollum baldschuallicum auct., non
Regel

- Planta cultivada com a ornamental. Algún cop apareix espontània a les bardisses i
marges de riu.
Vores del Freser, no lluny de Ribes, 900 m; sota Can Batet, al riberal del Segadell,
950 m.

DG 38. Tibet i Xina W

91. Oxyria digyna (L.) Hill

Puigmal (PUIGG. in COSTA, Supl.: 68) (LLEN., SEN in CAD., FI. Cat. V: 57).
Collada de Núria, Coll de Noufonts (COMP. in VAYR., Pl. Not: 137).
Collada de Núria [BUB., FL Pyr. J: 151, sub o. relliformis (G. Bauhin) Hook].
Altures de Coma de Vaca, a Núria (SEN, Add.: 158).

Roques dels cims de Núria, Coma de Vaca, Carançà (VAYR., Cat. N: 66), citacions
que són recollides després per CAD.
Altures de Núria (CAD., FL Cat. V: 57).



SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (FL N.: 75) i comenta que és menys escas

sa ais Pirineus centrals. 

Vali de Nuria ( F O N T QUER, Enum: 288) . 

Es ben representada ais herbaris de FTnstitut Botànic de Barcelona, a causa segura-

m e n t de la seva reputac ió de p lanta rara. Hi h e m vist exemplars de VAYR. , BARNA-

DES, PUIGG., SENNEN, F O N T QUER, GARRIGA, . . . 

- Estatge alpi , 2100-2800 m. Però n o massa rara a les valls de Nuria, Coma de Vaca i 

C o m a de Fresers. 

Es fa a les tar teres silícies en indrets on la neu román mol t de t emps . De l 'alianca 

Androsacion alpinae. VII-VIII . 

Coma de les Mulleres, 2 4 0 0 m ; Noucreus , 2800 m ; Tirapi ts , 2650 m ; P i c de Fresers, 

2 7 0 0 m ; Coma de Fresers, 2 5 5 0 m ; cap a Tres Pies, 2 4 0 0 m ; vessants del Balandrau, 

2 3 0 0 m. A BC h e m vist exemplars provinents del Puigmal (PUIGG.) , d 'Eina-Noufonts 

(BARNADES) , de Coma de Vaca ( G A R R I G A ) i de la valí de Nuria , a 2 1 0 0 m ( F O N T 

Q U E R ) . 

DG 29 , 39 . Circumbor.-alp. 

9 2 . R u m e x acetosella L. 

Nuria (VAYR. , PL Cat: 9 0 , sub. var. integrifolius Wallr.) (CAD., Fi. Cat. V: 6 4 ) 

(SEN., Fi. N.: 7 5 , sub R. angiospermus Murbeck) . 

Nuria, 2 2 5 0 m , Pie de Finestrelles, 2 4 8 0 m, Coli de Lio, 2400 m (BR.-BL., Vég. alp. 

t. 7, Galeopsideto-Poetum fontquerii); vers el Puigmal, 2 1 5 0 m (BR.-BL., I.e.: 1 6 1 , 

Festucetum scopariae subass. de F. ovina subsp. indigesta); vers Noufon t s , 2450 m 

( B R . - B L , le. t . 2 1 , Festucetum eskiae); al N. de Nuria, 2200 m ( B R . - B L , Le. t. 22 , 

Hieracieto-Festucetum spadiceae). 

Vessant S de la Collada de Toses , 1680 m (RIVAS MART. , Bosq. y mat. pir. t. 6, 

Veronico-Pinetum sylvestris). 

Vessant de Queralbs, 2200 m, solana de Queralbs, 2300 m ( N E G R E et S E R V E , 

Prosp. t . 3 1 , Festuco-Iberidetum forma B amb F. aurea). 

- Zona silicia de to t a la Vali, des de l 'estatge inferior a l 'alpi , ce. 9 0 0 - 2 6 5 0 m. 

Es fa als conreus , vores de camins, pra ts xeròfils, llocs rocosos, . . . i en general a to ta 

m e n a de comun i t a t s vegetáis ober tes ; frequent com a planta pionera als te r renys 

lUures. V-VII. 

Molt estesa. Bruguera, Ribes (900 m) , El Baell, Campelles ( 1 3 0 0 m) , Pía de Prats 

(1550 m ) , Plañóles, Neva, cap a la Collada de Toses (1750 m) , Clotxes del Puigmal 

(2480 m) , Es t remerà , Nuria, Noucreus (2650 m) , Coma de Fonta lba , Pedrisses 

(2000 m ) , Pía deis Anyells ( 1 8 0 0 m ) , Serrat ( 1300 m ) , bosc de Ribes, Ribesaltes 

(1150 m ) , Capdevila, Plans de Portóles ( 1 6 0 0 m) , e tc . 

T o t s els exemplars de te rminá i s pe r t anyen a la subsp. angiocarpus Murb. 

D G 2 9 , 39 , 18, 2 8 , 3 8 . Lateat l . -Submed. 

9 3 . R u m e x scu ta tus L. 

N o m vulgar: badoles (badótes), badales , nyames . 
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SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (FI N.: 75) i comenta que és menys escas·
sa als Pirineus centrals.
Vall de Núria (FONT QUER, Enum: 288).
És ben representada als herbaris de l'Institut Botànic de Barcelona, a causa segura·
ment de la seva reputació de planta rara. Hi hem vist exemplars de VAYR., BARNA·
DES, PUIGG., SENNEN, FONT QUER, GARRIGA,...

- Estatge alpí, 2100-2800 m. Peró no massa rara a les valls de Núria, Coma de Vaca i
Coma de Fresers.
Es fa a les tarteres silícies en indrets on la neu roman molt de temps. De l'aliança
Androsacion alpinae. VIl·Vlll.

Coma de les Mulleres, 2400 m; Noucreus, 2800 m; Tirapits, 2650 m; Pic de Fresers,
2700 m; Coma de Fresers, 2550 m; cap a Tres Pics, 2400 m; vessants del Balandrau,
2300 m. A BC hem vist exemplars provinents del Puigmal (PUIGG.), d'Eina·Noufonts
(BARNADES), de Coma de Vaca (GARRIGA) i de la vall de Núria, a 2100 m (FONT
QUER).

DG 29, 39.

92. Rumex acetosella L

Circumbor.·a1p.

Núria (VAYR., PI. Cat.: 90, sub. var. illtegrifolius Wallr.) (CAD., FI. Cat. V: 64)
(SEN., FI. N.: 75, sub R. angiospermus Murbeck).
Núria, 2250 m, Pic de Finestrelles, 2480 m, Coll de Uo, 2400 m (BR.-BL., Vég. alp.
I. 7, Galeopsideto·Poetum fOlltqueril); vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., I.c.: 161,
Festucetum scopariae subass. de F. ovina subsp. indigesta); vers Noufonts, 2450 m
(BR.-BL., I.c. t. 21, Festucetum eskiae); al N. de Núria, 2200 m (BR.·BL., I.c. t. 22,
Hieracieto·Festucetum spadiceae).
Vessant S de la Collada de Toses, 1680 m (RlVAS MART., Bosq. y mat. piro I. 6,
Veronico·Pilletum sylvestris).
Vessant de Queralbs, 2200 m, solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE,
?rosp. t. 31, Festuco-Jberidetum forma B amb F. aurea).

- Zona silícia de tota la Vall, des de l'estatge inferior a l'alpí, cc. 900·2650 m.
Es fa als conreus, vores de camins, prats xeròfils, llocs rocosos, ... i en general a tota
mena de comunitats vegetals obertes; freqüent com a planta pionera als terrenys
lliures. V-VII.

Molt estesa. Bruguera, Ribes (900 ml, El Baell, Campelles (1300 ml, Pla de Prats
(1550 ml, Planoles, Nevà, cap a la Collada de Toses (1750 ml, Clotxes del Puigmal
(2480 ml, Estremera, Núria, Noucreus (2650 ml, Coma de Fontalba, Pedrisses
(2000 ml, Pla dels Anyells (1800 ml, Serrat (1300 ml, bosc de Ribes, Ribesaltes
(1150 ml, Capdevila, Plans de Pàrtoles (1600 ml, etc.
Tots els exemplan; determinats pertanyen a la subsp. angiocarpus Murb.

DG 29, 39, 18,28,38.

93. Rumex scutatus L.

Nom vulgar: badoies (badàlas), badales, nyames.

Lateatl.·Submed.



Ribes (SALV. in COSTA, Introd.: 2 1 5 , sub Oxyria digyna) (VAYR. , Pl. Cat: 9 1 ) . 

Muntanyes i valls de Nuria (VAYR., Cat. N.: 66) , citació recollida després per CAD. 

Valí de Ribes (CAD., FL V.: 108 ; Fl. Cat. V: 61). 

Queralbs ( F E R R E R , Exc: 83) (CAD., Fl. Cat. V: 61). 

SENNEN inclou l'espécie en el seu catáleg (Fl N.: 75) . 

Coll de Lio, 2400 m (o 2250 m?) (BR.-BL., Vég. alp. t. 7, Galeopsideto-Poetum 

fontquerií). 

- Estatges monta i subalpí, ce. A la zona alpina només esporádic. 8 0 0 - 1 9 0 0 ( 2 4 0 0 ) 

m. 

Tipie de la classe Thlaspietea rotundifolii, es fa a to ta mena de tar teres i llocs pedre

gosos. V-VIII. 

Nombrases localitats repartides per to ta la Valí, des de la Corba (850 m ) fins a la 

Collada de Toses i a Rus (1800 m) , a Nuria, al Mont-roig i a Sant Amane ( 1 7 5 0 m ) . 

Altres localitats: valí de Barricó, Campelles, Ribes de Freser, Roques Blanques, La 

Berruga (1700 m) , Coll del Remólo , Plañóles, Dórria, cap a Nevá, Toses, Fornel ls , 

Rialb, Serrat, Pía de Sallent, Bac de la Foradada (1900 m) , E l sP laus (1550 m ) , C o m a 

de Fresers (2150 m), bosc de Ribes, Ribesaltes, Pardines, Bruguera, etc . 

DG 29 , 39 , 18, 28 , 38 , 27 , 37. Orofit submed. 

94 . Rumex acetosa L. 

Prats cap a Queralbs (SALV. in COSTA, Introd.: 216) . 

Ribes (CAD., FI Cat. V: 62) . 

Nûria (SEN., Fl. N. : 75 ) . 

Queralbs, 1150 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. not. II X. 2 3 , Cir-

sieto-Menthetum longifoliae). 

- Estatges monta i subalpî, ce. 800-2000(2200) m. 

Molt fréquent als prats de dall i altres comunita ts herbàcies higròfiles. De la classe 

Molinio-Arrhenatheretea. V-VIII. 

Des d'Aiguës de Ribes (850 m) fins al Pia d'Anyella (1750 m) , a Nûria , a Coma de 

Vaca (2200 m) i al torrent de Pòrtoles (1500 m). Localitats in termèdies : El Baell, 

Ribes de Freser, Campelles, Planoles, baga de Fornells, Toses, Estremerà, Queralbs, 

La Plana, Gorges de Nûria, Gorges del Freser, Les Brosses (2025 m) , Rialb, Vila-

manya, Baga de Ribes, L'Orri, Pardines, Puigsac, les Noufonts (Pardines), llisos de 

Taga (1600 m), vali de Conili, etc. etc . 

Es una planta de morfologia força variable. Algunes formes, de fulles relat ivament 

llargues i d'inflorescència molt ramosa, fan pensar en R. thyrsifloms Fingerli. Hi ha 

formes de transit entre R. acetosa iR. amplexicaulis Lapeyr. ; i alguns exemplars bas-

tan t anòmals suggereixen l'existència d 'hibr ids , difi'cils de situar (fins i t o t acetosa 

x acetosella?). 

DG 39 , 18, 2 8 , 38 , 37. Circumbor-. A. Europa , eur. 

9 5 . Rumex amplexicaulis Lapeyr.; Rumex acetosa L. subsp. amplexicaulis (Lapeyr . ) O. 
Bolòs et Vigo 
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Ribes (SALV. in COSTA, ¡ntrad.: 215, sub Oxyria digyna) (VAYR., PI. Cat.: 91).
Muntanyes i valls de Núria (VAYR., Cat. N.: 66), citació recollida després per CAD.
Vall de Ribes(CAD.,fl V.: 108; FI. Car. V: 61).
Queralbs (FERRER, Exc.: 83) (CAD., A. Car. V: 61).
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 75).
Coll de Uo, 2400 m (o 2250 m?) (BR.·BL., Vég. alp. t. 7, Galeopsideto-Poetum

fon rqueril).

_ Estatges montà i subalpí, cc. A la zona alpina només esporàdic. 800·1900(2400)

m.
Típic de la classe Thlaspietea rotundifolil, es fa a tota mena de tarteres i llocs pedre·

gosos. V·VIII.

Nombroses localitats repartides per tota la Vall, des de la Corba (850 m) fins a la
Collada de Toses i a Rus (1800 ml, a Núria, al Mont-roig i a Sant Amanç (1750 ml·
Altres localitats: vall de Barricó, Campelles, Ribes de Freser, Roques Blanques, La
Berruga (1700 ml, Coll del Remoló, Planoles, Dònia, cap a Nevà, Toses, Fornells,
Rialb, Serrat, Pla de Sallent, Bac de la Foradada (1900 ml, Els Plaus (1550 ml, Coma
de Fresers (2150 ml, bosc de Ribes, Ribesaltes, Pardines, Bruguera, etc.

DG 29, 39,18,28,38,27,37. Oròfit submed.

94. Rumex acetosa L.

Prats cap a Queralbs (SALV_ in COSTA, ¡nrrad.: 216).
Ribes (CAD., F/. Car. V: 62).
Núria (SEN., FI. N.: 75).
Queralbs, lISO m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. not. 11 t. 23, Cir·
sieto·Menrhetulll/ongifoliae).

- Estatges montà i subalpí, cc. 800-2000(2200) m.
Molt freqüent als prats de dall i altres comunitats herbàcies higròfIles_ De la classe
Molinio-Arrhenarhererea_ V-VIII.

Des d'Aigües de Ribes (850 m) fillS al Pla d'Anyella (1750 ml, a Núria, a Coma de
Vaca (2200 m) i al torrent de Pòrtoles (1500 m). Localitats intermèdies: El Baell,
Ribes de Freser, Campelles, Planoles, baga de Fornells, Toses, Estremera, Queralbs,
La Plana, Gorges de Núria, Gorges del Freser, Les Brosses (2025 ml, Rialb, Vila·
manya, Baga de Ribes, L'Orri, Pardines, Puigsac, les Noufonts (Pardines), llisos de
Taga (1600 ml, vall de Conill, etc. etc.
És una planta de morfologia força variable. Algunes formes, de fulles relativament
llargues i d'inflorescència molt ramosa, fan pensar en R. rhyrsif/orus Fingerh. Hi ha
formes de trànsit entre R. acetosa i R. amplexicaulis Lapeyr.; i alguns exemplars bas
tant anòmals suggereixen l'existència d'híbrids, difícils de situar (fillS i tot acetosa
x acetosella?).

DG 39, 18,28,38,37. Circumhof.. A. Europa, euro

95. Ru~ex amplexicaulis Lapeyr.; RlIInex acetosa L. subsp. amplexicaulis (Lapeyr.) O.
Bolos et VIgo



Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 28, Peucedaneto-Luzuletum desvauxii). 

- Estatge subalpi, rr. 1675-2100 m. 
Es troba, mes aviat esporádicament, a les formations megafórbiques. De l'ordre 
Adenostyletalia. VI-VIII. 

El Ras, 1850 m; Canal de la Ganta, 1900 m; vora la Creu d'en Riba, 1975 m;cap al 
Collet Verd, 2100 m; Coma d'Eina, 2100 m; Cingle del Boc, 1675 m; abundant al 
peu de Les Marrades, 1700 m; vora el Planell de Coma de Vaca, 2050 m. 
Aquesta planta pot considerar-se com la vicariant pirinenca - e n sentit ampli - de R. 
arifolius All. (estés principalment pel centre i nord d'Europa). Alguns exemplars Cata
lans, pero, s'acosten forca a Pespécie d'Allioni, i no manquen citacions del táxon als 
nostres Pirineus. Nosaltres, tot i que hem vist alguns espécimens de la Vail que po-
drien prendre's per R. arifolius, no ens atrevim a admetre aital especie en aquest 
catáleg. 
Ja hem dit, d'altra banda, que no semblen rares les formes de transit entre R. ample-
xicaulis i R. acetosa. 

DG 29, 39. Oró fit alp. 

96. Rumex alpinus L. 

Serra de Nuria (POURRET in WK. et LGE., Prodr. I: 310). 
Muntanyes altes de Nuria, Toses (VAYR., Cat. N.: 66); Toses (VAYR., Pl. Cat. 
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Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 28, Peucedaneto-Luzuletum desvauxil).

- Estatge subalpí, rr. 1675-2100 m.
Es troba, més aviat esporàdicament, a les formacions megaf'orbiques. De l'ordre
Adenostyletalia. VI-VllI.

El Ras, 1850 m; Canal de la Ganta, 1900 m; vora la Creu d'en Riba, 1975 m; cap al
Callet Verd, 2100 m; Coma d'Eina, 2100 m; Cingle del Boc, 1675 m; abundant al
peu de Les Marrades, 1700 m; vora el Planell de Coma de Vaca, 2050 m.
Aquesta planta pot considerar·se com la vicariant pirinenca -en sentit arnpli- de R.
arifolius All. (estès principalment pel centre i nord d'Europa). Alguns exemplars cata
lans, però, s'acosten força a l'espècie d'Allioni, i no manquen citacions del tàxon als
nostres Pirineus. Nosaltres, tot i que hem vist alguns espècimens de la Vall que po
drien prendre's per R. arifolius, no ens atrevim a admetre aital espècie en aquest
catàleg.
Ja hem dit, d'altra banda, que no semblen rares les formes de trànsit entre R. ample
xicaulis i R. acetosa.

DG 29, 39.

9 • Rumex alpinus
• Rumex amplexicaulis

7
2 3

o

Oròfit alp.

96. Rumex alpinus L.

Serra de Núria (POURRET in WK. et LGE., Prodr. I: 310).
Muntanyes altes de Núria, Toses (VAYR., Cat. N: 66); Toses (VAYR., Pl. Cat.:



89, on l 'autor especifica que un exemplar procèdent de Nuria potser que sigui h i -

brid del R. crispus). Aquesta darrera localitat és recollida per CAD. (FI. Cat. V: 

70) . 
Nuria (CAD., Exe: \Q2;Fl. Cat. V: 70) (SEN., R N.: 75) . 

- Tal com havíem dit anter iorment (Notes fi pir. cats.: 50) , creiem que aqües tes 

citacions es deuen a confusions amb R. longifolius. Als herbaris Cadevall i Sennen n o 

hi ha testimonis de tais indicacions; a 1'herb ari Vayreda h e m vist tres plecs, prece

dents respectivament de Queralbs, Toses i Toses, Nuria (sic), els quais foren dé te rmi

nais com a R. alpinus però que no hi corresponen pas. Nosaltres mate ixos hav íem 

suposat que aquesta espècie era inexistent a la Vail, i així h o exposàrem (I.e.). Des

prés de publicat aquell treball, però , descobn'rem R. alpinus en unes quantes locali-

ta ts de les Gorges del Freser. De to ta manera, es t racta d 'una planta mol t rara a la 

Vali. 

L 'hem vista sempre a la vora dels torrents i mai, per contra , d in t re les comun i t a t s 

del Rumicion alpini, que són el seu habi tat mes t ipie . 

Tor ren t de Castellcervós, 1850 m ; sobre La Balma, 1800 m; La Paradella, 1450 m. 

DG 39 . Orò fit eur. 

9 7 . Rumex longifolius DC. in Lamk. et DC. 

Nom vulgar: Uengua de bou, llengua bovina. 

Collada de Toses, c a p a l 8 0 0 i 1750 m (JALAS in JALAS and LINDH, Biosyst.: 197) . 

Aquests autors assenyalen que el nombre cromosómic de la planta és de 2 n = 60 . 

Comenten , t ambé , que, pels seus carácters morfológics (inflorescencia ampia i espar-

sa, fulles relativament grosses i poc undulades , etc.) , les plantes pir inenques coincidei-

xen forca amb certes poblacions escandinaves. 

(Vegeu el comentar i a F especie anterior) . 

- Estatges subalpí i mon ta superior, r. 1450-2100 m. 

Es fa als herbassars nitrófils, de la classe Artemisietea. VII-VIII. 

Toses, 1475 m; Collada de Toses, 1800 m ; Cova del Penitent , 2000 m ; vora Nuria, 

2050 m; Gorges de Nuria, 1850 m ; Gorges del Freser, 1580 m ; Les Marrades, 1850 

m; Planell de Coma de Vaca, 2000 m ; Baga de Siat, 1800 m. 

Posseim un exemplar que sembla teñir influencia de R. obtusifolius, i u n altre (de 

sota Costa Pubilla, 1800 m) que té Taire de R. longifolius x crispus. 

SENNEN ja havia indicat l 'any 1927 (Nombr. loe.: 398) 1'existencia d ' aques ta plan

ta als Pirineus catalans (Cerdanya) i feia no ta r que havia passat desapercebuda per 

confusió amb d'altres especies. 

DG 29 , 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 . Bor.-subalp. 

9 8 . Rumex crispus L. 

N o m vulgar: llengua de bou, llegua bovina. 

R i b e s ( C A D . , H . Cat. V: 68). 
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89, on l'autor especifica que un exemplar procedent de Núria potser que sigui hí
brid del R. crispus). Aquesta darrera localitat és recollida per CAD. (FI. Cat. V:

70).
Núria (CAD., Exc.: 102; FI. Cat. V: 70)(SEN., FI N.: 75).

_ Tal com havíem dit anteriorment (Notes fi. piro cats.: 50), creiem que aquestes
citacions es deuen a confusions amb R. longzfolius. Als herbaris Cadevall i Sennen no
hi ha testimonis de tals indicacions; a l'herbari Vayreda hem vist tres plecs, proce·
dents respectivament de Queralbs, Toses i Toses, Núria (sic), els quals foren determi
nats com a R. alpinus però que no hi corresponen pas. Nosaltres mateixos havíem
suposat que aquesta espècie era inexistent a la Vall, i així ho exposàrem (Lc.). Des
prés de publicat aquell treball, però, descobrírem R. alpinus en unes quantes locali
tats de les Gorges del Freser. De tota manera, es tracta d'una planta molt rara a la
Vall.
L'hem vista sempre a la vora dels torrents i mai, per contra. dintre les comunitats
del Rumicion a/pint, que són el seu hàbitat més típic.

Torrent de Castellcervós, 1850 m; sobre La Balma, 1800 m; La Paradella, 1450 m.

DG 39. Oròfit euro

97. Rumex longifolius DC. in Lamk. et DC.

Nom vulgar: llengua de bou, llengua bovina.

Collada de Toses, cap a 1800 i 1750 m (JALAS in JALAS and L1NDH, Biosyst.: 197).
Aquests autors assenyalen que el nombre cromosòmic de la planta és de 2 n :; 60.
Comenten, també, que, pels seus caràcters morfològics (inflorescència ampla i espar
sa, fulles relativament grosses i poc undulades, etc.), les plantes pirinenques coincidei·
xen força amb certes poblacions escandinaves.
(Vegeu el comentari a l'espècie anterior).

- Estatges subalpí i montà superior, r. 1450·2100 m.
Es fa als herbassars nitròfIls, de la classe Artemisietea. VII·VIII.

Toses, 1475 m; Collada de Toses, 1800 m; Cova del Penitent, 2000 m; vora Núria,
2050 m; Gorges de Núria, 1850 m; Gorges del Freser, 1580 m; Les Marrades, 1850
m; Planell de Coma de Vaca, 2000 m; Baga de Siat, 1800 m.
Posseïm un exemplar que sembla tenir influència de R. obtusi/olius, i un altre (de
sota Costa Pubilla, 1800 m) que té ¡'aire de R. longi/olius x crispus.
SENNEN ja havia indicat l'any 1927 (Nombr. Ioc.: 398) l'existència d'aquesta plan
ta als Pirineus catalans (Cerdanya) i feia notar que havia passat desapercebuda per
confusió amb d'altres espècies.

DG 29, 39, 18,28,38.

98. Rumex crispus L.

Nom vulgar: llengua de bou, llegua bovina.

Ribes (CAD., FI. Cat. V: 68).

Bor.-subalp.



Nuria, 2050 m, Noufonts, 2210 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 18, Chenopodieto-Tara-
xacetum pyrenaici). 

Plañóles (O. de BOLOS, Veg. vert. sept. pin: 490, Lolieto-Plantaginetum). 

- Estatge monta, c. Mes esporàdic a la zona subalpina. 800-1600(2125) m. 
Es troba dins les comunitats de Ya.iimqíAgropyro-Rumicion (de la qual es considera 
característica), però no manca tampoc a les comunitats deis Plantaginetalia majoris, 
ais horts, ais camps de cereals i ais diversos tipus de vegetació nitròfila (Chenopodie-
tea, Artemisietea,...). VI-VHI. 

La Corba (800 m), Aigües de Ribes, Barricò, El Baell (1200 m), Ribes de Freser, 
Campelles (1300 m), Ventola, Plañóles, cap a Dòrria, Toses (1475 m), Estremerà 
(1750 m), Fustanyà, (1150 m), sobre Nuria (2125 m), Jacal de Pedrisses (2050 m), 
Ribesaltes, Mas Conili, Les Noufonts (Pardines, 1625 m), etc. 

DG 39, 18 ,28 , 38 ,37 . Subcosm. 

99. Rumex conglomeratus Murray 

Nom vulgar: llengua de bou, llengua bovina. 

- Estatge monta, r. 800-1600 m. 

Es fa als herbassars nitròfils en indrets més aviat humits (Alliarìon, Bidention triparti
tele, Arction,...). VII-IX. 

La Corba, 800 m; Can Perramon de Baix, 820 m; voltants de Ribes de Freser, 900-
1000 m; sobre Planoles, 1300 m; cap a Fornells, 1200 m; Sta. Caterina, 1050 m; 
l'Orri, 1100 m; l'Orri Veli (Pardines), 1575 m. 

DG 28, 38, 37. Subcosm. A Europa, eur. S 

100. Rumex pulcher L. subsp. pulcher. 

- Estatge monta, rrr. 
Als indrets ruderals, vora les poblacions. Sisymbrietalia, Onopordetalia acanthii. Vi
vili . 

Vora Ribes de Freser, 950 m; solell de Ventola, 1250 m; sobre Planoles, 1250 m. 

DG 28, 38. Lateatl.-Med. 

101. Rumex obtusifolius L. 

Nom vulgar: llengua de bou, llengua bovina. 

Ribes (CAD., FI. Cat. V: 65). 

- Estatge monta, c. 800-1650 m. 

Indrets ruderalitzats i més o menys humits. Arction, Alliarìon, etc. 

La Corba, 800 m; Aigiies de Ribes, 825 m; Angelats, 875 m; El Baell, 1200 m; vol
tants de Ribes de Freser, 900-1000 m; Coli de la Casassa, 1200 m; sobre Planoles, 
1300 m; Nevà, 1250 m; Fornells, 1300 m; Toses, 1450 m, 1500 m; Fustanyà, 1150 
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Núria, 2050 m, Noufonts, 2210 m (BR.-BL., Vég, alp. t. 18, Chel1opodieto-Tara
xacetum pyrenaicl).
Planoles (O. de BOLÒS, Veg. vert. sept. pir.: 490, Lolieto-Plal1tagil1etum).

- Estatge montà, e. Més esporàdic a la zona subalpina. 800-1600(2125) m.
Es troba dins les comunitats de l'aliança Agropyro-Rumicion (de la qual es considera
característica), però no manca tampoc a les comunitats dels Plantaginetalia mojon's,
als horts, als camps de cereals i als diversos tipus de vegetació nitròfIla (Chenopodie
tea, Artemisietea,... ). VI-Vil!.

La Corba (800 m), Aigües de Ribes, Barrieó, El Baell (1200 m), Ribes de Freser,
Campelles (1300 m), Ventolà, Planoles, cap a Dòrria, Toses (1475 m), Estremera
(1750 m), Fustanyà, (1150 m), sobre Núria (2125 m), Jaçal de Pedrisses (2050 m),
Ribesaltes, Mas Conill, Les Noufonts (Pardines, 1625 m), etc.

DG 39, 18,28,38,37. Subeosm.

99. Rumex eonglomeratus Murray

Nom vulgar: llengua de bou, llengua bovina.

- Estatge montà, r. 800-1600 m.
Es fa als herbassars nitròflis en indrets més aviat humits (A /liariol1, Bidel1tiol1 triparti
tae, Aretiol1,... ). Vil-IX.

La Corba, 800 m; Can Penamon de Baix, 820 m; voltants de Ribes de Freser, 900
1000 m; sobre Planoles, 1300 m; cap a Fornells, 1200 m; Sta. Caterina, 1050 m;
l'Orri, 1100 m; l'Orri Vell (Pardines), 1575 m.

DG 28, 38, 37.

100. Rumex pulcher L. subsp_ puleher_

Subcosm. A Europa, euro S

- Estatge montà, frr.
Als indrets ruderals, vora les poblacions. Sisymbrietalia, Ol1opordetalia aeal1thii. VI
VIll.

Vora Ribes de Freser, 950 m; solell de Ventolà, 1250 m; sobre Planoles, 1250 m.

DG 28,38.

101. Rumex obtusifolius L.

Lateatl.-Med.

Nom vulgar: llengua de bou, llengua bovina.

Ribes (CAD., FI. Cat. V: 65).

- Estatge montà, e. 800-1650 m.
Indrets ruderalitzats i més o menys humits. Arction, AlJiarion, etc.

La Corba, 800 m; Aigües de Ribes, 825 m; Angelats, 875 m; El Baell, 1200 m; vol
tants de Ribes de Freser, 900-1000 m; Coll de la Casassa, 1200 m; sobre Planoles,
1300 m; Nevà, 1250 m; Fornells, 1300 m; Toses, 1450 m, 1500 m; Fustanyà, liSO



CHENOPODIACEAE 

102. Polycnemum arvense L. 

Ribes, en els camps (VAYR., Cat. N. : 65). 

- Espècie que no hem herbori tzat a la comarca. A l 'herbari Vayreda n o hi ha exem

plars que avalin la citació, la qual , de to ta manera, és ben admissible ( sobre to t refenda 

a d'altres èpoques en que els conreus eren molt mes estesos que no pas ara). 

DG 38 . Lateeur . S. 

103 . Polycnemum majus A. Braun 

- Vora la Collada de Toses, 1775 m, en una carretera forestal. En flor a primeries 

d'ago st. 

DG 18. Lateeur . S 

Beta vulgaris L. subsp. vulgaris. 

- Planta molt cultivada i alguna vegada subspontània vora els hor ts i en llocs rude

rali tzats. 

Vol tants de Ribes de Freser, 900-950 m. 

DG 38 . 

104. Chenopodium botrys L. 

Ribes, Plañóles (VAYR., Cat. N. : 65). 

Ribes [BUB. ,F¿ Pyr. I: 178, sub Vulvaria Botrys (D iosa , Plin.) Buban i ] . 

- No la hi hem vista. A l 'herbari Vayreda no hi ha plecs cor responents a aquella 

indicació, la qual, però, és - c o m la de B u b a n i - forca concreta i mol t plausible. 

DG 2 8 , 3 8 . Pa leosubt rop . 

*105. Chenopod ium ambrosioides L. 

- Planta neotropical , frequent com a naturali tzada a la terra baixa catalana. L ' hem 

m; sota el Salt del Sastre, 1650 m; Mas Conili, 1175 m; Pardines, 1200 m ; vora Boi-

xetera , 1400-1500 m ; e t c . 

DG 39 , 18, 2 8 , 38 , 37 . Subat l . -Submed. 

R u m e x x pratensis Mert. et Koch = R. obtusifolius x crispus 

- Vora el Molí de Can Gorra, 900 m. 

DG 38 . 
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m; sota el Salt del Sastre, 1650 m; Mas Conill, 1175 m; Pardines, 1200 m; vora Boi

xetera, 1400-1500 m;etc.

DG 39, 18,28,38,37.

Rumex x pratensis Mert. et Koch = R. ObCUSlfolius x crispus

- Vora el Molí de Can Gorra, 900 m.

DG 38.

CHENOPODlACEAE

Subatl.-Submed.

102. Polycnemum arvense L.

Ribes, en els camps (VAYR., Cat. N.: 65).

- Espècie que no hem herboritzat a la comarca. A l'herbari Vayreda no hi ha exem
plars que ava~n la citació, la qual, de tota manera, és ben admissible (sobretot referida
a d'altres èpoques en que els conreus eren molt més estesos que no pas ara).

DG 38. Lateeur. S.

103. Polycnemum majus A. Braun

- Vora la Collada de Toses, 1775 m, en una carretera forestal. En flor a primeries
d'agost.

DG 18. Lateeur. S

Beta vulgaris L. subsp. vulgaris.

- Planta molt cultivada i alguna vegada subspontània vora els horts i en llocs rude
rali tzats.

Voltants de Ribes de Freser, 900-950 m.

DG 38.

104. Chenopodium botrys L.

Ribes, Planoles (VAYR., Cat. N.: 65).
Ribes [BUB., FL Pyr. I: 178, sub Vulvaria Botrys (Diosc., PHn.) Bubani].

- No la hi hem vista. A l'herbari Vayreda no hi ha plecs corresponents a aquella
indicació, la qual, però, és -carn la de Bubani- força concret~ i molt plausible.

DG 28, 38. Paleosubtrop.

*105. Chenopodium ambrosioides L.

- Planta neotropical, freqüent com a naturalitzada a la terra baixa catalana. L'hem



vista durant dos anys consecutius vora les terres conreades del Baell, 1200 m. S'hau-
ria de considerar només accidentai? 

106. Chenopodium bonus-henricus L. 

Nom vulgar: sarrons. Antigament consumits com a verdura. 

Nuria (COSTA, Introd.: 213, ex SALV., sub Btitum bonus-henricus Rchb.) (VAYR., 
FL N. : 65;PL Cat. : 87) (CAD., Fl. Cat. V: 33) (SEN., FI. N. : 74). 
Nuria, Salt del Sastre i prop del santuari (CAD., Fl. V.: 107, sub Blitum Bonus Hen-
ricus Rchb.). 

Nuria, 2250 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 7, Galeopsideto-Poetum fontquerii); Nuria, 
2050 m, Noufonts, 2210 m (BR.-BL., Lc. t. 18, Chenopodieto-Taraxacetum pyre-
naici). 

- Estatge subalpí, ce. Alguna vegada es troba a l'estatge monta i també a la zona 
alpina. 1600-2100(2500) m. 
Herbassars nitròfils del Rumicion alpini; també ais prats ruderalitzats, sobretot als 
llocs molt trepitjats (Poion supinae). VI-VIII. 

La Covil, 1775 m; Coll Roig, 1725 m; sobre els Plans de Neva, 1700 m; Pia d'Anyella, 
1725 m; Barraca de Rus, 1900 m; coll de la Creu de Meians, 2000 m; refugi de Dòr-
ria, 2000 m; torrent del Palós, 1800 m; Collet de les Barraques, 1900 m; Pas dels 
Lladres, 2500 m; Estremerà, 1600 m, 1800 m; Gorges de Nuria, 1650-2000 m; Coma 
de Gombreny, 2100 m; Nuria, 2000 m; Jacal de Pedrisses, 2050 m; vora el Roc de 
Tot-lo-món, 1850 m; Gorges del Freser, des de Coma de Vaca fins a prop de Daió 
1225-2000 m; baga de Ribes, 1700 m; Coma de Fresers, 2200 m; cap al Coli de 
Meianells, 1850 m; etc. 

DG 29, 39, 18,28, 38. Circumbor. 

107. Chenopodium hybridum L. 

— Llocs ruderals de l'estatge monta, rrr. 
Ribes de Freser, 920 m. 

108. Chenopodium polyspermum L. 

— Estatge monta, r. 
Es fa ais horts regats o més o menys humits. De l'aliança Polygono-Chenopodion. 

Voltants de Ribes de Freser, on no és pas molt rar, 900-1000 m; El Baell, 1200 m. 
Suposem que es podria trobar vora d'altres poblacions, però no hem fet una explora
do sistemàtica. 

DG 28. Neotrop. 

DG 38. Eur. 

VII-VIII(X). 

DG 28, 38. Eur. 
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vista durant dos anys consecutius vora les terres conreades del Baell, 1200 m. S'hau
ria de considerar només accidental?

DG 28. Neotrop.

106. Chenopodium bonus-henricus L.

Nom vulgar: sarrons. Antigament consumits com a verdura.

Núria (COSTA, ¡ntrod.: 213, ex SALV., sub Blitum bonus-henricus Rchb.) (VAYR.,
FI. N.: 65; PI. Cat.: 87)(CAD., R. Cat. V: 33)(SEN., FI. N.: 74).
Núria, Salt del Sastre i prop del santuari (CAD., FI. v.: 107, sub Blitum Bonus Hen
ricus Rchb.).
Núria, 2250 m (BR.-BL., Veg. alp. t. 7, Galeopsideto-Poetum [ontquerii); Núria,
2050 m, Noufonts, 2210 m (BR.-BL., Lc_ t. 18, Chenopodieto-Taraxacetum pyre·
naici).

- Estatge subalpí, cc. Alguna vegada es troba a l'estatge montà i també a la zona
alpina. 1600-2100(2500) m_
Herbassars n.itròms del Rumicion alpini; també als prats ruderalitzats, sobretot als
llocs molt trepitjats (Poioll supinae). VI-VIIl.

La Covil, 1775 m; Coll Roig, 1725 m; sobre els Plans de Nevà, 1700 m; Pla d'Anyella,
1725 m; Barraca de Rus, 1900 m; coll de la Creu de Meians, 2000 m; refUgi de Dòr
ria, 2000 m; torrent del Palós, 1800 m; Callet de les Barraques, 1900 m; Pas dels
Lladres, 2500 m; Estremera, 1600 m, 1800 m; Gorges de Núria, 1650-2000 m; Coma
de Gombreny, 2100 m; Núria, 2000 m; Jaçal de Pedrisses, 2050 m; vora el Roc de
Tot-lo-món, 1850 m; Gorges del Freser, des de Coma de Vaca fins a prop de Daió
1225-2000 m; baga de Ribes, 1700 m; Coma de Fresers, 2200 m; cap al Coll de
Meianells, 1850 m; etc.

DG 29, 39, 18,28,38.

107. Chenopodium hybridum L.

- Uocs ruderals de l'estatge montà, rre
Ribes de Freser, 920 m.

DG 38.

C¡rcumbar.

Eur.

108. Chenopodium polysperrnum L.

- Estatge montà, r.
Es fa als horts regats o més o menys humits. De l'aliança Polygono-Chenopodiol1.
VlI-VlII(X).

Voltants de Ribes de Freser, on no és pas molt rar, 900-1000 m; El Baell, 1200 m.
Suposem que es padda trobar vora d'altres poblacions. però no hem fet una explora·
ció sistemàtica.

DG 28, 38. Eur.



109. Chenopodium vulvaria L. 

- Estatge monta, rr; mes rar encara al subalpí. 

Indrets ruderals, molt influits per l'home. Dins les comunitats deis Chenopodietea. 

V-IX. 

Voltants de Ribes (estació del ferrocarril, camps de Magaña), 920 m;Nevà, 1250 
m; Dòrria, 1550 m; sobre Toses, 1725 m; carretera forestal de Sant Amang, 1325 m. 

DG 18, 28, 38, 37. Med. (Subcosm.) 

110. Chenopodium opulifolium Schräder ex Koch et Ziz. 

- Conreus de l'estatge monta, rrr. 
Sobre Perramon, 1050 m; vora Can Palati (Ribes de Freser), 950 m. 

DQ 38. Med. (Subcosm.) 

111. Chenopodium album L. 

Nom vulgar: blet. 

- Estatge monta a tota la Vail, cc. 775-1600 m. 

Llocs ruderals, vores de camins, camps de cereals (sobretot als guarets, on esdeve 
de vegades dominant). Chenopodietea i Secalinetea. VI-X. 

Esteguel, 800-825 m; vora la Talaia, 875 m; El Baell, 1150-1300 m; Campelles, 
1300 m; abundant als voltants de Ribes de Freser; El Bac, 1200 m; Ventola, 1200-
1300 m; Planoles; Fornells; Dorria, 1550 m; Toses, 1450-1500 m; Rialb; Queralbs, 
1125-1250 m; La Plana; Pla d'Escuira, 1500 m; Ventaiola; Ribesaltes; Pardines; Mas 
Conill, 1200 m; Bruguera; etc. 

DG 18,28, 38, 37. Subcosm. 

* 112. Atriplex heterosperma Bunge 

- Planta de l'Europa oriental que es troba naturalitzada a Ribes de Freser, 920 m. 
A part la localitat concreta on ja l'haviem assenyalada (vegeu Notes fl. pir. cats.: 
50-51), l'hem trabada després en un altre indret dintre del mateix poble. Més aviat 
dins dels Chenopodietea. A Europa central hom la considera característica del 
Sisymbrìon officinalis. Vili. 

DG 38. Rùssia SE i Ucraina E 

113. Atriplex patula L. 

- Molt rara als llocs molt ruderalitzats de l'estatge monta. 
Només Fhem vist a Neva, 1250 m. 

D G 2 8 - Circumbor. 
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109. Chenopodium vulvaria L.

- Estatge montà, rr; més rar encara al subalpí.
Indrets ruderals, molt influïts per l'home. Dins les comunitats dels Ozenopodietea.

V·IX.

Voltants de Ribes (estació del ferrocarril, camps de Maçana), 920 m; Nevà, 1250
m; Dòrria, 1550 m; sobre Toses, 1725 m; carretera forestal de Sant Amanç, 1325 m.

DG 18,28,38,37. Med. (Subcosm.)

IlO. Chenopodium oputifotium Schrader ex Koch et Ziz.

- Conreus de l'estatge montà, rrr.
Sobre Perramon, 1050 m; vora Can Palatí (Ribes de Freser), 950 m.

DG 38. Med. (Subcosm.)

III. Chenopodium album L.

Nom vulgar: blet.

- Estatge montà a tota la Vall, cc. 775-1600 m.
Llocs ruderals, vores de camins, camps de cereals (sobretot als guarets, on esdevé
de vegades dominant). Chenopodietea i SecaUnetea. VI-X.

Estèguel, 800-825 m; vora la Talaia, 875 m; El Baell, 1150-1300 m; Campelles,
1300 m; abundant als voltants de Ribes de Freser; El Bac, 1200 m; Ventolà, 1200·
1300 m; Planoles; Fornells; Dòrria, 1550 m; Toses, 1450·1500 m; Rialb; Queralbs,
1125-1250 m; La Plana; Pla d'Escuira, 1500 m; Ventaiola; Ribesaltes; Pardines; Mas
Conill, 1200 m; Bruguera; etc.

DG 18,28, 38, 37. Subcosm.

*112. Atriplex heterosperma Bunge

- Planta de l'Europa oriental que es troba naturalitzada a Ribes de Freser, 920 m.
A part la localitat concreta on ja l'haviem assenyalada (vegeu Notes fi pir_ cats.'
50-Sl), .l'hem trobada després en un altre indret dintre del mateix poble. Més aviat
dins dels Chenopodietea. A Europa central hom la considera característica del
Sisymbrion officinaUs. VIII.

DG 38.

113. Alriplex patula L.

- Molt rara als llocs molt ruderalitzats de l'estatge montà.
Només l'hem vist a Nevà, 1250 m.

DG 28.

Rússia SE i Ucraïna E

Circumbor.



AMARANTHACEAE 

*114. Amaranthus hybridus L. 

(Vegeu l'espécie següent). 

— Estatge monta, rrr. 

Ais horts i ais indrets ruderals. Chenopodietea. VIII-IX. 

La varietat hybridus ais voltants de Ribes de Freser, 920 m. 

La varietat pseudoretroflexus (Thell.) Carretero també a Ribes i, a m e s , a Pardines, 
1225 m (det. CARRETERO, v. El gen. Amar.: 125-126). 

DG 38. Neotrop. 

Amaranthus cruentus L. 

Ribes, ho r t de Montagut , poc comú (CAD., Fl. Cat. V: 15). 

- L ' exempla r cor responent , que es conserva a f herbari Cadevall, per tany en reali tat a A. hybri

dus var. hybridus. 

115. Amaranthus bouchonii Thell. 

— Vora Ribes de Freser, 905 m. 

Es tracta d'una planta en vies d'expansiô, l'origen de la quai ha estât atribuït a hi-
bridaciô o a una mutaciô espontània. Vegeu els comentaris que en fem a Notes fl. 
pir. cats.: 51-52. 

DG 38. 

*116. Amaranthus retroflexus L. 

Ribes (CAD., Fl. Cat. V: 15). 

- Estatge monta, c. 800-1500 m. 
Frequent ais horts i ais indrets ruderals. De la classe Chenopodietea. VII-X. 

Sobre Perramon, 1050 m; El Baell, 1200 m; voltants de Ribes, 900-1000 m; Camp-
elles, 1300 m; cap a Can Paloca, 1225 m; sobre Segura, 1150 m; Rialb, 1050 m; 
Queralbs, 1100-1200 m; sobre La Plana, 1375 m; cap a Fustanyà, 1150 m; camps de 
Ribesaltes, 1000-1200 m; Pardines, 1225 m. 
La varietat delilei (Richter et Loret) Thell. al Baell, 1200 m. 

DG 28, 38. America N. 

*117. Amaranthus quitensis Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth 

- Vora Can Palatí (Ribes de Freser), 975 m. VIII. 

DG 38. America S. 

* 118, Amaranthus albus L. 

— Estatge monta, rrr. 
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AMARANTHACEAE

*114. Amaranthus hybridus L.

(Vegeu l'espècie següent).

- Estatge montà, rrr.
Als hans i als indrets ruderals. CJ¡ellopodielea. VIII·IX.

La varietat hybridus als voltants de Ribes de Freser, 920 m.
La varietat pseudoretrollexus (Thell.) Carretera també a Ribes i, a més, a Pardines,
1225 m (det. CARRETERO, v. El gen. Amar.: 125·126).

OO~. _~

AmarantllUs CfUetlrus L.

Ribes. hon de Montagut, poc comú (CAD., FI. COl. V: 15).

- L'exemplar corresponent, que es conserva a l'herbari Cadeval1, pertanyen realitat a A. hybn"
dus var. hybridus.

*115. Amaranthus bouchonii TheU.

- Vora Ribes de Freser, 905 m.
Es tracta d'una planta en vies d'expansió, l'origen de la qual ha estat atribuït a hi
bridació o a una mutació espontània. Vegeu els comentaris que en fem a NOTes fi
piro cals.: 51·52.

00 38.

*116. Amaranthus retroflexus L.

Ribes (CAD., FI. Cal. V: IS).

- Estatge montà, c. 800·1500 m.
Freqüent als horts i als indrets ruderals. De la classe CJ¡ellopodielea. VII·X.

Sobre Perrarnon, 1050 m; El Raell, 1200 m; voltants de Ribes, 900-1000 m; Camp·
elles, 1300 m; cap a Can Paloca, 1225 m; sobre Segura, liSO m; Rialb, 1050 m;
Queralbs, 1100·1200 m; sobre La Plana, 1375 m;capa Fustanyà, 1150 m; camps de
Ribesaltes, 1000·1200 m; Pardines, 1225 m.
La varietat delilei (Richter et Loret) TheU. al RaeU, 1200 m.

DG 28, 38.

*117. Amaranthus quitensis Kunth in Humb.. Ronpl. et Kunth

- Vora Can Palatí (Ribes de Freser), 975 m. VIII.

DG 38.

*118, Amaranthus albus L.

- Estatge montà, rrr.

\I

Amèrica N.

Amèrica S.



NYCTAGINACEAE 

Hom cultiva Mirabilis jalapa L, planta que rarament es veu també en estât subspon-
tani. 

PORTULACACEAE 

121. Montia fontana L. subsp. fontana; M. rivularis C. C. Gmelin 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N. : 23). 
Ribes, Queralbs, Nuria (CAD., FI. Cat. II: 371). 
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (Fl. N. : 62). 
Noufonts, 2230 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 12, Bryetum schleicheri). 

- De l'estatge monta a l'alpi, c. 950-2100 m. 

Fonts i petits rierais d'aigua freda i mes o menys àcida. De l'ordre Montio-Cardamine-
talia. VI-VII. 

Sobre Can Palati (Ribes de Freser), 975 m; riberal del Rigard sota Plañóles, 1100 m; 
baga de Fornells; torrent del Palós, 1800 m; sobre Dòrria, 1700 m i 2100 m; entre 
la Creu de Meians i el Pia de les Salines; cap a la Collada de Toses, 1850 m; soleil de 
la vali Estremerà; Coma de Fontalba, 1850 m i 2050 m; Nuria, 2025 m; La Paradella, 
1450 m; La Molço, 1575 m; cap al Moli d'en Bonada (Serrât), 1275 m; Serra de la 
Canya, 2050 m. 

DG 29, 39, 18, 28, 38. E u r 

Llocs molt fréquentais. De la classe Chenopodietea. VIII-IX. 

Ribes de Freser, a l'estació del ferrocarril, 905 m; prop de Roques Blanques, 1050 m. 

DG 28,38 . America N. 

119. Amaranthus graecizans L subsp. sylvestris (Vili.) O. Bolòs et Vigo 

— Estatge monta, r. 
Es fa ais conreus, sobretot als horts. De l'aliança Polygono-Chenopodion. VII-IX. 

Voltants de Ribes de Freser, 900-1000 m; El Baell, 1200 m;Pardines, 1225 m; sobre 

Perramon, 1050 m. 

DG 28, 38. Latemed. (Plurireg.) 

*120. Amaranthus deflexus L. 

— Estatge monta, rrr. 
Camins i llocs molt freqüentats vora les poblacions. Es considera característic del 
Polygonion avicularis. VII-IX. 

Ribes de Freser, 900-950 m; El Baell, 1200 m; Ribesaltes, 1100 m. 

DG 28, 38. America S. 
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Llocs molt freqüentats. De la classe Chenopodietea. VIII·IX.

Ribes de Freser, a l'estació del ferrocarril, 905 m; prop de Roques Blanques, 1050 m.

DG 28, 38. Amèrica N.

119. Amaranthus graecizans L subsp. sylvestris (Vill.) O. Bolós et Vigo

- Estatge montà, r.
Es fa als conreus, sobretot als horts. De l'aliança Polygono-Chenopodiol1. VII-IX.

Voltants de Ribes de Freser, 900·1000 m; El BaeU, 1200 m; Pardines, 1225 m; sobre

Perramon, 1050 m.

DG 28, 38.

*120. Amaranthus dellexus L.

Latemed. (Plurireg.)

- Estatge montà, rrr.
Camins i llocs molt freqüentats vora les poblacions. Es considera característic del
Polygonion·avicularis. VII-IX.

Ribes de Freser, 900-950 m; El BaeU, 1200 m; Ribesaltes, 1100 m.

DG 28, 38.

NYCTAGINACEAE

Amèrica S.

Hom cultiva Mirabilis jalapa L, planta que rarament es veu també en estat subspon
tani.

PORTULACACEAE

121. Montia fontana L. subsp. fontana; M. rivularis C. C. Gmelin

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 23).
Ribes, Queralbs, Núria (CAD., FI. Cat. II: 371).
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 62).
Noufonts, 2230 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 12, Bryetum schleichm).

- De l'estatge montà a l'alpí, c. 950-2100 m.

Fonts i pet.its rierols d'aigua freda i més o menys àcida. De l'ordre Montio-Cardamine
talia. VI-VII.

Sobre Can Palatí (Ribes de Freser), 975 m; riberal del Rigard sota Planoles, 1100 m;
baga de ForneUs; torrent del Palós, 1800 m; sobre Dòrria, 1700 ro i 2100 ro; entre
la Creu de Meians i el Pla de les Salines; cap a la CoUada de Toses, 1850 m; solell de
la vall Estremera; Coma de Fontalba, 1850 mi 2050 m; Núria, 2025 m; La Paradella,
1450 m; La Molçó, 1575 m; cap al Molí d'en Bonada (Serrat), 1275 m; Serra de la
Canya, 2050 m.

DG 29, 39, 18, 28, 38. EUL



122. Portulaca olerácea L. 

Nom vulgar: verdolaga. 

— Estatge monta, r. 

Horts i llocs molt ruderalitzats. Polygono-Chenopodion i Chenopodietea en general. 
V-IX. 

Aigües de Ribes, 850 m; voltants de Ribes de Freser, 900-1050 m, forca freqüent als 
horts. 

DG 38. Med. (E?) 

CARYOPHYLLACEAE 

Arenaria purpurascens R a m o n d ex DC. 

Cims de Nuria (COMP, in VAYR. , Cat. N. : 10). 

— Tractant -se d 'una citació tan vaga i venint de qui ve, creiem p ruden t de no a d m e t r e la planta en 
aquest catàleg. 

123. Arenaria tetraquetra L. subsp. capitata (Lam.) FQ. ex Lainz; A. aggregata (L.) Loisel. 
subsp. aggregata 

— Estatge monta superior, rrr. 
Carenes rocoses i replans de roca en terreny calcari. Característica de l'associació 
Erodio-Arenarìetum capitatae. VII-Vili. 

9 • Arenaria tetraquetra subsp 

capitata 

• Arenaria marschlinsii 

163

122. Portulaca oleracea L

Nom vulgar: verdolaga.

- Estatge montà, r.
Horts i llocs molt ruderalitzats. Polygollo-C/ienopodion i C/ienopodietea en genera!.
V·IX.

Aigües de Ribes, 850 m; voltants de Ribes de Freser, 900·1050 m, força freqüent als
horts.

DG 38.

CARYOPHYLLACEAE

Med. (E?)

Arenaria purpurascens Ramond ex DC.

Cims de Núria (COMP. in VA YR., Cat. N.: 10).

- Tractant-sc d'una citació tan vaga i venint de qui ve, creiem prudent de no admetre la planta en
aquest catàleg.

123. Arenaria tetraquetra L subsp. capitata (Lam.) FQ. ex Lainz; A. aggregata (L) Loise!.
subsp. aggregata

- Estatge montà superior, rrr.
Carenes rocoses i replans de roca en terreny calcari. Característica de l'associació
Erodio·Arellarietum capitatae. VIl·VIl/.

9 • Arenaria tetraquetra subsp.
capitata

• Arenaria marschlinsii

"

7

2 3



Sobre el Collet de Saltor, 1625 m; part damunt de Vilamanya, 1400 m. 

DG 38, 37. M e d - m u n t -

124. Arenaria grandiflora L. 

Cim de Surroca (COSTA, Introd. : 39). 
Muntanyes de Nûria (VAYR., Cat. M: 10). 
Nûria (VAYR. , PL Cat. : 17) (SEN., Fl. N. : 58) (CAD., FL Cat. I: 308). 
Coma de les Mulleres (CAD., Exe: 103). 
Puigmal, 2500 m, i vers el Coll de Finestrelles (SES., Add. : 31). 
Pic de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 5, Iberidetum spathulatae); 
vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., le. t. 19, Festucetum scopariae); vall de 
Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., /. c. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum); Pic de Finestre
lles, 2600 m, vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 2500 m (BR.-
BL., le. t. 23, Pumileto-Festucetum supinae). 
SERVE (Rech. comp.j l'assenyala a nombroses localitats de la zona Puigmal-Pla de 
les Salines, 2260-2880 m, a dintre de comunitats diverses (Hieracio-Festucetum supi
nae, comunitat $ Astragalus nevadensis i Festuca scoparia, comunitat de Viola diver-
sifolia, comunitat d'Helictotrichon montanwn,...). 
Pla de Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhuni: 266, taula) (BAUD, et SERVE. Les 
group. F. dur., taules diverses). 

— Estatge alpi i zona superior del subalpi, ce. 1750-2900 m. 
Pastures, especialment en indrets relativament secs, llocs rocosos,... a molt diverses 
menés de comunitats végétais (Festuciôn gautieri, Festucion, airoidis, Thlaspietalia 
rotundifolii, etc.). VI-VIII. 

Molt frequent a la zona axial: cap al refugi de Dôrria, 1800 m; entre el Collet de les 
Barraques i el Roc Blanc, molt abundant; vers el Pic de Dôrria, 2450 m; Pas dels Lla-
dres; tossa del Puigmal, 2900 m; el Borrut,2425 m; soleil de la Coma de Fontalba, 
2200 m, molt abundant; Coma de Gombreny, 2100 m; Nûria; Coma de FEmbut; vall 
de Finestrelles; Coma d'Eina, 2650 m; Pic de FÀliga, 2300 m; Pics de la Vaca, 2800 
m; Coma de Fresers; Gra de Fajol, 2675 m; Coma de les Eugues, 2600 m; La Canya, 
2000-2150 m; etc. Sobretot a l'Arenario-Festucetumyvesii 

També és frequent, i de vegades molt abundant, als cims de la Serra de Montgrony, 
des del Puigllançada fins al Coll del Remolô (Costa Geperuda, Tossal de Rus, Pla 
d'Anyella, Pleta Roja, Costa Borda, etc.), 1750-2400 m, dintre el Festucetum gau
tieri. 

DG 29, 39, 18,28,38. Orôfït europ. S. 

125. Arenaria serpyllifolia L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N: 30) (CAD., Fl. Cat. I: 307). 
SENNEN la inclou en el seu catàleg (Fl. N. : 58). 

Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassocia-
ciô de F. ovina subsp. indigesta). 
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Sobre el Callet de Saltar, 1625 m; part damunt de Vilamanya, 1400 m.

DG 38, 37. Med. munl.

124. Arenaria grandifiora L.

Cim de Surroca (COSTA, Introd.: 39).
Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 10).
Núria (V AYR., PI. Cat.. 17)(SEN., FI. N.: 58) (CAD., FI. Cat. I: 308).
Coma de les Mulleres (CAD., Exc.: 103).
Puigmal, 2500 m, i vers el Coll de Finestrelles (SEN., Add.: 31).
Pic de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. alp. I. 5, Iberideturn spathulatae);
vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Lc. I. 19, Festueeturn seopariae); vall de
Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., I. e. I. 20, Elyneto-Oxytropideturn); Pic de Finestre
lles, 2600 m, vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 2500 m (BR.
BL., I. e. I. 23, Purnileto-Festueeturn supinae).
SERVE (Reeh. camp.) l'assenyala a nombroses localitats de la zona Puigmal-Pla de
les Salines, 2260-2880 m, a dintre de comunitats diverses (Hieraeio-Festueeturn supi
nae, comunitat d'As traga/us nevadensis i Festuca scoparia, comunitat de Viola diver
sifolia, comunitat d'Helictotrichon mOl1lanum•... ).

Pla de Gorrablanc, 2450 m (SOUT., ExhUlIl: 266, taula) (BAUD. et SERVE. Les
group. F d,,,. taules diverses).

- Estatge alpí i zona superior del subalpí, cc. 1750-2900 m.
Pastures, especialment en indrets relativament secs, llocs roCOSOS, ... a molt diverses
menes de comunitats vegetals (Festución gaulleri, Festucion, airoidis, Tlzlaspielalia
rotlll/difolii, etc.). VI-VIII.

Molt freqüent a la zona axial: cap al refugi de Dòrria, 1800 m;entre el Callet de les
Barraques i el Roc Blanc, molt abundant; vers el Pic de Dòrria, 2450 m; Pas dels Ua
dres; tossa del Puigmal, 2900 m; el BOITut,'2425 m; solell de la Coma de Fontalba,
2200 m. molt abundant; Coma de Gombreny, 2100 m; Núria; Coma de l'Embut; vall
de Finestrelles; Coma d'Eina, 2650 m; Pic de l'Àliga, 2300 m; Pics de la Vaca, 2800
m; Coma de Fresers; Gra de Fajol, 2675 m; Coma de les Eugues, 2600 m; La Canya,
2000-2150 m; etc. Sobretot a l'Arenario-Festueetum yvesii
També és freqüent, i de vegades molt abundant, als cims de la Serra de Montgrony,
des del Puigllançada fIns al Coll del Remoló (Costa Geperuda, Tossal de Rus, Pla
d'Anyella, Pleta Roja, Costa Borda, etc.), 1750-2400 m, dintre el Festueeturn gau
[ferio

DG 29, 39,18,28,38. Oròfit europ. S.

125. Arenaria serpyltifolia L.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 30) (CA D., FI. Cat. l. 307).
SENNEN la inclou en el seu catàleg (FI. N.: 58).

Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festueeturn seopariae subassocia
ció de F. ovina subsp. indigesta).



- Estatge monta, ce. Ascendeix a l'estatge subalpí on, de tota manera, no és pas tan 
corrent. 775-1600(2100) m. 
Es fa ais prats magres (Xewbromion, Festuco-Sedetalia,...), ais replans de roques, ais 
conreus i altres comunitats vegetáis obertes. De la classe Festuco-Brometea. IV-VIII. 

Esteguelella, 850 m; Saltor (Ripollés), 1400 m; Aigües de Ribes; Ribes de Freser; El 
Baell, 1100-1300 m; Campelles; Pía de Prats, 1550 m; Lleixes de la Covil, 1700 m; 
Plañóles; Nevá; baga de Fornells, 1450 m; Toses, 1400-1600 m; Cirerets, 1800 m; 
Pía de Rus, 1900 m;Dórria; Ventola;Queralbs;Daió, 1150 m;Pedrisses, 2100 m;Les 
Vinyes, 1050 m; Portella d'Ogassa, 1800 m; etc. 

La majoria d'exemplars corresponen clarament a la subsp. serpyllifolia. Alguns de les 
zones mes baixes, pero, podrien pertányer a la subspécie leptoclados (Rchb.) Oborny. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 37. Circumbor. 

126. Arenaria marschlinsii Koch; A serpyllifolia L. var. nivalis Gren. et Godr. 

Coll de Lio (GAUT., Catal.: 112). 

— Malgrat aquesta i d'altres citacions de GAUTIER referents ais Pirineus Orientals, les 
flores modernes rebutgen 1'existencia d'aquesta especie ala serralada, o almenys la po
sen en dubte. Nosaltres hem herboritzat la planta a les tarteres dels vessants solells del 
Puigmal (2800-2850 m), a Noucreus (2750 m) i cap al Coll deis Tres Pies (2350-2400 
m). En aquesta darrera localitat l'hem vista molt abundant. 

(Vegeu mapa pág. 163). 

DG 29, 39. Orófit alp.-pir. 

Fig. 17. Arenaria marschlinsii Aspecte general (x 2) i details de l'aparell vegetatiu (x 6) i de la flor (x 10). 
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Estatge montà, cc. Ascendeix a l'estatge subalpí on, de tota manera, no és pas tan
corrent. 775-1600(2100) m.
Es fa als prats magres (Xerobromion, Fesruco-Sederalia, ... ), als replans de roques, als
conreus i altres comunitats vegetals obertes. De la classe Festuco-Brometea. IV-VIII.

Esteguelella, 850 rn; Saltar (Ripollès), 1400 m; Aigües de Ribes; Ribes de Freser; El
Baell, 1100-1300 m; Campelles; Pla de Prats, 1550 m; Lleixes de la Covil, 1700 m;
Planoles; Nevà; baga de Fornells, 1450 m; Toses, 1400-1600 m; Cirerets, 1800 m;
Pla de Rus, 1900 m;Dòrria; Ventolà; Queralbs; Daió, 1150 m;Pedrisses, 2100 m; Les
Vinyes, 1050 rn; Portella d'Ogassa, 1800 m; etc.
La majoria d'exemplars corresponen clarament a la subsp. serpyllifolia_ Alguns de les
zones més baixes, però, podrien pertànyer a la subspècie leptoclados (Rchb.) Oborny.

DG 29, 39, 18,28,38,37. Circumbor.

126. Arenaria marschlinsii Koch; A. serpyllifolia L. var. nivalis Gren. et Godr.

Coll de Llo (GAUT., CataL: 112).

- Malgrat aquesta i d'altres citacions de GAUTlER referents als Pirineus Orientals, les
flores modernes rebutgen l'existència d'aquesta espècie a la serralada, o almenys la po·
sen en dubte. Nosaltres hem herboritzat la planta a les tarteres dels vessants solells del
Puigmal (2800-2850 m), a Noucreus (2750 m) i cap al Coll dels Tres Pics (2350-2400
ml. En aquesta darrera localitat l'hem vista molt abundant.
(Vegeu mapa pàg. 163).

DG 29, 39. Oròfit alp.-pir.

Fig. 17. Arenaria marschJ¡'zsii Aspecte general (x 2) i detalls de l'apareU vegetatiu (x 6) i de la noc (x 10).



127. Moehringia trinervia (L.) Clairv. 

Boscos de Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 10) (CAD., Fl. Cat. I: 303) . 

- Estatges monta i subalpí , c. 800-1900 m. 

Boscos frescals (fagedes, rouredes, freixenedes, pinèdes,. . .) sobre to t dins les comuni-

tats del Fraxino-Carpinion. V-VII. 

Aiguës de Ribes, 850 m; torrent Roig (El Baell), 1100 m ; baga d 'Angelats , 9 5 0 m ; 

bosc de Campelles, sobretot a Favetosa, 1400-1700 m ; to r ren t del Palós, 1600 m ; v o -

ra Dòrria , 1500 m ; sobre Toses, 1650 m ; cap a la Collada de Toses, 1700-1900 m ; 

Roques Blanques, 1000 m; baga de Ribes; baga de Siat, 1750 m ; La Moscatosa, 1500 

m ; sota Boixetera, 1400 m; sobre Can Nofre (Pardines); abundan t ais vessants obacs 

de la vail del Segadell (Can Barratort , l 'Orri, vali de Conili , . . .); Clots de Macana; ribe-

ral dels rius, vora Ribes de Freser, 900-950 m. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 . Eur. 

Moehringia pentandra Gay 

SENNEN inclou l'espècie al seu catàleg de Nuria (FI. N. : 58). 

- A l'herbari Sennen no hi ha testimonis d'aquesta citaciò, la quai deu haver de referir-se, proba
blement, a l'espècie anterior. 

Assenyalarem que en indrets secs hom troba de vegades formes de M. trinervia que, pels seus se
pals petits i obscurament trinervats, fan pensar a primer cop d'ull amb M. pentandra. 

128. Moehringia muscosa L. 

Roques de Nûria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 10). 

Prat de la Corba (BUB., FI. Fyr. III: 34) . 

Ribes, Nûria (CAD., FI. Cat. I: 304) . 

SENNEN la inclou al seu catàleg (Fl. N. : 58) . 

- Estatges mon ta i subalpi , c. 775-1800 m. 

Es fa preferentment a les roques calcinais en llocs ombr i vols o humi t s (aliança 

Cystopteridiori). També apareix als llocs tarterosos i, mes ra rament , a les roques es-

quistoses. De l 'ordre Potentilletalia caulescentis. VI-VIII. 

Es freqiient sobretot a la zona meridional de la Vali, on dominen els te r renys calcaris 

i abunden les cingleres i barrancs abruptes . Sobre Can Maiols (Ripollès) , 1100 m ; 

Sant Marti d 'Armàncies (Ripollès), 760 m ; balma del Casot, 1000 m ; vali d 'Estegue-

lella; Barricò, 1000 m; El Grau (El Baell), 1300 m ; mol t abundan t als vol tants d'Ai

guës de Ribes; cap al Pas del Llop. 1500 m; LaBerruga, 1700 m ; b o s c de Campel les ; 

La Covil, 1800 m ; tor rent Llobre, 1050 m; Rialb, 1050-1125 m ; Es Quer , 1350 m ; 

B a c d e l ' H e u r a , 1100 m. 

DG 2 8 , 38 , 2 7 , 37 . Oròfit alp. 

Minuartia hybrida (Vili.) Schischkin in Komarov 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N. : 10, sub Alsine tenuifolia Crtz. i var. taxa Wk.). 
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127. Moehringia trinervia (L.) Clairv.

Boscos de Ribes, Queralbs (VAYR., Car. N.: 10) (CAD., F/. Cat. I: 303).

- Estatges montà i subalpí, c. 800-1900 m.
Boscos frescals (fagedes, rouredes, freixenedes, pinedes, ...) sobretot dins les comuni

tats del Fraxina-Carpiniall. V-VII.

Aigües de Ribes, 850 m; torrent Roig (El Baell), 1100 m; baga d'Angelats, 950 m;
bosc de Campelles, sobretot a l'avetosa, 1400-1700 m; torrent del Palós, 1600 m; vo
ra Dòrria, 1500 m; sobre Toses, 1650 m; cap a la Collada de Toses, 1700-1900 m;
Roques Blanques, 1000 m; baga de Ribes; baga de Siat, 1750 m; La Moscatosa, 1500
m; sota Boixetera, 1400 m; sobre Can Nofre (Pardines); abundant als vessants obacs
de la vall del Segadell (Can Barratort, l'Orri, vall de Conill, ...); Clots de Maçana; ribe
ral dels rius, vora Ribes de Freser, 900-950 m.

DG 18,28,38. Eur.

Moe}¡ringz'a pentandra Gay

SENNEN inclou l'espècie al seu catàleg de Núria (FI. N.: 58).

- A l'herbari Sennen no hi ha testimonis d'aquesta citació, la qual deu haver de referir-se, proba
blement, a l'espècie anterior.

Assenyalarem que en indrets secs hom lloba de vegades formes de M trinervja que, pels seus s~

pals petits i obscurament trinervats, fan pensar a primer cop d'ull amb M pentandra.

128. Moehringia muscosa L.

Roques de Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: lO).
Prat de la Cotba (BUB., F/. Pyr. III: 34).
Ribes, Núria (CAD., FI. Cat. I: 304).
SENNEN la inclou al seu catàleg (FI. N.: 58).

- Estatges montà i subalpí, c. 775-1800 m.
Es fa preferentment a les roques calcinals en llocs ombrívols o humits (aliança
Cystopteridion). També apareix als llocs tarterosos i. més rarament, a les roques es·
quistoses. De l'ordre Patentil/eta/ia cau/escentis. VI-VIII.

És freqüent sobretot a la zona meridional de la VaU, on dominen els terrenys calcaris
i abunden les cingleres i barrancs abruptes. Sobre Can Maials (Ripollès), 1100 m;
Sant Martí d'Armàncies (Ripollès), 760 m; balma del Casot, 1000 m; vall d'Estegue
lella; Barricó, 1000 m; El Grau (El Baell), 1300 m; molt abundant als voltants d'Ai
gües de Ribes; cap al Pas del Uop. 1500 m; La Berruga, 1700 m; bosc de Campelles;
La Covi!, 1800 m; torrent Uobre, 1050 m; Rialb, 1050-1125 m; Es Quer, 1350 ro;
Bac de l'Heura, 1100 m.

DG 28, 38,27,37.

Minuartia hybrida (VilI.) Schischkin in Komarov

Ribes. Queralbs (VAYR., Cat. N.: lO, sub A/sine tenuifolia Crtz. i var. laxa Wk.).

Oròfit alp.



- Planta que no hem vist mai a la Val], i de la qual no hi ha testimonis a l'herbari Vayreda que 
puguin avalar les citacions indicades. Creiem lógic de no admetre-la, de moment, en la flora de la 
comarca. 

129. Minuartia rubra (Scop.) Mc.Neill subsp. rostrata (Pers.) Laínz;M. mutabilis Schinz et 
Thell. ex Becherer, M. rostrata (Pers.) Reichenb., Ahine mucronata auct., non L., 
A. rostrata (Pers.) Fenzl 

Nuria (PUIGG. in COSTA, Supl: 13, in WK., Prodr. III: 609; citació que és recollida 
després per CAD., Fl. Cat. I: 301) (CAD., Fl. V.: 66; Exc: 101; Fl. Cal I: 301) 
(SEN., Add.: 84-85; Fl. N: 58); Nuria, 2000 m (GAUT., Catal: 114, in CAD., Fl. 
Cat. I: 300, sub A. fasciculata Mert. et Koch). 
Nuria, 2200 (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassociació de F. 
ovina subsp. indigesta). 

— La identitat de la planta de Nuria (alguns autors especifiquen: parets del Santuari) 
ha donat lloc a dubtes. Així, GAUTIER la refereix a M. rubra típica (sub Ahine Jac-
quini Koch); CADEVALL, després d'haver determinat la planta com a A. mucronata, 
dubta (Notas fitog. 06: 8-9) entre A. mucronata i A. jacquinii Koch ( = M. rubra 
típica) i finalment (Fl. Cat. I: 301) la denomina A. fasciculata Mert. et Koch subsp. 
cymifera (Rouy) Cad. També VAYREDA en el seu catáleg (: 10) posa un interrogant 
al binomioIsine mucronata referit a la planta de les parets del santuari. 

Es fa a les roques, ais murs, ais replanéis rocosos,... generalment en terrenys calcináis, 
rarament sobre esquists. Tant a l'estatge monta com al subalpí, rrr. 

Cap al Coll de la Roca Aguda (El Baell), 1150 m; cap a Dórria, 1400 m; Els Emprius 
(Serrat), 1600 m; El Collell, 1650 m; sobre la Cova del Penitent, 2050 m; parets del 
Santuari de Nuria, 1975 m. 

DG 29, 39, 28, 38. Orófit alp.-pir. 

130. Minuartia recurva (All.) Schinz et Thell. subsp. recurva 

Coll de Nuria (ENDR. in WK., Prodr. III: 611). 
Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 10). 
Coma de les Mulleres (CAD., Exc.: 103). 
Valí de Nuria (CAD., Fl. Cat. I: 302, sub Alsine recurva Wahl). 
SENNEN la inclou en el seu catáleg (Fl. N: 58). 
Pie de Finestrelles, 2600 m, Pie de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pie de Segre, 2500 m 
(BR.-BL., Vég. alp. t. 23 , Pumileto-Festucetum supinae); Pie de la Fossa del Gegant, 
2800 m (BR.-BL, l.c. t. 24, Curvuleto-Leontidetum pyrenaicí). 
Pía de Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum: 265, taula) (BAUD. et SERVE, Les 
group. F. dur., taules). 
Marge delPla de Gorrablanc, 2400 m (BAUD. in SOUT.,Mod, suprafor.: 125, taula). 
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a diverses localitats de la regió del Puigmal-Pla 
de les Salines (Pía de Gorrablanc. Coll de Queralbs, Pas deis Lladres,...), 2310-2880 
m, a diverses menes de comunitats vegetáis (Hieracio-Festucetum supinae, Arena-
rio-Festucetum durissimae, comunitats de F. supina i C. curvula, com. de V. diver-
sifolia, etc.). 
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- Planta que no hem vist mai a la Vall, i de la qual no hi ha testimonis a l'herbari Vayreda que
puguin avalar les citacions indicades. Creiem lògic de no admetre-la, de moment, en la nora de la
comarca

129. Minuart;a robra (Scop.) MC.Neill subsp. roslrata (Pers.) Laínz;M. mutabilis Schinz et
TheU. ex Becherer, M. rostrata (Pers.) Reichenb., A/sine mucronata auet., non L.,
A. rostrata (Pers.) Fenzl

Núria (PUIGG. in COSTA, Supl: 13, in WK.,Prodr. Jl1: 609; citació que és recollida
després per CAD., FI. Cat. I: 301) (CAD., F1. v.: 66; Exc.: 101;FI. Ca. I: 301)
(SEN., Add.: 84-85; F1. N: 58); Núria, 2000 m (GAUT., Catal.: 114, in CAD., F1.
Cat. I: 300, sub A. faseieulata Mert. et Koch).
Núria, 2200 (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festueetum seopariae subassociació de F
ovina subsp. indigesta).

- La identitat de la planta de Núria (alguns autors especifiquen: parets del Santuari)
ha donat lloc a dubtes. Així, GAUTlER la refereix a M. tubra típica (sub Alsine Jac
quini Koch); CADEVALL, després d'haver determinat la planta com a A. mueronata,
dubta (Notas fitog. 06: 8-9) entre A. mueronata i A. jaequinii Koch ( = M. tubra
típica) i fmalment (FI. Cat. I: 301) la denomina A. faseiculata Mert. et Koch subsp.
eymifera (Rouy) Cad. També VA YREDA en el seu catàleg (: 10) posa un interrogant
al binomi A/sine mucronata referit a la planta de les parets del santuari.

Es fa a les roques, als murs, als replanets rocosos, ... generalment en terrenys calcinals,
rarament sobre esquists. Tant a l'estatge montà com al subalpí, rrr.

Cap al Coll de la Roca Aguda (El BaeU), ll50 m; cap a Dòrria, 1400 m; Els Emprius
(Serrat), 1600 m; El Collell, 1650 m; sobre la Cova del Penitent, 2050 m; parets del
Santuari de Núria, 1975 m.

DG 29, 39, 28, 38. Oròfit alp.·pir.

130. Minuartia recurva (Al!.) Schinz et Thel!. subsp. r'curva

Coll de Núria (ENDR. in WK., Prodr. III: 611).
Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 10).
Coma de les Mulleres (CAD., Exc.: 103).
Vall de Núria (CAD., Fl Cat. I: 302, sub Alsille reeurvaWahl.).
SENNEN la inclou en el seu catàleg (FI. N.: 58).
Pic de Finestrelles, 2600 m, Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 2500 m
(BR.-BL., Vég. alp. t. 23, Pumileto-Festueetum supinae); Pic de la Fossa del Gegant,
2800 m (BR.·BL., I.e. t. 24, Curvuleto-Leontidetum pyrelU1ie¡).
Pla de Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum: 265, taula) (BAUD. et SERVE, Les
group. F dur., taules).
Marge del Pla de Gorrablanc, 2400 m (BAUD. in SOUT., Mod, suprafor.: 125, taula).
SERVE (Reeh. comp.) l'assenyala a diverses localitats de la regió del Puigmal·Pla
de les Salines (Pla de Gorrablanc. Coll de Queralbs, Pas dels Lladres,...), 2310-2880
fi, a diverses menes de comunitats vegetals (Hieracio-Festucetum supinae, Arena·
rio-Festucetum durissimae, comunitats de F supina i c: curvula, com. de V. diver
sifolia, etc.).



- Estatge alpí i estatge subalpí superior a la zona axial, silícia, ce. Mes avail rareja 
progressivament, i només excepcionalment es trobaal'estatgemontá,arrossegadaper 
les aigües dels rius i torrents. Raríssima a les serres pre-pirinenques. (1175)1800-
2900 m. 
Pastures acidófiles d'alta muntanya. Característica dels Caricetalia curvulae. VI-
VIII(X). 

Entre la Creu de Meians i el Pía de les Salines, 1900-2300 m; cap al Pie de Dórria, 
2400 m; Collet de les Barraques, 1800 m; Pas dels Lladres; Puigmal, 2875 m;Coma 
de Fontseca, 2500 m; Clotxes del Puigmal; Coma del Borrut, 2425 m; Serra de l'Em-
but, molt abundant; Nuria; Coll de Noufonts, 2650 m; Coma de les Mulleres, 2350 
m; Pie de 1'Aliga; sobre Fontnegra, 2400 m; Coll de Torreneules, 2580 m; Coma de 
Vaca; Coma de les Eugues; Tirapits; Coma de Fresers; Pie de Fresers, 2650 m; Coll de 
la Marrana; Pie de Bastiments, molt abundant; Balandrau; El Pinetar (Queralbs), 1650 
m; Serra de la Canya; Puig Cerverís, 2000 m; etc., etc. 
Vora Daió, 1175 m, al llit del riu Freser. Cim de Pía Baguet (S. de Montgrony, To
ses), 1975 m. 

DG 29, 39, 18, 28, 38 Orófit alp. 

Minuartia villarii (Balbis) Chenevaxd 
Coma de les Mulleres (CAD., Exc.: 103, sub Alune Villarsii M. et K var. villosula Koch) . 

- A l 'herbari Cadevall no hi ha exemplars d 'aquesta procedencia. D'al t ra banda, el mate ix 
CADEVALL en la seva Flora de Catalunya no manté la indicació. Cal, dones, eliminar aquesta es
pecie de la flora comarcal. 

131. Minuartia verna (L.) Hiern 

Muntanyes de Nuria (TEX, in WK., Prodr. III: 611, sub var. alpina Koch) (VAYR., 
Cat. K: 10). 
Nuria (CAD., FL Cat. I: 302) (SEN., Fl. N.: 58). 
Vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae); 
vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., le: 161, Festucetum scopariae subassoc. de F. 
ovina subsp. indigesta); valí del Finestrelles, 2200 m, Serra de l'Embut, 2240 m (BR.-
BL., l.c. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum); Pie de Segre, 2500 m (BR.-BL., Le. t. 23, 
Pumileto-Festucetum supinae). 
Vessant S del Coll de Queralbs, 2500-2540 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comuni-
tat d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia). 

- Estatges subalpí i alpí, c. Excepcional a l'estatge monta. (1350)1700-2600 m. 
Pastures calcícoles (el. Seslerietea) i especialment al Festucetum gautieri. Rarament 
es troba també en terrenys silicis. VII-VIII. 

Ací i allá a la zona axial: entre el Puigmal i el Pas dels Lladres, 2600 m; Bac de la 
Foradada, 1950 m; Coma de Fontalba, 2100 m; Ras de l'Ortigar, 2300 m; Tirapits, 
2600 m; Mantinell, 2160 m; abundant al Planell de Coma de Vaca, 2000 m; torrent 
del Forn (Queralbs), 1350 m; cap al Coll de la Canya, 2100 m. Forca frequent, i de 
vegades abundant, a la Serra de Montgrony: Costa Rasa; Puigllancada, 2400 m; en
tre el Pía d'Anyella i la Collada de Toses; Cim de Pía Baguet, 1900 m; Tossal de Rus, 
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_ Estatge alpí i estatge subalpí superior a la zona axial, silícia. cc. Més avall rareja
progressivament, i només excepcionalment es troba a l'estatge montà, arrossegada per
les aigües dels rius i torrents. Raríssima a les serres pre-pirinenques. (1175)1800
2900 m.
Pastures acidòfIles d'alta muntanya. Característica dels Caricetalia curvulae. VI
VI1I(X).

Entre la Creu de Meians i el Pla de les Salines, 1900-2300 m; cap al Pic de Dòrria,
2400 m; Collet de les Barraques, 1800 m; Pas dels Lladres; Puigmal, 2875 m; Coma
de Fontseca, 2500 m; Clolxes del Puigmal; Coma del Borrut, 2425 m; Serra de l'Em
but, molt abundant; Núria; Coll de Noufonts, 2650 m; Coma de les Mulleres, 2350
m; Pic de l'Aliga; sobre Fontnegra, 2400 m; Coll de Torreneules, 2580 m; Coma de
Vaca; Coma de les Eugues; Tirapits; Coma de Fresers; Pic de Fresers, 2650 m; Coll de
la Marrana; Pic de Bastiments, molt abundant; Balandrau; El Pinetar (Queralbs), 1650
m; Serra de la Canya; Puig Cerverís, 2000 m; etc_, etc_
Vora Daió, 1175 m, al llit del riu Freser. Cim de Pla Baguet (S. de Montgrony, To
ses), 1975 m.

DG 29, 39, 18,28,38 Oròfit alp.

M¡'wartia vil/orii (Balbis) Chenevard

Coma de les Mulleres (CAD., Exc.: 103, sub A/sine Villarsii M. et K var. villosula Koch).

- A l'herbari Cadevall no hi ha exemplars d'aquesta procedència. D'altra banda, el mateix
CADEV ALL en la seva Flora de Catalunya no manté la indicació. Ca~ doncs, eliminar aquesta es
pècie de la flora comarcal

131. Minuartia verna (L.) Hiern

Muntanyes de Núria (TEX, in WK., Prodr. lJJ: 611, sub var. alpina Koch) (VAYR.,
Cat. N.' 10).
Núria (CAD., Fi Cat. I: 302) (SEN., FI. N: 58).
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég_ alp. t. 19, Festucetum scopariae);
vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., l.c.: 161, Festucetum scopariae subassoc. de F
ovina subsp. indigesta); vall del Finestrelles, 2200 m, Serra de l'Embut, 2240 m (BR.
BL., l.c. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum); Pic de Segre, 2500 m (BR.-BL., l.c_ t. 23,
Pumileto-Festucetum supinae).

Vessant S del Coll de Queralbs, 2500-2540 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comuni
tat d'Astragalus nevadensis i Festuca seopan"a).

- Estatges subalpí i alpí, c. Excepcional a l'estatge montà. (1350)1700-2600 m.
Pastures calcícoles (ci. Seslerietea) i especialment al Festucetum gautieri. Rarament
es troba també en terrenys silicis. VII-VIII.

Ací i allà a la zona axial: entre el Puigmal i el Pas dels Lladres 2600 m' Bac de la
Foradada, 1950 m; Coma de Fontalba, 2100 m; Ras de l'Ortiga~, 2300 ~; Tirapits,
2600 m; Mantinell, 2160 m; abundant al Planell de Coma de Vaca, 2000 m; torrent
del Forn (Queralbs), 1350 m; cap al Coll de la Canya, 2100 m. Força freqüent, i de
vegades abundant, a la Serra de Montgrony: Costa Rasa; Puigllançada, 2400 m; en
tre el Pla d'Anyella i la Collada de Toses; Cim de Pla Baguet, 1900 m; Tossal de Rus,



1950 m; vessants de Pleta Roja, 1700 m, abundant; Costa Pubilla, 1950 m. 
Deu existir també als soleils de la Serra Cavallera, ja que COSTA l'assenyala (Introd. : 
38) a Surroca. 

DG 29, 39, 18 ,28 ,38 . Eur. 

132. Minuartia laricifolia (L.) Schinz et Thell. 

Nûria (SEN., Fl N.: 58, sub Alsine laricifolia). 

Al N de Nûria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae, 
sub M. diomedis Br. Bl.). 
Nûria (FONT QUER, Add.: 50-51, sub subvar. glandulifera FQ.). 

- Estatges monta i subalpf a la zona axial, c. Rara a l'estatge alpi. (1250)1500-
2200(2500)m. 
Silicfcola. Es fa sobretot en indrets rocosos o pedregosos (al. Sedo-Scleranthion). 
VII-IX. 

Vora el Pla de les Salines, 2200 m, força abundant; cap a Dôrria, 1500 m; Coma de 
Planés; sota les Roques de l'Oratori (Queralbs), 1400 m; Gorges de Nûria, 1650 m; 
Coma del Clot, 2500 m; cap al Cingle del Boc, 1600 m; sobre Daiô, 1250 m; torrent 
del Salt del Grill, 1600 m; Coma del Llispet, 2050 m; vessant esquer de les Gorges del 
Freser, 1400 m; Els Collets, 1700 m; L'Atalaiador, 1950 m; soleil de les Gorges del 
Freser (torrent de la Balma, Roc de Guardiola, Les Espiguetoses,...), 1600-2000 m, 
en alguns llocs abundant; Les Marrades, 1750 m, molt abundant. 
Tots els exemplars que hem pogut estudiar ens han semblât atribuibles a la subsp. 
diomedis (Br. Bl.) Mattf. (= subvar.glandulifera FQ.), de sepals glandulosos. 

DG 3 9 , 2 8 . Orôf. alp. 

133. Minuartia sedoides (L.) Wizm;Alsine cherleri Fenzl 

Serres de Nûria (AMO in WK., Prodr. Ill: 612) (VAYR., Cat. N.: 10; PI. Cat: 18). 
Riuet de Fontnegra (CAD.,Exc: 100). 
Nûria, Coma de Vaca, Fontnegra (CAD.,Fl. Cat. I: 298). 
SENNEN inclou la planta en el seu catàleg (Fl. N.: 58). 
Pic de Segre, 2500 m (BR.- BL., Vég. alp. t. 23, Pumileto-Festucetum supinae); Pic 
de la Fossa del Gegant, 2800 m (BR.- BL., I.e. t. 24, Curvuleto-Leontidetum pyre-
naici). 
Nûria, 2550 m (KÛPFER.VVouv. prosp.: 89). 
SERVE (Rech. comp.) la indica de diverses localitats de la zona del Puigmal-Pas dels 
Lladres, 2500-2880 m, dins de comunitats diferents (agrupament de F. supina i C. 
curvula, agr. de F. supina i T. alpinum, agr. de V. diversifolia,...). 
Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD, et SERVE, Les group F. dur. X. Hieracio-Festu-
centum supinae). 

- Estatge alpi, c. 2100-2900 m. 
Pastures acidofiles, sobretot als serrats i carènes, on conviu amb altres plantes pulvi-
niformes. De Tordre Caricetalia curvulae. VI-VIII. 
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1950 m; vessants de Pleta Roja, 1700 m, abundant; Costa Pubilla, 1950 m.
Deu existir també als solells de la Serra Cavallera, ja que COSTA l'assenyala (Introd.:
38) a Surroca.

DG 29, 39, 18,28,38. EUL

132. Minuartia laricifolia (L) Schinz et Thell.

Núria (SEN., Fi N.: 58, sub Alsine larieifolía).
Al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 22, Hieracieto-fèstueetum spadieeae,
sub M. diomedis Br. Bl.).
Núria (FONT QUER, Add.: 50-51, sub subvar. glandulífera FQ.).

- Estatges montà i subalpí a la zona axial, c. Rara a l'estatge alpí. (1250)1500
2200(2500) m.
Silicícola. Es fa sobretot en indrets rocosos o pedregosos (al. Sedo-Scleranthion).
VII-lX.

Vora el Pla de les Salines, 2200 m, força abundant; cap a Dòrria, 1500 m; Coma de
Planès; sota les Roques de l'Oratori (Queralbs), 1400 m; Gorges de Núria, 1650 m;
Coma del Clot, 2500 m; cap al Cingle del Boc, 1600 m; sobre Daió, 1250 m; torrent
del Salt del Grill, 1600 m; Coma del Llispet, 2050 m; vessant esquer de les Gorges del
Freser, 1400 m; Els CaUets, 1700 m; L'Atalaiador, 1950 m; soleU de les Gorges del
Freser (torrent de la Balma, Roc de Guardiola, Les Espiguetoses, ...), 1600·2000 m,
en alguns Uocs abundant; Les Marrades, 1750 m, molt abundant.
Tots els exemplars que hem pogut estudiar ens han semblat atribuibles a la subsp.
diomedis (Br. Bl.) Mattf. (= subvar.glandulífera FQ.), de sèpals glandulosos.

DG 39,28. Oròf. alp.

133. Minuartia sedoides (L.) Hiern;Alsine eherleri Fenzl

Serres de Núria (AMO in WK.,Prodr. III: 612) (VAYR., Cat. N.: 10; PI. Cat.: 18).
Riuet de Fontnegra (CAD.,Exe.: 100).
Núria, Coma de Vaca, Fontnegra (CAD.,Fl. Cat. 1.- 298).
SENNEN inclou la planta en el seu catàleg (FI. N.'- 58).
Pic de Segre, 2500 m (BR.- BL., Vég. alp. t. 23, Pumileto-Festueetum supinae); Pic
de la Fossa del Gegant, 2800 m (BR.- BL., I.e. t. 24, Q.¡rvuleto-Leontidetum pyre
naiei).
Núria, 2550 m (KÜPFER,Nouv. prosp.'- 89).
SERVE (jI.eeh. comp.) la indica de diverses localitats de la zona del Puigmal-Pas dels
Uadres, 2500-2880 m, dins de comunitats diferents (agrupament de F. supina i e
eurvula, agr. de F. supina i T. alpinum, agr. de V. diversifolia, ...).
Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD. et SERVE, Les group F dur. t. Hieraeio-Festu
eentum supinae).

- Estatge alpí, c. 2100-2900 m.
Pastures acidòfIles, sobretot als serrats i carenes, on conviu amb altres plantes pulvi
niformes. De l'ordre Carieetalia eurvulae. Vl-VJJI.



Tossa del Puigmal; cap a la Coma de la Perdiu, 2100 m; vora Nuria, 2050 m; entre el 
Coli de Finestrelles i el Pie de Segre, 2600-2800 m, molt abundant; Pie de Fines-
trelles, 2750 m; Coma d'Eina, 2400 m; Noucreus, 2775 m; Coma del Clot, 2400 m; 
Coli de Torreneules, 2580 m; Bastiments; Gra de Fajol; Tres Pies, 2500 m. 

DG 29 ,39 , 38. Oròfit alp. 

134. Stellarla nemorum L. subsp. glochidisperma Murb. 

Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N. : 11), indicado recollida després per CAD. (FI. Cat. 

I: 313). 
SENNEN inclou aquesta espècie en el seu catàleg (Fi. N.: 58). 

- Estatges monta i subalpí inferior, rr. 
Es fa ais boscos frescals (vernedes, freixenedes,...). De l'ordre Fagetalia sylvatìcae. 
IV-VIII. 

Vores del Freser, sota el Sagnari, 800 m; voltants de Ribes de Freser, al riberal dels 
rius, 900-950 m; vernedes del Segadell, sota Pardines; Cingle del Boc, 1675 m; baga 
de Toses, 1500 m; sobre Toses, 1550 m. 

D G 3 9 , 1 8 , 3 8 , 37. Eur. 

135. SteUaria media (L.) Vili. 

Nom vulgar: morrons. 

Inclosa per SENNEN en el seu catàleg (Fi. N.: 58). 

- Estatge monta, ce. Més rara a l'estatge subalpí. 775-2000 m. 
Conreus, jaces i llocs ruderals en general. De la classe Chenopodietea. III-X. 

Des de l'entrada de la Vali fins a Toses, a Nuria i a l'Orri Veli. Localitats intermedies: 
Aigües de Ribes, Barricò, La Corba (800 m), El Baell, Ribes de Freser, Roques Blan-
ques (1000 m), Campelles, Ventola (1300 m), Plañóles, Espinosa, Nevà, Fornells, 
vali Estremerà, Fustanyà, Queralbs, Gorges de Nuria (1600-1900 m), Jacal de Pe-
drisses (2050 m), Ribesaltes, Pardines, Mas Conili (1250 m), Bruguera, Coli de Jou 
(1650 m). 

DG 39 ,18 , 28, 38 ,37 . Subcosm. 

136. Stellaria neglecta Weihe in Bluff et Fingerli. 

- Estatge monta, a les clarianes i marges dels boscos de ribera, rrr. Característica de 
l'alianca Alliarion IV-VI.. 

Riberal del Rigard, cap al Pont de Sola, 1000 m; vores del Segadell, prop de Ribes, 
950 m. 

DG 28 .38 . Lateeur. 

137. Stellaria holostea L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 11), citació recollida per CAD. (FI. Cat. I.: 314). 
SENNEN la inclou també en el seu catàleg (FI. N.: 58). 
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Tossa del Puigmal; cap a la Coma de la Perdiu. 2100 m; vora Núria. 2050 m; entre el
Coll de Finestrelles i el Pic de Segre. 2600-2800 m. molt abundant; Pic de Fines
trelles. 2750 m; Coma d'Eina, 2400 m; oucreus, 2775 m; Coma del Clot. 2400 m;
Coll de Torreneules, 2580 m; Bastiments; Gra de Fajol; Tres Pics. 2500 m.

DG 29,39.38. Oròfit alp.

134. Stellaria nemorum L. subsp. glochidisperma Murb.

Queralbs. Ribes (VAYR .• Car. N.: 11), indicació recollida després per CAD. (FI. Car.
I: 313).
SENNEN inclou aquesta espècie en el seu catàleg (FI. N.: 58).

- Estatges montà i subalpí inferior, fr.

Es fa als boscos frescals (vernedes, freixenedes....). De l'ordre Fagetalia sy/vaticae.

IV-VIII.

Vores del Freser, sota el Sagnari. 800 m; voltants de Ribes de Freser, al riberal dels
rius, 900-950 m; vernedes del Segadell. sota Pardines; Cingle del Boc. 1675 m; baga
de Toses, 1500 m; sobre Toses. 1550 m.

DG 39.18.38.37.

135. Stellaria media (L.) Vill.

Nom vulgar: morrons.

Eur.

Inclosa per SENNEN en el seu catàleg (FI. N.: 58).

- Estatge montà. cc. Més rara a l'estatge subalpí. 775-2000 m.
Conreus. jaces i llocs ruderals en general. De la classe Chellopodietea. III-X.

Des de l'entrada de la Vall fins a Toses. a Núria i a l'Orri Vell. Localitats intermèdies:
Aigües de Ribes, Barricó. La Corba (800 m), El Baell, Ribes de Freser. Roques Blan
ques (1000 m), Campelles, Ventolà (1300 m). Planoles. Espinosa, Nevà, Fornells.
vall Estremera. Fustanyà, Queralbs, Gorges de Núria (1600-1900 rn). Jaçal de Pe
drisses (2050 m). Ribesaltes, Pardines. Mas Conill (1250 m). Bruguera. Coll de Jou
(1650 m).

DG 39.18.28,38.37. Subcosm.

136. Stellaria neglecta Weihe in Bluff et Fingerh.

- Estatge montà, a les clarianes i marges dels boscos de ribera. m. Característica de
l'aliança Al/mrioll IV-VI..

Riberal del Rigard. cap al Pont de Solà, 1000 m; vores del Segadell, prop de Ribes.
950m.

DG 28,38. Lateeur.

137. Stellaria holostea L.

Ribes. Queralbs (VAYR., Cat. N.: 11), citació recollida per CAD. (FI. Cat. 1.: 314).
SENNEN la inclou també en el seu catàleg (FI. N.: 58).



Vali de Finestrelles, 2100 m (BR.- BL., Vég. alp. t. 29, Saxifrageto-Rhodoreturn). 

- Estatges monta i subalpí, ecc. 800-1800 (2150) m. 
Considerada com a característica del Fraxino-Carpinion, a la Vali es troba a molts 
altres indrets, a part els boscos d'aquesta alianca: marges més o menys frescals, 
boscos de ribera, matolls de Sarothamnus, boixedes subalpines, rouredes, etc. Pre-
fereix els terrenys silicis. IV-VI. 

Nombrases localitats, des d'Aigües de Ribes (825 m) fins al Pia d'Anyella, a la vali 
de Nuria, a la Moscatosa i ais vessants del Taga. Altres localitats: Ribes de Freser, 
Campelles (1300 m), La Covil (1800 m), Roques Blanques, Plañóles, Nevà, sobre 
Toses (1750 m), Ventola, vali Estremerà, Fustanyà, Queralbs, Gorges de Nuria, 
cap al Collet Verd (2150 m), Gorges del Freser, Serrai, Ribesaltes, Pardines, l'Orri, 
Sta. Caterina, Clots de Macana, Torroella (980 m), sobre el Pia del Freixe (1600 m), 
Bruguera, etc., etc. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Eur. 

138. Stellaria alsine Grimm; S. uliginosa Murray 

Nuria (VAYR., Cat. N.: 11) (CAD., Fl. Cat. I: 314) (SEN., Add. : 37;FI. N.: 58). 
Queralbs (CAD...F7. Cat. I: 314). 

- Estatges monta i subalpí, r. 1300-2100 m. 
Fonts i rierais, mulleres, d'aigua freda i poc o molt àcida. De l'alianca Cardamino-
Montion. VI-VII. 

Sobre El Baell, 1300 m; baga de Fornells, 1500 m; El Pinetar (Queralbs), 1900 m; 
Nuria, 2000 m; Serra de la Canya, 2050 m; Bosc de Ribes, 1600 m; sota la Collada 
de Meianells, 1800 m. 

DG 39, 2 8 , 3 8 . Circumbor. A Europa, eur. 

139. Stellaria gramínea L. 

Nuria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 11) (CAD.,F/. Cat. I: 314). 
Ribes (BUB, Fl. Pyr. Ill: 29, sub S. gramínea (Tragi) Salisb. parviflora) (CAD., 
Fl. Cat. I: 314). 
Coma de les Mulleres (CAD. ,£xc : 103). 
Abans d'arribar al Pont de Cremai (SEN, Add.: 32). 
Inclosa en el catàleg de SENNEN (FI.N.: 58). 

- Estatges monta i subalpí, ce. 900-2000 m. 
Prats de dall, jonqueres, pastures grasses. Molinio-Arrhenatheretea, Mesobromion. 

VI-VII (X). 

Voltants de Ribes (Sta. Caterina, Sa Cot,...), 900-1000 m; sobre el Baell, 1300 m; 
torrent de Prat de Jou, 1350 m; cap al Pia de la Serra, 1700 m; El Bac, 1000 m; baga 
de Plañóles, 1150 i r ; cap a Nevà, 1300 m; Plans de Nevà. 1575 m;baga de Fornells, 
1500 m; de Toses a la Collada, 1500-1760 m; Pia de Rus, 1880 m; Gorges de Nuria, 
1550-1800 m; Pedrisses, 1950 m; Gorges del Freser, 1400-1800 m; Bosc de Ribes, 
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Vall de Finestrelles, 2100 m (BR.- BL., Vég. alp. t. 29, Saxifrageto-Rhodoretum).

- Estatges montà i subalpí, cec. 800-1800 (2150) m.
Considerada com a característica del Fraxino-Carpinion, a la Vall es troba a molts
altres indrets, a part els boscos d'aquesta aliança: marges més o menys frescals,
boscos de ribera, matolls de Sarothamnus, boixedes subalpines, rouredes, etc. Preo
fereix els terrenys silicis. IV-VI.

Nombroses localitats, des d'Aigües de Ribes (825 m) fms al Pla d'Anyella, a la vall
de Núria, a la Moscatosa i als vessants del Taga. Altres localitats: Ribes de Freser,
Campelles (1300 m), La Covil (1800 m), Roques Blanques, Planoles, Nevà, sobre
Toses (1750 m), Ventolà, vall Estremera, Fustanyà, Queralbs, Gorges de Núria,
cap al Callet Verd (2150 m), Gorges del Freser, Serrat, Ribesaltes, Pardines, l'Orri,
Sta. Caterina, Clots de Maçana, Torroella (980 m), sobre el Pla del Freixe (1600 m),
Bruguera, etc.) etc.

DG 29,39,18,28,38,37. Eur.

138. Stellaria alsine Grimm; S. uliginosa Murray

Núria (VAYR., Cat. N.: 11) (CAD., FI. Cat. I: 314) (SEN., Add.: 32;F7. N.: 58).
Queralbs (CAD., FI. Cat. I: 314).

- Estatges montà i subalpí, r. 1300-2100 m.
Fonts i rierols, mulleres, d'aigua freda i poc o molt àcida. De l'aliança Cardamino
Montion. VI-VII.

Sobre El Baell, 1300 m; baga de Fornells, 1500 m; El Pinetar (Queralbs), 1900 m;
Núria, 2000 m; Serra de la Canya, 2050 m; Bosc de Ribes, 1600 m; sota la Collada
de Meianells, 1800 m.

DG 39, 28, 38. Circumbor. A Europa, eUL

139. Stellaria grarninea L.

Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: II)(CAD.,FI. Cat. I: 314).
Ribes (BUB, FI. Pyr. III: 29, sub S. graminea (Tragi) Salisb. parviflora) (CAD.,
F/. Cat. I: 314).
Coma de les Mulleres (CAD., Exc.: 103).
Abans d'arribar al Pont de Cremal (SEN,Add.: 32).
Inclosa en el catàleg de SENNEN (Fl.N.: 58).

- Estatges montà i subalpí, cc. 900-2000 m.
Prats de dall, jonqueres, pastures grasses. Molinio-Arrhenatheretea, Mesobromion.
VI-VII (X).

Voltants de Ribes (Sta. Caterina, Sa Cot,...), 900-1000 m; sobre el Baell, 1300 m;
torrent de Prat de Jou, 1350 m; cap al Pla de la Serra, 1700 m; El Bac, 1000 m; baga
de Planoles, 1150 rr; cap a Nevà, 1300 m; Plans de Nevà. 1575 m; baga de Fornells,
1500 m; de Toses a la Collada, 1500-1760 m; Pla de Rus, 1880 m; Gorges de Núria,
1550-1800 m; Pedrisses, 1950 m; Gorges del Freser, 1400-1800 m; Bosc de Ribes,



1700 m; torrent de Burgil, 1500 m; sobre Boixetera, 1525 m; torrent de Portales, 
1450 m; Pia de la Llagona, 1730 m; Puigsac; l'Orri; Mas Conill, 1250 m; llisos de 
Taga, abundant a les clotades humides; Pia del Freixe, 1550 m; etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . E u r -

140. Holosteum umbellatum L. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: Il;PL Cat.: 17), citaciô recollida per CAD. (Fl. Cat. I: 315). 

Toses(VAYR.,P/. Cat.: 17). 

- Camps i llocs sorrencs de l'estatge monta, rrr. 

Sota Planoles, 1050 m. 

DG 18 ,28 ,38 . Eur.-Med. 

141. Cerastium cerastoides (L.) Britton; C. trigynum Vill. 

Collada de les Set Creus (VAYR., Cat. N.: 11). 
Coma d'Eina (CAD. ,R Cat. I: 318). 
Coll de Nuria (COMP, in CAD.,Fl. Cat. I: 318). 
Ens ha semblât rar a les muntanyes de Nuria, a Noufonts, a 1'última conca i a la base 
de les darreres tarières. Potser és una raça C. nuriensis Sen. de l'espècie de Villars 
(SEN, Add.: 33-34). El mateix autor inclou l'espècie en el seu catàleg (Fl. N.: 58). 
Coli de Nuria (vessant N), 2400 m (BR.- BL., Vég. alp. t. 9, Saliceto-Anthelietum). 

- Estatge alpí, r, Davalía a l'estatge subalpi. 2150-2600 m. 
Es fa a les congesteres, clots humits i vores d'aigua (Salicetea herbaceae, Nardion,...) 

VII-VIII. 

Coma de l'Embut, sota el Puigmal, 2600 m; sota el Coll d'Er, 2650 m; Coma de 
Fontalba, 2200 m; Reconca de Noufonts, 2500 m; Reconca de les Mulleres, 2600 m; 
Coma de Vaca, 2550 m; abundant a la Coma de Fresers, 2500 m; Serra de la Canya, 
2150 m. 

DG 29,39 , 38. Circumbor.-alp. 

142. Cerastium arvense L. 

Nuria (VAYR., Cat. N.: 11, f. molle Vill. i var. soleiroli Dub.) (GAUT., Catal.: 109, 
var. Soleirolii) (VAYR. PL Cat: 17, var. latifolium i f. gracilis) (CAD., Exc: 101; 
Fl. Cat. I: 323) (SEN, Add.: 33, var. alpicolum Fenzl; Fl. N.: 58). 
Puigmal, Coma d'Eina (VAYR.,P/. Cat: 17, var. latifolium). 
Al S del Pic de Segre, 2500 m (KUPFER, Reck: 24). 

- Estatges subalpi i monta superior, cc. A la zona alpina i a l'estatge monta inferior es 
rar. (1150) 1400-2100 (2400) m. 
Prats i pastures, sobretot en terrenys acids. Nardion, Genistello-Agrostidenion. V-VII. 

Nombroses localitats, des de Campelles (1300 m) i els vessants meridionals del Taga 
fins al Pla d'Anyella i la Collada de Toses, a la Coma de Fontseca (2400 m), a Nuria, 
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1700 m; torrent de Burgil, 1500 m; sobre Boixetera, 1525 m; torrent de Pàrtoles,
1450 m; Pla de la Uagona, 1730 m; Puigsac; l'Orri; Mas Conill, 1250 m; llisos de
Taga, abundant a les clotades humides; Pla del Freixe, 1550 m; etc.

DG 39,18,28,38. Eur.

140. Holosteum umbellatum L.

Ribes (VAYR., Cat. N: 11; Pl. Cat.: 17), citació recollida per CAD. (FI. Cat. f: 315).

Toses (VAYR., Pl. Cat.: 17).

- Camps i llocs sorrencs de l'estatge montà, nr.

Sota Planoles, 1050 m.

DG 18,28,38. Eur.-Med.

141. Cerastium cerastoides (L.) Brillon; C. trigynllm Vil!.

Collada de les Set Creus (VAYR., Cat. N: 11).
Coma d'Eina (CAD., FI. Cat. f: 318).
Coll de Núria (COMP. in CAD.,FI. Cat. f: 318).
Ens ha semblat rar a les muntanyes de Núria, a Noufonts, a l'última conca i a la base
de les darreres tarteres. Potser és una raça C. nuriensis Sen. de l'espècie de Villars
(SEN, Add.: 33-34). El mateix autor inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N: 58).
Coll de Núria (vessant N), 2400 m (BR.- BL., Vég. alp. t. 9, Saliceto-Anthelietum).

- Estatge alpí, r, Davalla a l'estatge subalpí. 2150-2600 m.
Es fa a les congesteres, clots humits i vores d'aigua (Salicetea herbaceae, Nardion, ... )
VlI·Vlll.

Coma de l'Embut, sota el PuigmaI, 2600 m; sota el Coll d'Er, 2650 m; Coma de
Fontalba, 2200 m; Reconca de Noufonts, 2500 m; Reconca de les Mulleres, 2600 m;
Coma de Vaca, 2550 m; abundant a la Coma de Fresers, 2500 m; Serra de la Canya,
2150 m.

DG 29,39,38.

142. Cerastium arvense L.

Circumbor.-alp.

Núria (VAYR., Cat. N: lI, f. molle Vil!. i var. soleiroli Dub.) (GAUT., Catal.: 109,
var. Soleirolii) (VAYR. PI. Cat.: 17, var. latifolillm i f. gracilis) (CAD., Exc.: 101;
FI. Cat. f: 323) (SEN, Add. : 33, var. alpicolllm Fenzl; FI. N: 58).
PuigmaI, Coma d'Eina (VAYR., PI. Cat.: 17, var.latifolillm).
Al S del Pic de Segre, 2500 m (KÜPFER, Rech.: 24).

- Estatges subalpí i montà superior, cc. A la zona alpina i a ~'estatge montà inferior és
rar. (1150) 1400-2100 (2400) m.
Prats i pastures, sobretot en terrenys àcids. Nardion, Genistello-Agrostidenion. V-Vll.

Nombroses localitats, des de Campelles (1300 m) i els vessants meridionals del Taga
fms al Pla d'Anyella i la Collada de Toses, a la Coma de Fontseca (2400 m), a Núria,



a les Gorges del Freser i a la Collada Verda. La Berruga, La Covil (1900 m), Pia de la 
Serra, baga de Plañóles, Roc dels Llamps, Coll del Remolo, cap a la Creu de Meians, 
sota el Pia de les Salines, cap a Dòrria (1450 m), Coma de Planes, Collet de les 
Barraques, Pia de Punya, abundant al Pinetar (Plañóles), vali Estremerà, El Pinetar 
(Queralbs), Tros de Bou (2050 m), Gorges de Nuria, Roc de la Male (2100 m), El 
Ras (1725 m), Pedrisses (2100 m), cap a les Ribes (1425 m), Creu del Far, Pia dels 
Anyells, Fustanyà (1150 m), Baga de Ribes (1750 m), Serra de la Canya, Serra de 
Puig Cornador (Pia Rodó, solell del Bosc de Ribes, Pia de les Basses deDalt,...)(1450-
1900 m), de Pardines a Boixetera, Pia del Rol, Puigsac, Pou de Taga, sobre Conivella, 
Costa Ardena, Mas Conili (1225 m), Capdevila (1050 m), Pia del Freixe, etc. 

Planta de morfologia variable. Es tracta en general d'una herba cespitosa, amb les 
tiges estèrils curtes i les fulles no gaire llargues, que s'acosta forca a la subsp. strictum 
(Haenke) Gaud. ; altres caràcters, com el de la inflorescencia multiflora, la separen, 
però, d'aquest tàxon subspecífic. 

DG 29, 39, 18, 28, 38. Circumbor. 

143. Cerastium alpinum L. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 40) (SALV., TEX. in WK., Prodr. 
III: 635). 
Pendents i serres de Nuria (VAYR., Cat. N.: 11, varietats lanatum Lm., hirsutum 
G.G. iglabratum Hartm.). 
Riuet de Fontnegra (CAD., Exc: 100, varietats lanatum Lam. i hirsutum Gr. et G.). 
Fontnegra, Noucreus (CAD., FI. Cat. I: 322, var. hirsutum Gr. et G. i var. lanatum 
Lam.); Puigllancada (SEN in CAD., /. c). 
Nuria (SEN, Add.: 33. vars. hirsutum Gr. et G.,glanduliferum Koch, lanatum Gr. et 
G. i glabratum M. et K.); el mateix autor inclou l'espècie al seu catàleg (FI. N.: 58) 
tot assenyalant les formes hirsutum, lanatum i glabratum. 

Serra de l 'Embut, 2240 m, vali de Finestrelles, 2200 m (BR.- BL., Vég. alp. t. 20, 
Elyneto-Oxytropidetum foucaudii, ut var. lanatum); Pie de Finestrelles, 2600 m, vers 
el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pie de Segre. 2500 m (BR.- BL., le. t. 23, 
Pumileto-Festucetum supinae, ut subsp. lanatum). 

subsp. alpinum 

- Estatge alpi, rrr. 

Coma de Fontnegra, 2200 m; vessants del Puigmal, 2850 m, ais replans de les roques. 

D G 2 9 , 3 9 . Bor.-alp. 

subsp. squalidum (Lam.) Hultén 

- Sobre Toses, 1700 m. 

DG 28. Endèm. pir. 

subsp. lanatum (Lam.) Asch. et Graebn. 

- Estatge alpi, c. Baixa a la zona subalpina superior. 1900-2800 m. 
Es fa a les pastures seques, tant en terrenys calcináis com en els esquistosos. VI-IX. 
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a les Gorges del Freser i a la Collada Verda. La Berruga, La Covil (1900 ml, Pla de la
Serra, baga de Pianoles, Roc dels Uamps, Coll del Remoló, cap a la Creu de Meians,
sota el Pla de les Salines, cap a Dòrria (1450 ml, Coma de Planès, Callet de les
Barraques, Pla de Punya, abundant al Pinetar (Planoles), vall Estremera, El Pinetar
(Queralbs), Tros de Bou (2050 ml, Gorges de Núria, Roc de la Malè (2100 ml, El
Ras (1725 ml, Pedrisses (2100 ml, cap a les Ribes (1425 ml, Creu del Far, Pla dels
Anyells, Fustanyà (1150 ml, Baga de Ribes (1750 ml, Serra de la Canya, Serra de
Puig Cornador (Pla Rodó, solell del Bosc de Ribes, Pla de les Basses de Dalt,...) (1450
1900 ml, de Pardines a Boixetera, Pla del Rol, Puigsac, Pou de Taga, sobre Conivella,
Costa Ardena, Mas Conill (1225 ml, Capdevila (1050 ml, Pla del Freixe, etc.

Planta de morfologia variable. Es tracta en general d'una herba cespitosa, amb les
tiges estèrils curtes i les fulles no gaire llargues, que s'acosta força a la subsp.stn·ctum
(Haenke) Gaud.; altres caràcters, com el de la inflorescència multiflora, la separen,
però, d'aquest tàxon subspecífic.

DG 29, 39,18,28,38. Circumbor.

143. Cerastium alpinum L.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA, /nlrod.: 40) (SALV., TEX. in WK., Prodr.
//I: 635).
Pendents i serres de Núria (VAYR., Cal. N.: 11, varietats lanalUm Lm., llirsul!lm
G.G. iglabralUm Hartm.).
Riuet de Fontnegra (CAD., Exc.: 100, varietats lanalUm Lam. i llirs!llUm Gr. et G.).
Fontnegra, Noucreus (CAD., FI. Cat. 1: 322, var. llirsulUm Gr. et G. i var. lanalUm
Lam.); Puigllançada (SEN in CAD., I. c.).
Núria (SEN, Add.: 33. vars. llirsulUm Gr. et G.,glanduliferum Koch, lanalUm Gr. et
G. i glabratum M. et K.); el mateix autor inclou l'espècie al seu catàleg (FI. N.: 58)
tot assenyalant les formes Ilirsutum, lanatum i glabratum.
Serra de l'Embut, 2240 m, vall de Finestrelles, 2200 m (BR.- BL., Vég. alp. l. 20,
Elyneto-Oxytropidetum foucaudii, ut var. [analum); Pic de Finestrelles, 2600 m, vers
el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pic de Segre. 2500 m (BR.- BL., I.c. l. 23,
Pumi/eto-FeslUcelUm supinae, ut subsp.[analUm).

subsp. alpinum

- Estatge alpí, rrr.
Coma de Fontnegra, 2200 m; vessants del Puigmal, 2850 m, als replans de les roques.

DG 29, 39.

subsp. squalidum (Lam.) Hultén

- Sobre Toses, 1700 m.

DG 28.

Bor.-alp.

Endèm. piro

subsp. lanatum (Lan.) Asch. et Graebn.

- Estatge alpí, c. Baixa a la zona subalpina superior. 1900-2800 m.
Es fa a les pastures seques, tant en terrenys calcinals com en els esquistosos. VI-IX.



Frequent a la serralada axial. Coma de Fontalba, 2100 m; Coma de Gombreny, 2050 
m; Ras de l'Ortigar, 2300 m; Nuria, 1975 m; Coma de Noufonts;Pic de l'Aliga, 2300 
m; Coma de Fontnegra, 2200 m; Coma de les Mulleres, 2600 m; Circ de Caranca 
(Conflent), 2650 m; Pics de la Vaca, 2800 m; Emprius del Freser, 2340 m; Coma de 
Fresers, 2600 m; pics de Fresers i de Bastiments; Mantinell; Pla de Batibaumes, 
1950 m. 
Molt rar a les serres pre-pirinenques. Sobre el Pla d'Anyella, 1975 m; vora el Coll de 
la Creueta, 1900 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 3 8 . Bor.-alp. 

144. Cerastium pyrenaicum Gay 

Coll de Nuria (GREN. et GODR., Fl. Fr. I: 273). 
Nuria (SALV. i GR. et GODR. in COSTA, Introd.: 40) (SALV. teste COSTA in 
WK., Prodr. Ill: 637). 
Pic de FinestreOes, Collada de Nuria (COMP. in VAYR.,PI. Not: 41). 
Paratges frescos de Niiria (VAYR., Cat. N: 11). 
Coll de Nuria (BUB, Fl. Pyr. Ill: 26). 
CAD. (Fl. Cat. I: 321) recull les citacions de SALV., COMP. i VAYR. Aquesta darrera 
la transcriu com "al peu dels reguerols de Nuria" idespresobserva: "la dels reguerols 
de Nuria e"s segurament el C. arvense". 
Vora el torrent de la Coma d'Eina, per sobre de les primeres cascades (SEN, Add.: 
33); el mateix autor inclou l'especie al seu cataleg (Fl. N.: 58). 
Pic de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.- BL., Veg. alp. t. 5, Iberidetum spathulatae); 
vessant S del Puigmal, 2550 m (BR.- BL., I.e. t. 8, Senecietum leucophylli). 
Vessants del Puigmal, 2750 m (SERVE,Rech. comp. t. XVII, comunitat deXatardia 
scabra; BAUD, et SERVE, Corns. Xat. sc. taula). 

- Estatge alpi, r. 2350-2800 m. 
Es fa a les tarteres esquistoses, en indrets amb mobilitat moderada. De Palianca 
Senecion leucophylli. VII-VIII. 

Abundant al vessant S del Puigmal, 2700-2800 m; vora el Coll d'Er, 2750 m; abun
dant als vessants del Pic de Segre; abundant a la Coma d'Eina, 2500-2600 m; Coma 
de les Mulleres, 2350 m, i tartera de Noucreus. 

Respecte a la citacio de VAYR., sospitem que pot esser deguda a una confusio, car 
l'ecologia que l'autor atribueix a la planta, tant al seu cataleg com a la Flora de 
Catalunya, 6s ben erronia. De tota manera, tampoc no veiem clar - c o m diu CADE-
VALL- que hagi de referir-se a C. arvense. Com que a l'herbari Vayreda no hi ha 
exemplars que avalin la citacio, aquesta questio resta insoluble. 

° G 29,39. Endem.pir. 

145. Cerastium fontanum Baumg. subsp. triviale (Link) Jalas; C. holosteoides Fries, C. 
caespitosum Gilib. 

Queralbs (VAYR., Cat. N: 11), citacio que recull tambe CAD. (Fl. Cat. I: 321). 
Ribes (VAYR., Cat. N: 11) (CAD.,R Cat. I: 321). 
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Freqüent a la serralada axial. Corna de Fontalba, 2100 m; Coma de Gombreny, 2050
m; Ras de l'Ortigar, 2300 m; Núria, 1975 m; Coma de Noufonts;Pic de l'Àliga, 2300
m; Corna de Fontnegra, 2200 m; Coma de les Mulleres, 2600 m; Circ de Carançà
(Conflent), 2650 m; Pics de la Vaca, 2800 m; Emprius del Freser, 2340 m; Coma de
Presers, 2600 m; pics de Fresers i de Bastiments; Mantinell; Pla de Batibaumes,

1950 m.
Molt rar a les serres pre-pirinenques. Sobre el Pla d'Anyella, 1975 m; vora el Coll de
la Creueta, 1900 m.

DG 29, 39, 18,38.

144. Cerastium pyrenaicum Gay

BOL-alp.

Coll de Núria (GREN. et GODR.,F7. Fr.I: 273).
Núria (SALV. i GR. et GODR. in COSTA, Introd.: 40)"(SALV. teste COSTA in
WK., Prodr. lll: 637).
Pic de Finestrelles, Collada de Núria (COMP. in VAYR., PI. Nat.: 41).
Paratges frescos de Núria (VAYR., cat. N: 11).
Coll de Núria (BUB, F7. Pyr. lll: 26).
CAD. (F7. cat. 1: 321) recull les citacions de SALV., COMP. i VAYR. Aquesta darrera
la transcriu com "al peu dels reguerols de Núria" i després observa: "la dels reguerols
de Núria és segurament el C. arvensen

.

Vora el torrent de la Corna d'Eina, per sobre de les primeres cascades (SEN, Add.:
33); el mateix autor inclou l'espècie al seu catàleg (F7. N: 58).
Pic de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.- BL., Veg. alp. t. 5,Jberiderum spathulatae);
vessant S del Puigmal, 2550 m (BR.- BL., /.c. t. 8, Senecierum leucophylli).
Vessants del Puigmal, 2750 m (SERVE, Rech. comp. t. XVII, comunitat de Xatardia
scabra; BAUD. et SERVE, Coms. Xato sc. taula).

- Estatge alpí, r. 2350-2800 m.
Es fa a les tarteres esquistoses, en indrets amb mobilitat moderada. De l'aliança
Senecion leucophylli. VII-VlIl.

Abundant al vessant S del Puigrnal, 2700·2800 m; vora el Coll d'Er, 2750 m; abun
dant als vessants del Pic de Segre; abundant a la Coma d'Eina, 2500-2600 m; Coma
de les Mulleres, 2350 m, i tartera de Noucreus.

Respecte a la citació de VAYR., sospitem que pot ésser deguda a una confusió, car
l'ecologia que l'autor atribueix a la planta, tant al seu catàleg com a la Flora de
Catalunya, és ben errònia. De tota manera, tampoc no veiem clar -com diu CADE
VALL- que hagi de referir-se a C. arvense. Com que a l'herbari Vayreda no hi ha
exemplars que avalin la citació, aquesta questió resta insoluble.

DG 29, 39. Endèm. piro

145. Cerastium fontanum Baumg. subsp. triviale (Link) Jalas; C. h%steoides Fries, C.
caespitosum Gilib.

Queralbs (VAYR., cat. N: 11), citació que recull també CAD. (FI. Cat. f: 321).
Ribes(VAYR.,Cat.N: l1)(CAD.,F/. CaU: 321).



- Estatges monta i subalpí, ce. 775-2100 m. 
Prats de dall, pastures grasses, jonqueres, herbassars,... Característic de la classe Mo-
linio-Arrhenatheretea. També es fa al Mesobromion, dlNardion, etc. IV-IX. 

Nombrases localitats, des de Fentrada de la Valí (775 m) fins al Pía de Rus, a Nuria 
(2100 m), a les Gorges del Freser i a la Collada Verda. Localitats intermedies: Estè-
guel, Aigües de Ribes (850 m), Ribes de Freser, El Baell, Plañóles, Plans de Neva 
(1575 m), Toses, la Creu de Meians (1925 m), vali Estremerà, Rialb, Queralbs, Gorges 
de Nuria, Pedrisses, Gorges del Freser (Les Collades, torrent de la Balma, Les Marra-
des,...), La Plana, Pardines, Puigsac, l'Orri Veil, llisos de Taga, Conivella, Bruguera, 
Sant Amane, etc., etc. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28, 38 ,48 , 27, 37. Eur. (Subcosm.) 

Cerastium brachypetalum Pers. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 11). 

- A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis d'aquesta citació. Com que ni els autors posteriors han 
tornat a indicar la planta ni nosaltres l'hem recol-'lectada a la zona, preferim deixar de banda la 
citació vayredana. 

146. Cerastium glomeratum Thuill. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 11, sub C. viscosum L.). 

- Riberal del Freser, sota el Sagnari, 800 m. 

DG 37. Eur.- Med. (Subcosm.) 

147. Cerastium semidecandrum L. 

- Estatge monta, rrr. 

Erms, replans de roca. De l'ordre Festuco-Sedetalia. IV-VI. 

Sota el Sagnari, 800 m; vora Esteguelella, 925 m; Molí d'Espinosa, 1100 m. 

Els exemplars que hem pogut estudiar pertanyen a la subsp. semidecandrum. 

DG 2 8 , 3 7 . Plurireg. 

148. Cerastium pumilum Curtis subsp. pallens (F. W. Schultz) Schinz et Thell.; C. gluti-
nosum Fries 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 11). 

- Estatge monta, rr. 775-1300 m. 
Replans de roca, llocs sorrenes, erms,... sobretot a les comunitats d'anuals. De l'ordre 
Festuco-Sedetalia. IV-VI. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; sobre Esteguelella, 925 m; sota el Baell, 1150 m; 
Campelles, 1300 m; E) Bac, 1025 m; entre Ribes de Freser i Roques Blanques, 950-
1000 m; Clots de Macana, 1100 m; sota Coma, 975 m. 

DG 2 8 , 3 8 , 3 7 . Plurireg. 
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- Estatges montà i subalpí, cc. 775·2100 m.
Prats de dall, pastures grasses, jonqueres, herbassars,... Característic de la classe Ma
Iinio-Arrhenatheretea. També es fa al Mesobromion, alNardion, etc.IV·IX.

Nombroses localitats, des de l'entrada de la Vall (775 m) fIns al Pla de Rus, a Núria
(2100 ml, a les Gorges del Freser i a la Collada Verda. Localitats intermèdies: Estè·
guel, Aigües de Ribes (850 ml, Ribes de Freser, El Baell, Planoles, Plans de Nevà
(1575 ml, Toses, la Creu de Meians (I925 ml, vall Estremera, Rialb, Queralbs, Gorges
de Núria, Pedrisses, Gorges del Freser (Les Collades, torrent de la Balma, Les Marra·
des,...), La Plana, Pardines, Puigsac, l'Orri Vell, llisos de Taga, Conivella, Bruguera,
Sant Amanç, etc., etc.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37.

Cerastium broc¡'ypefalum Pers.

Ribes (VAYR., Cat. N.: 11).

Eur. (Subcosm.)

- A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis d'aquesta citació. Com que ni els autors posteriors han
tornat a indic<u la planta ni nosaltres l'hem recol:lectada a la zona, preferim deixar de banda la
citació vayredana.

146. Cerastium g10meratum Thuill.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 11, sub C. viscosum L.).

- Riberal del Freser, sota el Sagnari, 800 m.

DG37. Eur.· Med. (Subcosm.)

147. Cerastium semidecandrum L.

- Estatge montà, rrr.
Erms, replans de roca. De l'ordre Festuco-SedetaIia. IV·VI.

Sota el Sagnari, 800 m; vora Esteguelella, 925 m; Molí d'Espinosa, 1100 m.

Els exemplars que hem pogut estudiar pertanyen a la subsp. semidecandrum.

DG 28, 37. Plurireg.

148. Cerastium pumilum Curtis subsp. pallens (F. W. Schultz) Schinz et Thell.; C. gluti·
nosum Fries

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 11).

- Estatge montà, rr. 775·1300 m.
Replans de roca, llocs sorrencs, erms,... sobretot a les comunitats d'anuals. De l'ordre
Festuco-Sedetalia. lV·VI.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; sobre Esteguelella, 925 m; sota el Baell, 1150 m;
Campelles, 1300 m; El Bac, 1025 m; entre Ribes de Freser i Roques Blanques, 950·
1000 m; Clots de Maçana, 1100 m; sota Coma, 975 m.

DG 28,38,37. Plurireg.



149. Myosoton aquaticum (L.) Moench;Malachium aquaticum (L.) Fries 

Llocs humits de Ribes (VAYR., Cat. N.: 11). 
Ribes, vores del Freser, r. (CAD., Fl. Cat. I: 324). 

- Estatge monta, rrr. 
Riberals dels rius; a les clarianes del bosc de ribera, ais herbassars humits, etc. VI-VIII. 

Vora Ribes de Freser, 900-950 m; sota el Pont de Solà, 1000 m; prop de Rialb, 

1050 m. 

DG 28 ,38 . E u r -

150. Sagina saginoides (L.) Karsten; S. linnaei C. Presl, S. nuriensis Vayr., Spergella nu-

riensis Vayr. 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 10). 
Nuria (VAYR., Cat. N.: 10;/V. dit.: 18;Pl. Cat.: 19) (CAD., Exe: 101; Fl. Cat. I: 
296) (SEN, Fl. K: 58). 
De Queralbs a Nuria [TRÉM. in VAYR., PI Not.: 38; in WK., Suppl: 273 (diu 
Caramps en comptes de "Caraups");in CAD.,F/. Cat. I: 296 (diu Carançà en comptes 
de Queralbs)]. 
Pic de Segre, congestera orientada al N, 2300 m, vessant N del Coll de Nuria, 2400 m 
(BR.- BL., Vég. alp. t. 9, Saliceto-Anthelietum); Noufonts, 2230 m (BR.- BL., le. 
t. 12, Btyetum schleicheri); Nuria, 2150 m (BR.- BL. le: 126, Carieeto-Pingui-
culetum). 
(Vegeu també Sagina pyrenaica). 

- Estatges alpí i sulbalpí superior, r. 2000-2600 m. 
Congesteres, fonts i rierais, mulleres, llocs fréquentais. VI-VIII. 

Vora elColl de laCreu de Meians,2050 m;sobre Nuria,2110m;Coma deles Mulleres, 
2100 m; Coma de Fresers, 2150 m; Serra de la Canya, 2000 m; sota el Puigmal, 2600 
m. A BC hem vist també exemplars procedents de: parets del santuari de Nuria 
(n? 620665, P. MONTSERRAT), de Queralbs a Nuria (rfi 10974, PUIGGARÍ), mun
tanyes de Nuria (ns 89109, 89110, ex herb. MASFERRER). 

Pel que fa a la pretesa S. nuriensis Vayr., FONT QUER (Add.: 47) opina que es 
tracta d'un estât d'escanyoliment de la S. saginoides, sensé importancia taxonómica; i 
que la descripció que fa CADEVALL de la seva var. brachypoda (= S. nuriensis) ni 
tan sols no lliga amb el tipus d'aquesta planta, conservât a l'herbari de l'autor. 

DG 29, 39, 18, 28, 38. Circumbor.-alp. 

Sagina pyrenaica Rouy 

Nuria (GAUT., Catal: 115) (CAD., Fl. Cat. I: 296) (SEN, Add.:. 30; Fl. N.: 58). 
Cami de Noucreus, cap a Finestrelles (CAD., Fl. Cat. I: 296). 

- FONT QUER {Add.: 47) en fa una subspècie de S. saginoides i dona com a caràcters diferen
ciáis la capsula mes curta i les fulles amb aristula terminal, no simplement mucronades. No 
creiem que aqüestes diferencies siguin constants ni significatives i, per tant, assimilem aquesta 
planta (si mes no, provisionalment) a l'espècie anterior, S. saginoides. 
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149. Myosoton aquaticum (L.) Moench;Malaehium aquatieum (L.) Fries

Llocs humits de Ribes (VAYR., Cat. N.: 11).
Ribes, vores del Freser, r. (CAD., FI. Cat. I: 324).

- Estatge montà, rrr.
Riberals dels rius; a les clarianes del bosc de ribera,als herbassars humits, etc. VI-VIII.

Vora Ribes de Freser, 900-950 m; sota el Pont de Solà, 1000 m; prop de Rialb,

1050 m.

DG 28, 38. Eur.

150. Sagina saginoides (L.) Karsten; S. linnaei C. Presl, S. nuriensis Vayr., Spergella nu

rtensis Vayr.

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 10).
Núria (VAYR., Cat. N.: 10; PI. Cat.:18;PI. Cat.: 19) (CAD., Exc.: 101; FI. Cat. 1:
296)(SEN, F7. N.: 58).
De Queralbs a Núria [TRÈM. in VAYR., PI Nat.: 38; in WK., Suppl.: 273 (diu
Caramps en comptes de "Caraups");in CAD.,FI. Cat. 1: 296 (diu Carançà en comptes
de Queralbs)].
Pic de Segre, congestera orientada al N, 2300 m, vessant N del Coll de Núria, 2400 m
(BR.- BL., Vég. alp. t. 9, Salieeto-Anthelietum); Noulonts, 2230 m (BR.- BL., I.e.
t. 12, Bryetum sehleieheri); Núria, 2150 m (BR.- BL. I.e.: 126, Carieeto-Pingui
euletum).
(Vegeu també Sagina pyrenaiea).

- Estatges alpí i sulbalpí superior, r. 2000-2600 m.
Congesteres, fonts i rierols, mulleres, llocs freqüentats. VI-VllI.

Vora el Coll de la Creu de Meians, 2050 m; sobre Núria, 2110 m; Coma de les Mulleres,
2100 m; Coma de Fresers, 2150 m; Serra de la Canya, 2000 m; sota el Puigmal, 2600
m. A BC hem vist també exemplars procedents de: parets del santuari de Núria
(n~ 620665, P. MONTSERRAT), de Queralbs a Núria (n~ 10974, PUIGGARÍ), mun
tanyes de Núria (n' 89109,89110, ex herb. MASFERRER).

Pel que fa a la pretesa S. mlriensis Vayr., FONT QUER (Add.: 47) opina que es
tracta d'un estat d'escanyoliment de la S. saginoides, sense importància taxonòmica; i
que la descripció que fa CADEVALL de la seva var. braehypoda (= S. Iluriensis) ni
tan sols no lliga amb el tipus d'aquesta planta, conservat a l'herbari de l'autor.

DG 29, 39,18, 28, 38. Circumbor.-alp.

Sagina pyrenaica Rauy

Núria (GAUT., Cala/.: 115) (CAD., FI. Cal. 1: 296) (SEN, Add.:. 30; El. N.: 58).
Camí de Noucreus, cap a Finestrelles (CAD., F1. Cat. I: 296).

- FONT QUER (Add.: 47) en fa una subspècie de S. saginoides i dóna com a caràcters diferen
cials la càpsula més curta i les fulles amb aristula terminal, no simplement mucronades. No
creiem que aquestes diferències siguin constants ni significatives i, per tant, assimilem aquesta
planta (si més no, provisionalment) a l'espècie anterior, S. saginoides.



D'altia banda, S. pyrenaica Rouy no es pot fer sinónim (tal com vol la Flora Europaea) de S. 
procumbens L. subsp. muscosa (Jordán) Nyman. Aquesta darrera és una planta endémica de les 
muntanyes occitanes, que no arriba ais Pirineus própiament dits. 

Sagina subulata Wimm. 

VA YR E D A {fl. Cat.: 18) indica, amb dubte, aquesta planta a la Coma d'Eina. Deixem de banda 
aquesta citació insegura. 

151. Sagina procumbens L. subsp. procumbens 

Paratges humits de Nuria (VAYR., Cat. N.: 10); Nuria, prats i parets del santuari 
(CAD.,FI. Cat. I: 293); Nuria (CAD.,Exc.: 101). 

— Estatges monta i subalpí, rr. 950-2000 m. 
Murs, indrets trepitjats, sobretot en llocs mes o menys humits. Es considera caracte
rística del Poly gonion avicularis. 

Vora Ribes de Freser, 950 m; Ventola, 1200-1300 m; vora Plañóles, 1100 m;Quer-
albs, a les escales de Fesglésia; vora el Salt de Grill, 1300 m; Nuria, a les escales de 
Fesglésia, 1975 m; cap a la Collada de Meianells, 1800 m. 

DG 39, 28, 38. Subcosm. 

152. Sagina apetala Ard. 

— Estació ferroviaria d'Aigues de Ribes, 850 m, entre les lloses de l'andana. 

DG 38. Eur.-Med. 

153. Scleranthus perennis L. 

Rasos i collades de Nuria (VAYR., Cat. N.: 24). 
Nuria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 24, ut S. polycnemoides Wk. et Costa.) (SEN., 
Add.: 65, u t S . polycnemoides Wk. et Costa). 
Valí de Ribes (CAD.,Fl. V.: 80). 
Ribes, Nuria (CAD.,FL Cat. II: 387). 
Coll del Pal (SEN., Add.: 65, ut S. polycnemoides Wk. et Costa). 
SENNEN inclou aquesta especie en el seu catàleg nurienc (Fl. N.: 62). 

— Des de l'estatge monta fins a la base de l'alpí, en terrenys silicis, c. 1000-2100 m. 
Replans de roca, llocs pedregosos o sorrencs, camins. De l'ordre Festuco-Sedetalia. 
VI-VIII. 

Campelles, 1300 m; Sant Antoni de Ribes, 1250 m; Els Estiradors, 1100 m; vora 
Plañóles; El Pinetar (Plañóles); Collet de les Barraques, 1900 m; torrent del Palos, 
1400 m, 1700 m; cap al Prat del Bac, 1200 m; Els Entreforcs, 2100 m; Les Collades, 
1575 m; torrent de la Balma, 2000 m; Serrât, 1325 m; sobre la Creu del Far, 1650 m; 
Ribesaltes; Costa Ardena, 1250 m; vora la Collada Verda, 1650 m. 

Deis exemplars que hem herboritzat, uns concorden bé amb la subspècie típica i 
altres s'ajusten mes o menys a la subspècie polycnemoides (Wk. et Costa) F.Q. De tota 
manera, son molt fréquents, també, les formes intermedies, ja que els caràcters que 
hom dona com a diferenciáis d'aquells dos taxons (habi t de la planta, longitud deis 
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D'altra banda, S. pyrenaica RallY no es pot fer sinònim (tal com vol la Flora Europaea) de S.
procumbens L. subsp. muscosa (Jordan) Nyman. Aquesta darrera és una planta endèmica de les
muntanyes occitanes, que no arriba als Pirineus pròpiament dits.

Sagina subuJata Wimm.

VAYREDA (PI. Cat.: 18) indica, amb dubte, aquesta planta a la Coma d'Eina. Deixem de banda
aquesta citació insegura.

151. Sagina procumbens L. subsp. procumbens

Paratges humits de Núria (VAYR., Cat. N.: 10); Núria, prats i parets del santuari
(CAn.,FI. Cat. 1: 293); Núria (CAn., Exc.: 101).

- Estatges montà i subalpí, rr. 950-2000 m.
Murs, indrets trepitjats, sobretot en llocs més o menys humits. Es considera caracte·
rística del Polygonion avicu/aris.

Vora Ribes de Freser, 950 m; Ventolà, 1200-1300 m; vora Planoles, 1100 m; Quer
albs, a les escales de l'església; vora el Salt de Grill, 1300 m; Núria, a les escales de
l'església, 1975 m; cap a la Collada de Meianells, 1800 m.

DG 39, 28, 38.

152. Sagina apetala Ard.

- Estació ferroviària d'Algues de Ribes, 850 m, entre les lloses de l'andana.

Subcosm.

DG 38. Eur.-Med.

153. Scleranthus perennis L.

Rasos i collades de Núria (VAYR., Cat. N.: 24).
Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 24, ut S. polycllemoides Wk. et Costa.) (SEN.,
Add.: 65, utS. polycllemoides Wk. et Costa).
Vall de Ribes (CAn., FI. V.: 80).
Ribes, Núria (CAn., FI. Cat. 11: 387).
Coll del Pal (SEN.,Add.: 65, utS. polycllemoides Wk. et Costa).
SENNEN inclou aquesta espécie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 62).

- Des de l'estatge montà fms a la base de l'alpí, en terrenys silicis, c. 1000-2100 m.
Replans de roca, llocs pedregosos o sorrencs, camins. De l'ordre Festuco-Sedetalia.
VI-Vlll.

Campelles, 1300 m; Sant Antoni de Ribes, 1250 m; Els Estiradors, 1100 m; vora
Planoles; El Pinetar (planoles); Callet de les Barraques, 1900 m; torrent del Palós,
1400 m, 1700 m; cap al Prat del Bac, 1200 m; Els Entreforcs, 2100 m; Les Collades,
1575 m; torrent de la Balma, 2000 m; Serrat, 1325 m; sobre la Creu del Far, 1650 m;
Ribesaltes; Costa Ardena, 1250 m; vora la Collada Verda, 1650 m.

Dels exemplars que hem herboritzat, uns concorden bé amb la subspécie típica i
altres s'ajusten més o menys a la subsyècie polycllemoides (Wk. et Costa) F.Q. De tota
manera, són molt freqüents, també, les formes intermèdies, ja que els caràcters que
hom dóna com a diferencials d'aquells dos tàxons (hàbit de la planta, longitud dels
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entrenusos i de les fulles i nombre de flors) no presenten gaire correlació. Amb-
dues formp.s no es diferencien tampoc ni per la seva distribució ni per l'ecologia. 
Per tant, creiem més adient de tractar-les com a varietats: var. perennis i var. po-
lycnemoides (Wk. et Costa) comb. nova (= Scleranthus polycnemoides Wk. et Costa in 
Wk., Pugillus plantarum rariorum peninsulae Pyrenaicae: 98, Linnaea, XXX. 1859). 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Lateeur. 

Scleranthus uncinatus Schur. 

Muntanya de Surroca, a Coli del Pai (SEN., Add.: 64-65) . 

- L'exemplai de lTierbari Sennen corresponent a aquesta citació pertany a l'espècie precedent, 

S. perennis. 

154. Scleranthus annuus L. 

Vali de Ribes (CAD.,Fl. V.: 80). 
Ribes (CAD., FI. Cat. II: 388). 

subsp. annuus 

- Estatge monta, en terrenys silicis, c. 900-1400 m. 
Sobretot als camps de cereals on pot èsser molt abundant. De 1'alianca Scleranthion 
annui. IV-VIII. 

Pia de Plaus (El Baell), 1275 m; Campelles, 1300 m; El Bac, 1250 m; Planoles; sobre 
La Plana, 1350 m; vora Ribes de Freser, 950 m; Les Vinyes, 1000 m; Mas Conili, 
1200 m; sobre Capdevila, 1075 m;Perapinta, 1300 m. 

D G 2 8 , 3 8 . Lateeur. 

subsp. polycarpos (L.) Thell. in Schinz et Thell. 

- Estatge monta, c. 900-1600 m. 
Es fa als terrenys arenosos, replans de roca, etc. De l'ordre Festuco-Sedetalia. IV-VIII. 

Sota el Baell, 1150 m; Campelles, 1400 m; vora la Casassa, 1100 m; Roques Blanques, 
1050 m; El Bac, 1100 m; cap a Planès, 1100 m; baga de Fornells, 1450 m; cap a 
Dòrria, 1500 m; sobre Toses, 1600 m; Fustanyà, 1150 m; prop l'Oratori de Queralbs, 
1400 m; vers el Salt del Grill, 1300 m; vora Ribes de Freser, 950 m; Sta. Caterina, 
1050 m; Serrat d'en Posa (Bruguera), 1150 m. 

DG 39 ,18 , 28 ,38 . Subatl.-Med. 

155. Paronychia polygonifolia (Vili.) DC. in Lam. et DC. 

Muntanyes de Nùria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 24). 
Nùria (CAD., FI. Cat. II: 378) (SEN., FI. N. : 62). 

Comù de Queralbs a Nùria; Coma d'Eina, Noufonts, Mulleres, etc. també es troba 
a Montgrony, fms al Pia de Pujalts (SEN., Add.: 64). 
Nùria, 2550 m, Noufonts, 2320 m, Coli de Nùria, 2350 m, Pie de Finestrelles, 2480 
m, Coli de Lio, 2350 m, 2400 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 7, Galeopsideto-Poetum 
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entrenusos i de les fulles i nombre de nors) no presenten gaire correlació. Amb·
dues formes no es diferencien tampoc ni per la seva distribució ni per l'ecologia.
Per tant creiem més adient de tractar·les com a varietats: var. perennis i var. po
lyenemoldes (Wk. et Costa) comb. nova (= Scleranthus polycnemoides Wk. et Costa in
Wk., Pugil/us plantarum rariorum peninsulae Pyrenaicae: 98, Linnaea, XXX. 1859).

DG29,39,18,28,38,48. Lateeur.

Scleranthus uncinatus Schur.

Muntanya de Surroca, a Coll del Pal (SEN., Add.: 64-65).

_ L'exemplar de l'herbari Sennen corresponent a aquesta citació pertany a l'espècie precedent,
S. perennis.

154. Scleranthus annuus L.

Vall de Ribes (CAD., FI. V.: 80).
Ribes (CAD., FI. Cat. 11: 388).

subsp. annuus

- Estatge montà, en terrenys silicis, e. 900-1400 m.
Sobretot als camps de cereals on pot ésser molt abundant. De l'aliança Scleranthion
annui. IV-VIII.

Pla de Plaus (El Baell), 1275 m; Campelles, 1300 m; El Bac, 1250 m; Planoles; sobre
La Plana, 1350 m; vora Ribes de Freser, 950 m; Les Vinyes, 1000 m; Mas Conill,
1200 m; sobre Capdevila, 1075 m;Perapinta, 1300 m.

DG 28, 38. Lateeur.

subsp. polycarpos (L.) Thell. in Sehinz et Thell.

- Estatge montà, e. 900-1600 m.
Es fa als terrenys arenosos, replans de roca, etc. De l'ordre Festuco-Sedetalia. IV-VIII.

Sota el Baell, lISO m; Campelles, 1400 m; vora la Casassa, 1100 m; Roques Blanques,
1050 m; El Bac, llOO m; cap a Planès, llOO m; baga de Fornells, 1450 m; cap a
Dòrria, 1500 m; sobre Toses, 1600 m; Fustanyà, ll50 m; prop l'Oratori de Queralbs,
1400 m; vers el Salt del Grill, 1300 m; vora Ribes de Freser, 950 m; Sta. Caterina,
1050 m; Serrat d'en Posa (Bruguera), 1150 m.

DG 39, 18,28,38. Subat1.-Med.

155. Paronyehia polygonifolia (Vill.) DC. in Lam. et DC.

Muntanyes de Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 24).
Núria (CAD., FI. Cat. 11: 378) (SEN., F1. N.: 62).
Comú de Queralbs a Núria; Coma d'Eina, Noufonts, Mulleres, etc. també es troba
a Montgrony, fms al Pla de Pujalts (SEN., Add.: 64).
Núria, 2550 m, Noufonts, 2320 m, Coll de Núria, 2350 m, Pic de Finestrelles, 2480
m, Coll de Uo, 2350 m, 2400 m (BR.-BL., Veg. alp. t. 7, Galeopsideto-Poetum



fontqueriì); vessant S del Puigmal, 2550 m (BR.-BL., le. t. 8, Senecietum ìeuco-
phylli). 
Tossa del Pas dels Lladres, 2650 m, vessant S del Puigmal, 2590 m (SERVE, Rech, 
comp. t. XIII, comunitat de F. eskia). 
Tossa del Pas dels Lladres, 2500 m (KUPFER,i?ec/2.: 25). 
Collada de Toses, 1750 m (RIVAS MART., Pastiz. t. 1, Campanulo-Festucetum 
eskiaé). 
Puigmal, 2630 m (NEGRE, Nouv. contr. X.2, Ranunculo-Festucetum eskiae orlenta-
lis); la Tossa del Puigmal, 2531 m i 2580 m (NEGRE, le. t. 3, Galeopsldo-Festuce-
tum eskiae orientalis). 
Vessant de Queralbs, 2200 m, solana de Queralbs, 2300 m (NEGRE et SERVE, 
Prosp. taula, Festuco-Iberidetum forma amb F. aurea). 

- Estatges alpi i subalpí superior, r. 1900-2700 m. 
Tarteres esquistoses, terregallers, gespets,... en indrets secs o assolellats. Característica 
del Galeopsido-Poetum cenisiae (Senecìon leucophylli). VII-IX. 

Sota el Pia de les Salines, 2150 m; vers el Puig de Dòrria, 2400 m; Pas dels Lladres, 
2540 m; vora el Collet de les Barraques, 1950 m; vora Nuria, 2025 m; Coma de les 
Mulleres, 2400 m; Noucreus, 2650 m; Coma de Vaca, 2500 m. 

La indicado de SENNEN "conni de Queralbs a Nuria" ens sembla, si més no, exage
rada. La citació "Montgrony, fins al Pia de Pujalts" és molt sospitosa, car en aquesta 
zona el terreny és primordialment calcari i, d'altra banda, ni a l'area de gresos no hi ha 
hàbitats adequats per a la pianta. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 . Oròfit med. 

Paronychia capitata (L.) Lam.;.P. nivea DC. 

Coma de Vaca, Nuria (TEX. in WK.,Prodr. III: 157, sub P. nivea). 

- Confosa amb P. kapela. 

156. Paronychia kapela (Hacq.) Kerner subsp. serpyllifolia (Chaix) Graebner in Asch. et 
Graebner;P. capitata auct., non (L.) Lam. 

Nom vulgar: herba sanguinària. 

Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 87; in WK., Prodr. Ili: 157, sub P. capitata) 
(VAYR., Cat. N.: 24) (SEN., FI. N.: 62) (BR.-BL., Vég. alp.: 157) (CAD., FI Cat. 
II: 379). 

Queralbs (VAYR., Cat. N.: 24) (CAD.,FI. Cat. II: 379). 
Massissos de Nuria (SEN.,Add.: 64), sub P. imbricata Reichb. 
Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassociació de F. 
ovina subsp. indigesta). 
Vessant S del Coli de Queralbs, 2500-2550 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat 
à'Astragalus nevadensis i Festuca scoparla). 

- Des de l'estatge monta fins a l'alpi, c. 900-2500 m. 
Llocs rocosos o pedregosos, penyes, prats eixuts. Prefereix els terrenys calcináis, 
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fontquerii); vessant S del Puigmal, 2550 m (BR.·BL., /.e. I. 8, Senecietum leuco·
phylli).
Tossa del Pas dels Uadres, 2650 m, vessant S del Puiginal, 2590 m (SERVE, Rech,
comp. I. XlII, comunitat de F. es/da).
Tossa del Pas dels Uadres, 2500 m (KÜPFER, Rech.: 25).
Collada de Toses, 1750 m (RlVAS MART., Pastiz. I. I, Campanulo·Festucetum
es/dae).
Puigmal, 2630 m (NÈGRE, Nouv. contr. I. 2,Ranunculo·Festucetum es/dae orienta
lis); la Tossa del Puigmal, 2531 mi 2580 m (NÈGRE, I.c. t. 3, Galeopsido·Festuce·
tum eskiae orientalis).
Vessant de Queralbs, 2200 m, solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE,
Prosp. taula, Festuco·Iberidetum forma amb F. aurea).

- Estatges alpí i subalpí superior, r. 1900·2700 m.
Tarteres esquistoses, terregallers, gespets, ... en indrets secs o assolellats. Característica
del Galeopsido·Poetum cenisiae (Senecion leucophy/li). VIl·IX.

Sota el Pla de les Salines, 2150 m; vers el Puig de Dòrria, 2400 m; Pas dels Uadres,
2540 m; vora el Collet de les Barraques, 1950 m; vora Núria, 2025 m; Coma de les
Mulleres, 2400 m; Noucreus, 2650 m; Coma de Vaca, 2500 m.

La indicació de SENNEN "comú de Queralbs a Núria" ens sembla, si més no, exage·
rada. La citació "Montgrony, fins al Pla de Pujalts" és molt sospitosa, car en aquesta
zona el terreny és primordialment calcari i, d'altra banda, ni a l'àrea de gresos no hi ha
hàbitats adequats per a la planta.

DG 29,39,18,28. Oròfit med.

Parollychio. capirota (L.) Lam.; P. nilJea DC.

Coma de Vaca, Núria (TEX. in WK., Prodr. III: 157, sub P. nivea).

- Confosa amb P. kapela.

156. Paronychia kapela (Hacq.) Kerner subsp. serpyllifolia (Chaix) Graebner in Asch. et
Graebner;P. capitata aucl., non (L.) Larn.

Nom vulgar: herba sanguinària.

Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 87; in WK., Prodr. 111: 157, sub P. capitata)
(VAYR., Cat. N.: 24) (SEN., FI. N.: 62) (BR.·BL., Vég. alp.: 157) (CAD., FI. Cat.
11: 379).
Queralbs (VAYR., Cat. N.: 24) (CAD., FI. Cat. 11: 379).
Massissos de Núria (SEN., Add.: 64), subP. imbricata Reichb.
Núria, 2200 m (BR.·BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassociació de F
ovina subsp. indigesta).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2500·2550 m (SERVE, Rech. comp. l. XI, comunitat
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia).

- Des de l'estatge montà fms a l'alpí, c. 900·2500 m.
Llocs rocosos o pedregosos, penyes, prats eixuts. Prefereix els terrenys calcinals,



pero hom la troba també en els silicis (sobretot a la part baixa i en indrets calents). 
Va lligada principalment ais Ononidetalia striatae. V-VI. 

Des de la zona inferior de la Valí (Saltor, El Baell,) fins al Puigllancada, a Nuria, a 
la Coma de les Eugues (2450 m) i a la Serra Cavallera. Altres localitats: Roques 
Blanques, 1000 m; Pía de Pujalts, 1950 m;Pedra Picada, 2000 m; Ventola, 1250 m; 
Costa Borda, 1800 m; vessants del cim de Pleta Roja, 1800 m;Toses, 1400-1600 m; 
Pía d'Anyella, 1700-1800 m; sobre la Costa Geperuda, 2300 m; Coma de Fontseca, 
2500 m; Costa de les Tutes, 2000 m; Estebrís, 1800 m; Queralbs, 1150 m; Coma de 
l'Embut, 2350 m; Pedrisses, 2050 m; Serra de la Canya, 2050 m;Pardines, 1200 m; 
vora Ribes, 975 m; Clots de Magaña, 1200 m; Taga, 2000 m; sobre el Collet de Saltor, 
1550 m;etc. 

CADEVALL (l.c.) assenyala l'existencia a Nuria, no solament de la subspecie serpylli-
folia, sino també de la típica, cosa gairebé impossible. Tothom admet que Túnica 
subspecie existent ais Pirineus és la serpyllifolia. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 28 ,38 ,27 , 37. Orófit med. 

Paronychia brevistipulata Lge. 

SENNEN (Quelq. f. nouv.: 15) es pregunta si pot pertányei a aquest táxon una forma que herbo-
ritzá ais "prats alpins de Puigllancada, per sobre deis 2000 m d'altitud". 
A Hierban Sennen no hem trobat els exemplars corresponents, pero sí un plec procedent de la 
Cerdanya, determinat com a P . brevistipulata Lge.? = P. polygonifolia auct. plur., elqual sembla 
atribuftle a P. polygonifolia (Vill.) DC. 

157. Hemiaria alpina Chaix in Vill. 

Coll d'Eina, entre Coll d'Eina i Coll de Finestrelles, 2500 m (CONILL, Observ.: 7). 
Altres autors indiquen aquesta planta en indrets propers, dins les comarques de 
Cerdanya i Conflent. No consta amb seguretat que Г especie es trobi dins la Valí de 
Ribes. 

DG.29 ,39 . Orófit alp. 

158. Herniada glabra L. 

Nom vulgar: herba de Noe, herba de les mil granes. 

- Estatge monta, c. Mes rarament al subalpí. 900-1600 m. 
Iiocs arenosos, replans de roca, vores de camins, erms. Gairebé només en terrenys 
silicis. Festuco-Sedetalia, Polygonion avicularis,... V-TX. 

El Baell, 1200 m; Campelles, 1300 m; Ribes de Freser, 920 m; El Вас, 1050 m; 
Ventola, 1200 m; Plañóles, 1150 m; cap a Nevá, 1225 m; Espinosa, 1100 m; sobre 
Can Morer, 1350 m; Toses, 1450 m; cap a la Collada de'Toses, 1525 m; El Pinetar 
(Plañóles), 1600 m; Les Collades, 1575 m; entre Ribesaltes i Can Nofre, 1250 m; 
Costa Ardena, 1150 m, abundant. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Plurireg. 
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però hom la troba també en els silicis (sobretot a la part baixa i en indrets calents).
Va lligada principalment als Ononidetalia striatae. V·VJ.

Des de la zona inferior de la Vall (Saltar, El Baell,) fms al Puigl1ançada, a Núria, a
la Coma de les Eugues (2450 m) i a la Serra Cavallera. Altres localitats: Roques
Blanques, 1000 m; Pla de Pujalts, 1950 m; Pedra Picada, 2000 m; Ventolà, 1250 m;
Costa Borda, 1800 m; vessants del cim de Pleta Roja, 1800 m; Toses, 1400·1600 m;
Pla d'Anyella, 1700·1800 m; sobre la Costa Geperuda, 2300 m; Coma de Fontseca,
2500 m; Costa de les Tutes, 2000 m; Estebrís, 1800 m; Queralbs, 1150 m; Coma de
l'Embut, 2350 m; Pedrisses, 2050 m; Serra de la Canya, 2050 m; Pardines, 1200 m;
vora Ribes, 975 m; Clots de Maçana, 1200 m; Taga, 2000 m; sobre el CaUet de Saltar,
1550 m; etc.

CADEVALL (l.c.) assenyala l'existència a Núria, no solament de la subspècie serpylli·
folia, sinó també de la típica, cosa gairebé impossible. Tothom admet que l'única
subspècie existent als Pirineus és la serpyllifolia. .

DG 29, 39,18,28,38,27,37. Oròfit med.

Paronychio brevisn'pulata Lge.

SENNEN (Que/q. f IIOUV.: 15) es pregunta si pot pertànyer a aquest tàxon una forma que herbo
ritzà als "prats alpins de Puigllançada, per sobre dels 2000 m d'altitud",
A l'herbari Sennen no hem trobat els exemplars corresponents, però sí un plec procedent de la
Cerdanya, determinat com aP. brevistipulata Lge.? = P. poJygonifo/ia auet. plur., el qual sembla
atribuible a P. polygorlifoli4 (Vil!.) DC.

157. Herniaria alpina Chaix in Vill.

Coll d'Eina, entre Coll d'Eina i CoU de Finestrelles, 2500 m (CONILL, Observ.: 7).
Altres autors indiquen aquesta planta en indrets propers, dins les comarques de
Cerdanya i Conflent. No consta amb seguretat que l'espècie es trobi dins la Vall de
Ribes.

DG. 29, 39. Oròfit alp.

158. Herniaria glabra L.

Nom vulgar: herba de Noè, herba de les mil granes.

- Estatge montà, c. Més rarament al subalpí. 900·1600 m.
Uoes arenosos, replans de roca, vores de camins, erms. Gairebé només en terrenys
silicis. Festueo·Sedetalia, Po/ygonion avieu/aris,... V-IX.

El Baell, 1200 m; Campelles, 1300 m; Ribes de Freser, 920 m; El Bac, 1050 m;
Ventolà, 1200 m; Pianoles, Jl50 m; cap a Nevà, 1225 m; Espinosa, llOO m; sobre
Can Morer, 1350 m; Toses, 1450 m; cap a la Collada de Toses, 1525 m; El Pinetar
(Planoles), 1600 m; Les Collades, 1575 m; entre Ribesaltes i Can Nofre, 1250 m;
Costa Ardena, liSO m, abundant.

DG 39, 18,28,38. Plurireg.



159. Spergula arvensis L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 11), citacio que recull CAD. (Fl. Cat. I: 325). 
VAYREDA (Fl Cat.: 19) tambe indica de Queralbs la var. sativa. 

- Estatge monta, r; pero quan apareix, sol fer-ho en abundancia. 900-1400 m. 
Camps i guarets. Va lligada a les comunitats de l'alian9a Scleranthion annul VII-VIII. 

El Baell, 1200 m; Pla de Plaus, 1275 m, abundant; vora Ribes, 950 m; conreus de 
Ribesaltes, 1100-1200 m; sobre La Plana, 1375 m. 

DG 2 8 , 3 8 . Eur. (Subcosm.) 

160. Spergula morisonii Boreau in Duchartre ; S. vernalis auct. 

- A aquesta espècie corresponen dos plecs de l'herbari Vayreda, un dels quals porta 
la indicado "Ogassa, Toses" i l'altre la de "Toses Cerdanya". El primer fou déter
minât com a S. pentandra L. i corregit per FONT QUER qui li atribuí el binomen 
S. vernalis Willd. 
(Vegeu l'espècie segiient). 

D G 2 8 . Lateatl. 

Spergula pentandra L. 

Toses (VAYR., Pl. Cat.: 19), citació que CADEVALL (FI. Cat. I: 326) transcriu erròniament 
"Tossa". 

- L'exemplai conesponent de l'herbari Vayreda pertany a S. morisonii 

161. Spergularia rubra (L). J. et C. Presi;S. campestris (L.) Asch. 

Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 11). 
Parets del santuari de Nuria (CAD., Fl. Cat. I: 329). 
Al voltant del santuari de Nuria (SEN., Add.: 34). Aquest mateix autor inclou la 
planta en el seu catàleg nurienc (Fl. N.: 58) i assenyala que es fa ais llocs més fressats. 

— Estatges monta i subalpí, rr. 900-2200 m. 
Es fa als camins i llocs trepitjats. De l ' a l i a la Polygonion avicularis. V-IX. 

Voltants de Ribes de Freser, no pas rara, 900-950 m; sobre Toses, 1600 m; vora el 
Roc de Tot-lo-món, 1850 m; Nuria, 2000 m; Coma de les Mulleres, 2200 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 3 8 . Subcosm. 

162. Lychnis flos-cuculi L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 9) (CAD., Fi. Cat. I: 268). 
Comû a la vali del Freser (SEN., Add. 26); el mateix autor l'inclou en el seu catàleg 
nurienc (Fi. N.: 57). 

— Les citacions d'aquests botanies no són avalades per testimonis d'herbari. A BC, 
però, hem vist un exemplar de L. flos-cuculi (n° 128606) recollit per M. GARRIGA 
el qual prove, segons l'étiqueta, de Ribes. 
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159. Spergula arvensis L.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat N: 11), citació que recull CAD. (FI. Cat. [: 325).
VAYREDA (FI. Cat.: 19) també indica de Queralbs la var. sativa.

- Estatge montà, r; però quan apareix, sol fer-ho en abundància. 900-1400 m.
Camps i guarets. Va lligada a les comunitats de l'aliança Scferanthion annui. VII-VIII.

El Baell, 1200 m; Pla de Plaus, 1275 m, abundant; vora Ribes, 950 m; conreus de
Ribesaltes, 1100-1200 m; sobre La Plana, 1375 m.

DG 28, 38. EUL (Subcosm.)

160. Spergula morisooü Boreau in Duchartre;S. vernalis auct.

- A aquesta espècie corresponen dos plecs de l'herbari Vayreda, un dels quals porta
la indicació "Ogassa, Toses" i l'altre la de ¡'Toses Cerdanya". El primer fou deter
minat com a S. pentandra L. i corregit per FONT QUER qui li atribuí el binomen
S. verna/is Willd.
(Vegeu l'espècie següent).

DG 28. Lateatl.

Spergula pentandra L.

Toses (VAYR., Pl. Cat.: 19), citació que CADEVALL (FI. Cat. I: 326) transcriu erròniament
''Tossa'' .

- L'exemplar corresponent de l'herbari Vayreda pertany aS. morisonii.

161. Spergularia rubra (L). J. et C. Presl;S. eampeslris (L.) Asch.

Queralbs, Ribes (VAYR., Olt. N: 11).
Parets del santuari de Núria (CAD.,F/. Cat. 1: 329).
AI voltant del santuari de Núria (SEN., Add.: 34). Aquest mateix autor inclou la
planta en el seu catàJeg nurienc (F/. N.: 58) i assenyala que es fa als llocs més fressats.

- Estatges montà i subalpí, IT. 900-2200 m.
Es fa als camins i llocs trepitjats. De l'aliança Po/ygonion avieularis. V-IX.

Voltants de Ribes de Freser, no pas rara, 900-950 m; sobre Toses, 1600 m; vora el
Roc de Tot-lo-món, 1850 m; Núria, 2000 m; Coma de les Mulleres, 2200 m.

DG 39, 18, 38. Subcosm.

162. Lychnis f1os-<:uculi L.

Ribes, Queralbs (VAYR., Olt. N.: 9) (CAD., FI. Olt. 1: 268).
Comú a la vall del Freser (SEN., Add. 26); el mateix autor l'inclou en el seu catàJeg
nurienc (FI. N.: 57).

- Les citacions d'aquests botànics no són avalades per testimonis d'herbari. A BC)
però, hem vist un exemplar de L. f/os-cueuli (nO 128606) recollit per M. GARRIGA
el qual prové, segons l'etiqueta, de Ribes.



Nosaltres no hem trobat mai la pianta a la Vali de Ribes, malgrat que la hi hem cer
cada insistentment. Es tracta d'una espècie en altre temps més o menys freqüent i ara 
molt enrarida o extingida? 

DG38 . E u r -

163. Lychnis alpina L.; Visearía alpina (L.) G. Don fil. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 34) (SALV., POURR., TRÈM. in 
WK., Prodr. Ili: 643) (VAYR., Cat. N.: 9). 
Nuria (TRÈM. in COSTA,Supl: 12) (SEN. ,R N.: 57). 
Neus del Puigmal (PU1GG, in WK.,Prodr. Ili: 643); idem, una forma perita cespitosa 
(PUIGG. in COSTA, Supl.: 12). Al peu del Puigmal i Coma d'Eina (CAD., FI. Cat. I: 
266). 
Pie de Finestrelles, 2600 m, vers el Pie de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., 
Vég. alp. t. 23, Pumileto-Festucetum supinae). 

- Estatges alpi i subalpi superior, c. 1700-2700 m. 
Pastures d'alta muntanya en terrenys silicis. De la classe Juncetea trifìdi. VI-VIII. 

Turó de la Perdiu (La Molina-Cerdanya), 1700 m; entre la Collada de Toses i la Creu 
de Meians, 1850-1950 m, forca abundant; vali Estremerà, 2000 m; Ras de l'Ortigar, 
2300 m; Coma de l'Embut, 2300 m; voltants de Nuria; Coma de Noufonts; Coma 
d'Eina, fins a 2650 m; Coma de les Mulleres, 2100 m; Tirapits, 2700 m. 

DG 29, 39 ,18 ,28 . Bor.-alp. 

164. Agrostemma githago L. 

Camps de Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 9). 

- Estatge monta, r. 800-1500 m. 
De la classe Secalinetea. Es fa sobretot als camps de cereals, però de vegades apareix 
també als llocs ruderals. V-XI. 

Vora la Corba, 800 m; Ribes de Freser, a les vores del riu, 925 m; sobre Can Palati, 
975 m; Pia de Plaus (El BaeU), 1275 m; Campelles, 1300 m; Ventola, 1300 m; sobre 
la Plana, 1350 m; Pia d'Escuira, 1500 m; Perapinta, 1300 m. 

DG 28 ,38 , 37. Plurireg. 

Petrocoptis 

- Hom ha indicat l'existència a la comarca de diversos tàxons d'aquest gènere: 

P. pyrenaica Br. - Vora Nuria (COLM. in WK., Prodr. IH: 6 4 1 ) . Roques de la Vali d'Eina (COMP. 
in VAYR., Cat. N.: 10). Encara que VAYREDA inclou aquesta indicació en el seu catàleg de Nuria, 
suposem que COMPANYO es referia a la vali d'Eina cerdana. 

P. pyrenaica A. Br. vai. hispánica WK. - Cap a Nuria (COLM., MONTSERRAT I ARCHS in 
COSTA, Supl: 12; in CAD., FI. Cat. I: 270) . 

P. glaucifolia - Creix a les roques (SEN., FI. N.: 57) . 

Cap d'aquestes citacions no és avalada per testimonis d'herbarl Sembla ciar, d'altra banda, que 
totes les plantes d'aquest gènere teñen el seu límit de dispersió als Pirineus molt més cap a l'oest. 
Suposem, per tant, que només es tracta de citacions errònies o de repeticons d'indicacions ante-
riors amb canvi de nomenclatura. 
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Nosaltres no hem trobat mai la planta a la VaU de Ribes, malgrat que la hi hem cer
cada insistentment. Es tracta d'una espècie en altre temps més o menys freqüent i ara

molt enrarida o extingida?

DG 38. Eur.

163. Lychnis alpina L.; Viscaria a/pina (L.) G. Don fil.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 34) (SALV., POURR., TRÈM. in
WK., Prodr. JlI: 643) (VAYR., Cat. N' 9).
Núria (TRÈM. in COSTA,Sup/.: l2)(SEN.,F1.N. 57).
Neus del Puigmal (pUlGG, in WK.,Prodr. III: 643); idem, una forma petita cespitosa
(PUIGG. in COSTA, Sup/.: 12). AI peu del Puigmal i Coma d'Eina (CAD., F1. Cat. I:
266).
Pic de Finestrelles, 2600 m, vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL.,
Vég. alp. t. 23,Pumileto-Festucetwn supinae).

- Estatges alpí i subalpí superior, c. 1700-2700 m.
Pastures d'alta muntanya en terrenys silicis. De la classe Juncetea trijidi. VI-VIII.

Turó de la Perdiu (La Molina-Cerdanya), 1700 m; entre la Collada de Toses i la Creu
de Meians, 1850-1950 m, força abundant; vall Estremera, 2000 m; Ras de l'Ortigar,
2300 m; Coma de l'Embut, 2300 m; voltants de Núria; Coma de Noufonts; Coma
d'Eina, fillS a 2650 m; Coma de les Mulleres, 2100 m; Tirapits, 2700 m.

DG 29, 39,18,28. Bor.-a1p.

164. Agrastemma githago L.

Camps de Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N: 9).

- Estatge montà, r. 800-1500 m.
De la classe Seca/inetea. Es fa sobretot als camps de cereals, però de vegades apareix
també als llocs ruderals. VoX!.

Vora la Corba, 800 m; Ribes de Freser, a les vores del riu, 925 m; sobre Can Palatí,
975 m; Pla de Plaus (El Baell), 1275 m; Campelles, 1300 m; Ventolà, 1300 m; sobre
la Plana, 1350 m; Pla d'Escuira, 1500 m; Perapinta, 1300 m.

DG 28, 38, 37. Plurireg.

Petrocoptis

- Hom ha indicat l'existència a la comarca de diversos tàxons d'aquest gènere:

P. pyrenaica Br. - Vora Núria (COLM. in \VIC, ?radr. lll: 641). Roques de la Vall d'Eina (COMP.
in VAYR., Cat. N.: 10). E,ncara que VAYREDA indou aquesta indicació en el seu catàleg de Núria,
suposem que COMPANYO es referia a la vall d'Eina cerdana.
P. pyrelloicQ A. Br. var. híspanicQ WK. - Cap a Núria (COLM.) MONTSERRAT 1 ARCHS in
COSTA, Supt.: 12; in CAD., F7. Cat. I: 270).
P. glaucifolia - Creix a les roques (SEN., Fi. N.: 57).

Cap d'aquestes citacions no és avalada per testimonis d'herbari. Sembla clar, d'altra banda, que
totes les plantes d'aquest gènere tenen el seu límit de dispersió als Pirineus molt més cap a l'oest.
Suposem, per tant, que només es tracta de citacions errònies o de repeticons d'indicacions ante
riors amb canvi de nomenclatura.



165. SilenenutansL. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 9). 
L'espècie és inclosa per SENNEN al seu catàleg (Fl. N. : 57). 
Al N de Nüria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 22,Hieracieto-Festucetum spadiceae). 
Sobre Toses, 1600 m ( 0 . de BOLÒS, Labardissa: 56, Turriteto-Rhamnetumalpinae). 
Cap a la Collada de Toses, 1680 m, 1720 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 6, 
Veronico-Pinetum sylvestris, i t. 7, Cytisetum purgantis pyrenaicum). 

- Estatge monta, ccc; penetra a l'estatge subalpi on, de tota manera, no és tan 
corrent. 775-1800 (2100) m. 
Es fa a les vorades de bosc, als matolls, als boscos clars, als herbassars secs, etc. Origa-
netalia vulgaris, Querco-Fagetea, Ulicetalia, Brometalia erecti,... VI-VIII. 

Des de la zona inferior de la Vali fins a la Collada de Toses, a les Gorges de Nüria i 
del Freser i a l'alta vali del Segadell. Localitats concretes: Barricò, Golobran (1400 
m), Serra de Perramon (1100 m), Ribes de Freser, El Baell, Angelats, Roques Blan-
ques, Planoles, Planes, cap a Dòrria, Fornells, torrent del Palós (1450 m), vora la Co
llada de Toses (1740 m), El Pinetar (Planoles), bosc de Batet, Rialb, Eis Plaus (Que-
ralbs), Daió, La Plana, El Ras (1725 m), cap al Roc de la Fita, (2100 m), Gorges del 
Freser (fins a més de 2000 m d'altitud, al solell), baga de Siat (1800 m), bosc de 
Ribes, Ribesaltes, Pardines, cap a Boixetera, Can Barratort, l'Orri, El Mas, Clots de 
Macana, Bruguera, etc., etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Plurireg. 

Silene brachypoda Rouy 

SENNEN la inclou en el seu catàleg nurienc {Fl. N.: 57). 

- A llierbari Sennen no hi ha exemplais determinats aixi procedents de la comarga, però si de 
zones molt vei'nes (Montgrony, Cerdanya,...); aquests exemplars, però, corresponen a S. nutans 
L. Pel que es pot veure en el dit herbari, SENNEN dubtava sovint a l'hora de determinar un 
exemplar com a S. nutans o com a 5. brachypoda (aixi consta en algunes etiquetes) i no rarament 
prenia una espècie per l'altra. 

166. Silene vulgaris (Moench) GarckejS. inflata Sm.,5. cucubalus Wibel 

Nom vulgär: esclafidors. 

Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 9). 

SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (Fl. N.: 57). 

subsp. vulgaris. 

- Estatge monta, ce. Penetra a la regio subalpina. 775-2100 m. 
Es fa als marges, als conreus, als prats secs, als herbassars nitròfils, etc. V-VIII (X). 
Can Perramon de Baix, Aigües de Ribes (850 m), Ribes de Freser, El Baell, Ventola, 
Planoles, Fornells, Toses (1525 m), sota Dòrria, Rialb, Daió, Clot del Malinfern 
(2050 m), Queralbs, Ribesaltes, Pardines, La Moscatosa (1450 m), Mas Conili 
(1200 m), Bruguera, etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Plurireg. 
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165. Silene nutans L.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 9).
L'espècie és inclosa per SENNEN al seu catàleg (F/. N.: 57).
AI N de Núria, 2200 m (BR.·BL., Vég. alp. I. 22, Hieracieto·Festucetum spadiceae).
Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLàs, La bardissa: 56, Turriteto·Rhamnetum a/pinae).
Cap a la Coilada de Toses, 1680 m, 1720 m (RlVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6,
Veronico-Pinetum sy/vestris, i I. 7, Cytisetum purgantis pyrenaicum).

- Estatge montà. cec; penetra a l'estatge subalpí on, de tota manera, no és tan
correnl. 775-1800 (2100) m.
Es fa a les vorades de bosc, als matolls, als boscos clars, als herbassars secs, etc. Origa
netalia vu/garis, Querco-Fagetea, Ulicetalia, Brometalia erecti, ... VI·VIII.

Des de la zona inferior de la Vall Hns a la Coilada de Toses, a les Gorges de Núria i
del Freser i a l'alta vall del Segadell. Localitats concretes: Barricó, Golobran (1400
ml, Serra de Perramon. (1100 ml, Ribes de Freser, El Baell, Angelats, Roques Blan·
ques, Planoles, Planès, cap a Dòrria, Fornells, torrent del Palós (1450 ml, vora la Co
llada de Toses (1740 ml, El Pinetar (pIanoles), bosc de Batet, Rialb, Els Plaus (Que·
ralbs), Daió, La Plana, El Ras (1725 ml, cap al Roc de la Fita, (2100 ml, Gorges del
Freser (fms a més de 2000 m d'altitud, al solell), baga de Siat (1800 ml, bosc de
Ribes, Ribesaltes, Pardines, cap a Boixetera, Can Barratart, l'Orri, El Mas, Clots de
Maçana, Bruguera, etc., etc.

DG 39, 18,28,38,27,37. Plurireg.

Silene brachypoda Rauy

SENNEN la inclou en el seu catàleg nuriene (F/. N.: 57).

- A l'herbari Sennen no hi ha exemplaJ's determinats així procedents de la comarça, però sí de
zones molt veïnes (Montgrony. Cerdanya•...); aquests exemplars, però. corresponen a S. "Ulans
L. Pel que es pot veure en el dit herbari, SENNEN dubtava sovint a l'hon de determinar un
exemplar com a S. llufam o com aS. brachypoda (així consta en algunes etiquetes) i no rarament
prenia una espècie per l'altra.

166. Silene vulgaris (Moench) Garcke;S. inflata Sm.,S. cucuba/us Wibel

Nom vulgar: esclafidors.

Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 9).
SENNEN inclou l'espècie en el seu cataleg (FI. N.: 57).

subsp. vulgaris.

- Estatge montà, cc. Penetra a la regió subalpina. 775-2100 m.
Es fa als marges, als conreus, als prats secs, als herbassars nitròfils, etc. V-VIlI (X).

Can Perramon de Baix, Aigües de Ribes (850 ml, Ribes de Freser, El Baell, Ventolà,
PIanoles, Fornells, Toses (1525 ml, sota Dòrria, Rialb, Daió, Clot del Malinfern
(2050 ml, Queralb" Ribesaltes, Pardines, La Moscatosa (1450 ml, Mas Conill
(J 200 ml, Bruguera, etc.

rJG 39, 18, 28, 38, 37. Plurireg.



subsp. prostrata (Gaudin) Chater et Walters; subsp. alpina (Lam.) Schinz et R. Keller 

Coli de Nùria, 2620 m (BR.-BL., Vég. alp. t.: 53,Iberidetum spathulatae). 

- Pianta de les tarteres de l'estatge alpi {Thlaspìetea rotundifolii) que no hem her-

boritzat a la comarca. Suposem que és rara. 

DG 39. Oròfìt alp. 

167. Silene saxifraga L. 

Nùria (VARY., Cat. N.: 9) (CAD., FI. Cat. I: 256) (SEN., Add.: 25; FI. N.: 57). 

Queralbs (VAYR., Cat. N. : 9). 

Nùria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 21); Nùria, 2100-2200 m (BR.-BL., le. t. 2, 

Saxifragetum mixtae). 

- Estatges monta i subalpi, c; però a segons quines zones, rara. 1075-2125 m. 
Pianta més aviat termòfila que es fa a les roques i, més rarament, als murs antics. 
Tant als terrenys calcinals com damunt esquists o gneis. De la classe Asplenietea 
trichomanis. VI-Vili. 

Montgrony (Ripollès); Roca del Corb, 1500 m; El Grau (El Baell), 1300 m; Rialb, 
1075 m; Queralbs, 1225 m; vali Estremerà, frequent i de vegades abundant a les 
penyes calcinals, fins a la Costa de les Tutes, 2100 m; Montarrell, 1600 m; Salt 
del Sastre, 1700 m; Roc de la Male, 2100 m; Coma de Fontnegra, 2050 m; sobre 
Coma de Vaca, 2125 m; vora la Jaca de la Balma, 1750 m, abundant; roques sobre 
Daió (Roc de Tot-lo-món, cingle del Boc, e tc ) , abundant; torrent de les Artigues, 
1400 m. 

DG 29, 39, 28, 38, 27. Oròfìt europ. S 

1 6 8 . Silene ciliata Pourret 

Nom vulgar: herba fetgera. Emprada com a medicinal. 

Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 3 2 ; in WK., Prodr. Ili: 6 5 4 ) (FERRER, Exc: 
8 1 ) . 

Muntanyes de Nùria (VAYR., Cat. N.: 9). 
De Ribes a Queralbs i Nùria, Puigllancada {CAD., FI. Cat. I: 2 5 2 ) . 
Abundant al massis de Nùria (SEN. , .4GW.: 2 5 , sub var. angustifolia Wk.); el mateix 
autor inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 5 7 ) . 
Planell occidental del Pie de la Fossa del Gegant, 2 3 0 0 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2 3 , 
Pumileto-Festucetum supinae). 
Marges del Pia de Gorrablanc, 2 4 0 0 m (BAUD, in SOUT., Mod. supraf.: 1 2 6 t.). 
Contrafort W del Puigmal, 2 3 1 0 m (SERVE, Rech. comp. t. Ili , comunitat de F. 
durissima); a l'W del Pia de Gorrablanc, 2 3 6 0 m (SERVE, le. t . XX, comunitat de 
F. supina i T. alpinum). 

- Estatges subalpí i alpi, ce. Descendeix a l'estatge monta, on és més aviat rara. 
( 1 2 7 5 ) 1 7 0 0 - 2 7 0 0 m. 

Característica dels prats acidòfils d'alta muntanya (Festucion airoidis); apareix 
també al Mesobromion, aìNardion, etc. VII-VIII. 
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subsp. prostrata (Gaudin) Chater et Walters; subsp. alpina (Lam.) Schinz et R. Keller

Coll de Núria, 2620 m (BR.-BL., Vég. alp. t.: 53,Iberidetum spathuliztae).

- Planta de les tarteres de l'estatge alpí (Thlizspietea rotundifolil) que no hem her
boritzat a la comarca. Suposem que és rara.

DG 39. Oròfit alp.

167. Silene saxífraga L.

Núria (VARY., Cat. N.: 9) (CAD., FI. Cat. J: 256) (SEN., Add.: 25; FI. N.: 57).
Queralbs (VAYR., Cat. N.: 9).
Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. a/p.: 21); Núria, 2100-2200 m (BR.-BL., l.e. I. 2,
Saxifragetum mixtae).

- Estatges montà i subalpí, c; però a segons quines zones, rara. 1075-2125 m.
Planta més aviat tennòfJ.1a que es fa a les roques i, més rarament, als murs antics.
Tant als terrenys calcinals com damunt esquists o gneis. De la classe Asplenietea
triehomanis. VI-Vil!.

Montgrony (Ripollès); Roca del Corb, 1500 m; El Grau (El Baell), 1300 m; Rialb,
1075 m; Queralbs, 1225 m; vall Estremera, freqüent i de vegades abundant a les
penyes calcinals, fms a la Costa de les Tutes, 2100 m; Montarrell, 1600 m; Salt
del Sastre, 1700 m; Roc de la Malè, 2100 m; Coma de Fontnegra, 2050 m; sobre
Coma de Vaca, 2125 m; vora la Jaça de la Balma, 1750 m, abundant; roques sobre
Daíó (Roc de Tot-lo-món, cingle del Boc, etc.), abundant; torrent de les Artigues,
1400 m.

DG 29, 39, 28, 38, 27_ Oròfit europ. S

168. Silene ciliata Pourret

Nom vulgar: herba felgera. Emprada com a medicinal.

úria (SALV. in COSTA, Jntrod.: 32; in WK., Prodr. JJJ: 654) (FERRER, Exc.:
81).
Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 9).
De Ribes a Queralbs i Núria, Puigllançada (CAD., F1. Cat. J: 252).
Abundant al massís de Núria (SEN., Add.: 25, sub var. angustifolia Wk.); el mateix
autor inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 57).
Planell occidental del Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., Vég. alp. I. 23,
Fumi/ero-Fesrueetum supinae).

Marges del Pla de Gorrablanc, 2400 m (BAUD. in SOUT., Mod. supraf: 126 t.).
Contrafort W del Puigrnal, 2310 m (SERVE, Reeh. comp. I. Ill, comunitat de F.
durissima); a l'W del Pla de Gorrablanc, 2360 m (SERVE,I.e. I. XX, comunitat de
F. supina i T. a/pinum).

- Estatges subalpí i alpí, cc. Descendeix a l'estatge montà, on és més aviat rara.
(J 275) 1700-2700 m.

Característica dels prats acidòfIls d'alta muntanya (Festueion airoidis); apareix
també al Mesobromion, al Nardion, etc. VII-VIII.



Frequent a la serralada axial. Vora la Collada de Toses, 1800 m; de la Collada de 
Toses a la Creu de Meians; cap al Puig de Dórria, 2400 m; Coma de Planes; Serra del 
Roc Blanc, 1900-2200 m; Pía de Punya, 1875 m; del Pas dels Lladres al Puigmal, 
2750 m; Clotxes del Puigmal, 2450 m; Coma de l'Embut, 2300 m; cap a la Cova 
d'Amadeu, 2150 m; Nuria, 1975 m; Coma d'Eina; Coma de Fontnegra; Gorges de 
Nuria, 1900 m; sota el Pie de l'Áliga, 2125 m; Coma de Vaca; vora el Coll de la 
Marrana, 2500 m; Pie de Bastiments, 2700 m; Planell de Coma de Vaca, 2000 m; 
Puig de Balandrau, 2400 m; Les Espiguetoses, 2100 m; Les Marrades, 1900 m; 
La Paradella, 1500 m; Serra de la Canya: Els Emprius (Serrat), 1650 m; sobre La 
Plana, 1350 m; sobre Vilamanya, 1450 m; Vilamanya, 1275 m; cap a la Collada 
de Meianells, 1800 m. 
Mes rara a les serres pre-pirinenques, on dominen els terrenys calcaris. Puigllancada, 
2000 m; sobre el Pía de Rus, 2000 m; Plans de Nevá, 1600 m; Campelles, 1300 m; 
llisos de Taga; Coll del Pal, 1800 m; abundant al Puig del Pía de les Pasteres, 1700-
1850 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Orófit med. 

169. Silene borderi Jordan 

Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subas-
sociació de F. ovina subsp. indigesta); al N de Nuria, 2200 m (BR.BL., Vég. alp.: 
196,Hieracieto-Festucetum spadiceaé). 
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Freqüent a la serralada axial. Vora la Collada de Toses, 1800 m; de la Collada de
Toses a la Creu de Meians; cap al Puig de Dòrria, 2400 m; Coma de Planès; Serra del
Roc Blanc, 1900-2200 m; Pla de Punya, 1875 m; del Pas dels Lladres al Puigmal,
2750 m; Clotxes del Puigma1, 2450 m; Coma de l'Embut, 2300 m; cap a la Cova
d'Amadeu, 2150 m; Núria, 1975 m; Coma d'Eina; Coma de Fontnegra; Gorges de
Núria, 1900 m; sota el Pic de l'Àliga, 2125 m; Coma de Vaca; vora el Coll de la
Marrana, 2500 m; Pic de Bastiments, 2700 m; Planell de Coma de Vaca, 2000 m;
Puig de Balandrau, 2400 m; Les Espiguetoses, 2100 m; Les Marrades, 1900 m;
La Paradella, 1500 m; Serra de la Canya: Els Emprius (Serrat), 1650 m; sobre La
Plana, 1350 m; sobre Vilamanya, 1450 m; Vilamanya, 1275 m; cap a la Collada
de Meianells, 1800 m.
Més rara a les serres pre·pirinenques, on dominen els terrenys calcaris. Puigllançada,
2000 m; sobre el Pla de Rus, 2000 m; Plans de Nevà, 1600 m; Campelles, 1300 m;
llisos de Taga; Coll del Pal, 1800 m; abundant al Puig del Pla de les Pasteres, 1700
1850 m.

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48. Oròfit med.

9 Silene ciliata

7
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169. Silene borderi lordan

Vers el Puigmal, 2150 m (BR.·BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subas
sociació de F. ovina subsp. indigesta); al N de Núria, 2200 m (BR.BL., Vég. alp.:
196, Hieracieto-Festucetum spadiceae).



- Roques de l'estatge alpí, rrr. VIII. 

Solell de la Coma de Fontalba, 2240 m; vessants obacs del Balandrau, 2300 m. 

D G 2 9 . 3 9 . Endém.pir. 

170. Silene acaulis (L.) Jacq. 

Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 32) (COSTA, SALV. in WK., Prodr. III: 658) 
(SEN..FI.N.: 57). 
Pastures i serres de Nuria (VAYR., Cat. N.: 9). 
Riuet de Fontnegra (CAD.,Exc: 100). 
Puigllancada, torrents de Nuria (CAD. .R Cat. I: 255). 
Valí de Finestrelles, 2200 m, Serra de l'Embut, 2240 m (BR.-BL., Vég. alp. t . 20, 
Elyneto-Oxytropidetum foucaudii); Pie de Segre, 2500 m (BR.-BL., le. t. 23 , Pu-
mileto-Festucetum supinae); Pie de la Fossa del Gegant, 2800 m (BR.-BL., le. 
Curvuleto-Leontidetwn pyrenaici). 
Gorrablanc, 2450 m (SOUT.,Exhum.: 266 taula). 
Marges del Pía de Gorrablanc, 2400 m (BAUD, in SOUT., Mod. supraf.: 126 t.). 
SERVE (Rech. comp.) la indica a diverses localitats de la zona Puigmal-Pla de les 
Salines, 2310-2880 m, dintre diferents comunitats de 1'alianca Festucion supinae. 
Pía de Gorrablanc, 2450 m (BAUD, et SERVE, Les group. F. dur., taules div., com 
a diferencial delHieracio-Festucetum supinae silenetosum). 

- Estatge alpí, ce. Davalía a l'estatge subalpí. 2000-2900 m. 
Es fa ais prats d'alta muntanya, sobretot a les carenes i lloc pedregosos. Es troba 
tant en terrenys calcináis com sobre substrats silicis. Ais Alps, en canvi, es considera 
típica de les pastures basífiles o neutrófiles. VI-VIII. 

Frequent a la zona axial. Pía de les Salines, Pas dels Lladres, Puigmal (2875 m), Ras 
de POrtigar, Nuria (2050 m), Coma d'Eina, Coma de Noufonts, Coma del Clot, Coma 
de Fontnegra (2400 m), Coll de Torreneules, Fossa del Gegant, Tirapits (2700-2800 
m, molt abundant), Coma de Fresers (2100-2650 m, abundant), Coma de les Eugues, 
Bastiments (2850 m), Gra de Fajol, Tres Pies, Serra del Roc Blanc, etc. 
A les serres pre-pirinenques l'hem vista només al massís de Puigllancada (La Cornelia, 
Costa Geperuda,...), 2200-2400 m. 

DG 29, 39 ,18 , 28. Circumbor.-alp. 

171. Silene rupestris L. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA,Introd.: 32; in WK., Prodr. III: 658). 
Roques de les muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 9). 
Nuria (FERRER, Exc.: 81) (CAD.,Exc.: 101) (SEN.,Add.: 25;Fi. N.: 57). 
Parets del Santuari de Nuria, Collada de Toses (CAD., Fl. Cat. I: 259). 
Nuria, 2100 m, Coll de Lio, 2320 m, Pie de Segre, 2400 m (BR.-BL., Vég. alp. 
t. 2, Saxifragetum mixtae); vers Noufonts, 2450 m, vers Finestrelles, 2300 m, Pie de 
Segre, 2400 m, 2450 m (BR.-BL., le. t. 21 , Festucetum eskiae); al N de Nuria, 2200 
m (BR.-BL., le. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae); Nuria, 2100 m (BR.-BL., 
I.e.: 38). 
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- Roques de l'estatge alpí. rrr. VlII.

Solell de la Coma de Fontalba. 2240 m; vessants obacs del Balandrau. 2300 m.

DG 29, 39. Endèm. piro

170. Silene acaulls (L.) Jacq.

Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 32) (COSTA, SALV. in WK.• Prodr. III: 658)
(SEN., FI. N.: 57).
Pastures i serres de Núria (VAYR., Cat. N.: 9).
Riuet de Fontnegra (CAD.,Exc.: 100).
Puigllançada. torrents de Núria (CAD .• FI. Cat. I: 255).
Vall de Finestrelles, 2200 m, Serra de l'Embut. 2240 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 20.
Elyneto-Oxytropidetum foucaudU); Pic de Segre. 2500 m (BR.-BL.. I.c. t. 23, Pu
mi/eto-Festucetum supinae); Pic de la Fossa del Gegant. 2800 m (BR.-BL.. /.c.
Curvuleto·Leontidetum pyrenaici).
Gorrablanc. 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 taula).
Marges del Pla de Gorrablanc. 2400 m (BAUD. in SOUT .• Mod. supra!: 126 t.).
SERVE (Rech. comp.) la indica a diverses localitats de la zona Puigmal-Pla de les
Salines, 2310-2880 m, dintre diferents comunitats de l'aliança Festucion supinae.
Pla de Gorrablanc. 2450 m (BAUD. et SERVE. Les group. F. dur., taules div.• com
a diferencial del Hieracio-Festucetum supinae si/enetosum).

- Estatge alpí. cc. Davalla a l'estatge subalpí. 2000-2900 m.
Es fa als prats d'a1ta muntanya, sobretot a les carenes i lloc pedregosos. Es troba
tant en terrenys calcinals com sobre substrats silicis. Als A1ps, en canvi, es considera
típica de les pastures basíHles o neutròHles. VI-VlII.

Freqüent a la zona axial. Pla de les Salines, Pas dels Uadres. Puigrnal (2875 ml. Ras
de I·Ortigar. Núria (2050 ml, Coma d·Eina. Coma de Noufonts. Coma del Clot. Coma
de Fontnegra (2400 ml. Coll de Torreneules. Fossa del Gegant, Tirapits (2700-2800
m. molt abundant). Coma de Fresers (2100-2650 m, abundant). Coma de les Eugues,
Bastiments (2850 ml, Gra de Fajol. Tres Pics. Serra del Roc Blanc. etc.
A les serres pre-pirinenques l'hem vista només al massís de Puigllançada (La Comella.
Costa Geperuda•...). 2200-2400 m.

DG 29.39.18.28. Circumbor.-a1p.

171. Silene rupestris L.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA,Introd.: 32; in WK.• Prodr. III: 658).
Roques de les muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 9).
Núria (FERRER. Exc.: 81) (CAD .• Exc.: 101) (SEN., Add.: 25;FI. N.: 57).
Parets del Santuari de Núria. Collada de Toses (CAD .• FI. Cat. I: 259).
Núria. 2100 m. Coll de Llo, 2320 m. Pic de Segre. 2400 m (BR.-BL., Vég. alp.
I. 2, Saxifragetum mixtae); vers Noufonts. 2450 m. vers Finestrelles. 2300 m. Pic de
Segre. 2400 m. 2450 m (BR.-BL., I.c. I. 21. Festucetum es/dae); al N de Núria, 2200
m (BR.-BL.. /.c. I. 22. Hieracieto-Festucetllm spadiceae); Núria. 2100 m (BR.-BL.,
I.c.: 38).



Collada de Toses, 1810 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 7, Cytisetum purgan-
tis pyrenaicum). 
Tossa del Pas dels Lladres, 2650 m (SERVE, Rech. comp. t. 13, comunitat de Fes
tuca eskia). 
Vessant de Queralbs, 2200 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco-Iberidetum 
forma amb F. aurea). 

- Estatges subalpí i alpi de la serralada axial, ce; davalía a l'estatge monta. A les 
serres pre-pirinenques, predominantment calcàries, és molt rara. (1150) 1600-2750 m. 
Planta silici'cola que es fa als sois nus (replans de roca, llocs arenosos, graons dels 
gespets, petites clarianes dels matolls de bàlec,...), mes rarament a les roques. Horn la 
considera característica del SedoScleranthion. VI-Vili. 

Prat de Jou, 1600-1675 m; Cim de Pia Baguet, 1950 m; torrent de Pia de Rus, 1600 
m; cap a la Collada de Toses, 1600-1800 m; torrent del Palós, 1650 m; entre el Pas 
dels Lladres i el Puigmal; El Pinetar (Queralbs); Coma de Fontalba; abundant als 
voltants de Nuria; vers el Pie de l'Aliga, 2250 m; Gorges de Nuria, 1900 m; sota 
Noucreus, 2750 m; Coma del Llispet, 2050 m, molt abundant; Les Collades, 1575 m; 
cap a la Jaça de la Balma, 1750 m; vers el Salt del Grill; Daió, 1255 m; cap a la Farga 
de Queralbs, 1150 m; Prat del Bac, 1300 m; vers el Pia dels Anyells, 1825 m; vora 
Serrât, 1300 m; baga de Ribes, 1600-1800 m; sobre Boixetera; etc. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Bor.-alp. 

172. Silène alba (Miller) E.H.L. Krause in Sturm [Melandrium album (Miller) Garcke] 
subsp. divaricata (Reichenb.) Walters 

Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 9, sub Lychnis dioica L.) (CAD., FI. Cat. I: 264, 
sub Melandrium macrocarpum Wk.). 
SENNEN inclou la planta en el seu catàleg de Nuria (FI. N.: 57, sub Melandrium 
macrocarpum). 

- Estatge monta, ce. 775-1500 m. 
Herbassars més o menys nitròfils (Artemisietea), als marges de camins, vores de 
conreus, prop de les cases, riberals dels rius, etc. VI-IX. 

Des del Pont d'en Cabreta (775 m) fins a Toses, a Queralbs i a la Boixetera. Localitats 
intermedies: Esteguelella, Barricò, Aiguës de Ribes, El Baell, Campelles, Pedrera, 
Roques Blanques (1000 m), Plañóles, Neva, sobre Fornells (1500 m), cap a Dòrria, 
Rialb, Queralbs, Ribesaltes, Pardines, Ribes de Freser, Bruguera, etc. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Plurireg. 

173. Silene dioica (L.) Clairv.; Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ., M diumum 
(Sibth. et Sm.) Fries, M. rubrum (Weigel) Garcke, M. silvestre (Schkuhr) Ròhling 

Nuria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 9) (CAD..H. Cat. I: 265). 
Sota el Salt del Saste (FERRER, Exc: 81). 
Pia de Salient ( C A D . , ¿ c e : 95). 
Salt del Sastre i Salt de l'Aigua (CAD., Fl. Cat. I: 265). 

187

Collada de Toses, 1810 m (RlVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 7, Cytisetum purgall
tis pyrellaicum).
Tossa del Pas dels Lladres, 2650 m (SERVE, Rech. comp. t. 13, comunitat de Fes
tuca eslda).
Vessant de Queralbs, 2200 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco-Jberidetum
forma amb F. aurea).

- Estatges subalpí i alpí de la serralada axial, cc; davalla a l'estatge montà. A les
serres pre-pirinenques, predominantment calcàries, és molt rara. CI 150) 1600-2750 m.
Planta silicícola que es fa als sòls nus (replans de roca, llocs arenosos, graons dels
gespets, petites clarianes dels matolls de bàlec, ...), més rarament a les roques. Hom la
considera característica del Sedo-8cleranthioll. VI-Vlll.

Prat de Jou, 1600-1675 m; Cim de Pla Baguet, 1950 m; torrent de Pla de Rus, 1600
m; cap a la Collada de Toses, 1600-1800 m; torrent del Palós, 1650 m; entre el Pas
dels Uadres i el Puigmal; El Pinetar (Queralbs); Coma de Fontalba; abundant als
voltants de Núria; vers el Pic de l'Àliga, 2250 m; Gorges de Nuria, 1900 m; sota
Noucreus, 2750 m; Coma del Llispet, 2050 m, molt abundant; Les Collades, 1575 m;
cap a la Jaça de la Balma, 1750 m; vers el Salt del Grill; Daió, 1255 m; cap a la Farga
de Queralbs, 1150 m; Prat del Bac, 1300 m; vers el Pla dels Anyells, 1825 m; vora
Serrat, 1300 m; baga de Ribes, 1600-1800 m; sobre Boixetera; etc.

DG 29,39,18,28,38. Bor.-alp.

172. Silene alba (Miller) E.H.L. Krause in Sturm [Melalldrium a/bum (Miller) Garcke]
subsp. divaricata (Reichenb.) Walters

Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 9, sub Lychllis dioica L.) (CAD., F/. Cat. J: 264,
sub Melalldrium macrocarpum Wk.).
SENNEN inclou la planta en el seu catàleg de Núria (FI. N.: 57, sub Melalldrium
macrocarpum).

- Estatge montà, cc. 775-1500 m.
Herbassars més o menys nitròfIls (Artemisietea), als marges de camins, vores de
conreus, prop de les cases, riberals dels rius, etc. VI-LX.

Des del Pont d'en Cabreta (775 m) fms a Toses, a Queralbs i a la Boixetera. Localitats
intermèdies: Esteguelella, Barricó, Aigües de Ribes, El Baell, Campelles, Pedrera,
Roques Blanques (1000 ml, Planoles, Nevà, sobre Fornells (1500 ml, cap a Dòrria,
Rialb, Queralbs, Ribesaltes, Pardines, Ribes de Freser, Bruguera, etc.

DG 18,28,38,37. Plurireg.

173. Silene dioica (L.) Clairv.; Melalldrium dioicum (L.) Cosso et Germ., M. diumum
(Sibth. et Sm.) Fries, M. rubrum (Weigel) Garcke, M silvestre (Schkuhr) Rohling

Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 9) (CAD., FI. Cat. J: 265).
Sota el Salt del Saste (FERRER, Exc.: 81).
Pla de Sallent (CAD.,Exc.: 95).
Salt del Sastre i Salt de l'Aigua (CAD., FI. Cat. J: 265).



Del Pont de Cremai al Salt del Sastre (SEN., Add.: 26); el mateix autor inclou 

l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 57). 

- Estatge subalpi de la zona axial, r. Rarissima a l'estatge monta. (975) 1500-

2100 m. 

Es fa als herbassars, als prats ... en indrets frescals o relativament humits (i sovint 

més o menys ruderalitzats). VI-VIII. 

Entre el Sola i Ventola, 1250 m; vores del Freser, no lluny de Ribes, 975 m (portada 
accidentalment per Paigua); Les Espiguetoses, 2100 m; molt freqiient,per excepció, 
a les Gorges de Nùria, 1500-2000 m, zona a la qual s'han de referir totes les citacions 
a dalt ressenyades. 

DG 3 9 , 2 8 , 3 8 . Eur. 

*174. Silene dichotoma Ehrth. 

- Pia de l'Agon (El Baell), 1300 m, als prats artificials. Introduida amb la llavor de 
Lolium multiflorum ("nerba del sindicat")- Era en flor a primers de setembre. 

DG28 . Latemed. E 

175. Silene gallica L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 9) (CAD., ¿7. Cat. I: 254). 
SENNEN la inclou al seu catàleg nurienc (FI. N.: 57). 

- Pia de Plaus (El Baell), 1275 m, als camps de cereals. 
Actualment sembla planta molt rara a la comarca. Les citacions aquí dalt ressenyades 
deuen tenir per origen la primitiva indicado de VAYREDA. Remarquem que ni a 
l'herbari d'aquest autor ni als de CADEVALL i SENNEN no hi ha exemplars tes
timoni. 

D G 2 8 . Med. 

Suene nocturna L. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 9). 

- Planta que ni existeix a l'herbari Vayreda ni nosaltres no hem vist mai a la comarca. Ens 
sembla prudent d'eliminar-la, si més no provisionalment, del catàleg floristic. 

176. Silene conoidea L. 

- Pia de Plaus (El Baell), 1250 m, dintre les messes. En fior a primers de juliol. 

D G 2 8 . Med.-Iran. 

Gypsophila repens L. 

Nuria (TEX, in VAYR., Cat. N.: 10; in WK.,Prodr. Ili: 674). 

- Ni existeixen testimonis d'herbari que avalin la citació ni cap altre botànic posterior ha indicai 
la planta a Nuria. 

L'espècie existeix a la Serra de Cadi, al Moixeró i més cap a l'est fins a la Molina. Des d'aquí 
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Del Pont de Cremal al Salt del Sastre (SEN., Add.: 26); el mateix autor inclou
l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N: 57).

_ Estatge subalpí de la zona axial, r. Raríssima a l'estatge montà, (975) 1500

2100 m.
Es fa als herbassars, als prats ... en indrets frescals o relativament humits (i sovint
més o menys ruderalitzats). YI-Yl1l.

Entre el Solà i Yentolà, 1250 m; vores del Freser, no lluny de Ribes, 975 m (portada
accidentalment per l'aigua); Les Espiguetoses, 2100 m; molt freqüent, per excepció,
a les Gorges de Núria, 1500-2000 m, zona a la qual s'han de referir totes les citacions
a dalt ressenyades.

DG 39,28,38. Eur.

*174. Silene dichotoma Ehrth,

- Pla de l'Agon (El Baell), 1300 m, als prats artificials. Introduïda amb la llavor de
Lolium multijlorum ("herba del sindicat"). Era en flor a primers de setembre.

DG 28.

I75. Silene gallica L.

Latemed. E

Ribes, Queralbs (VAYR., Cal. N: 9) (CAD., FI. Cal. f: 254).
SENNEN la inclou al seu catàleg nurienc (FI. N: 57).

- Pla de Plaus (El Baell), 1275 m, als camps de cereals.
Actualment sembla planta molt rara a la comarca. Les citacions aqu í dalt ressenyades
deuen tenir per origen la primitiva indicació de YAYREDA. Remarquem que ni a
l'herbari d'aquest autor ni als de CADEYALL i SENNEN no hi ha exemplars tes
timoni.

DG 28.

Silene nocturna L.

Ribes (VA YR., Cal. N,: 9).

Med.

- Planta que ni existeix a l'herbari Vayreda ni nosaltres no hem vist mai a la comarca. Ens
sembla prudent d'eliminar-la, si més no provisionalment, del catàleg florístic.

176. Silene conoidea L.

- Pla de Plaus (El Baell), 1250 m, dintre les messes. En flor a primers de juliol.

DG 28. Med.-Iran.

Gypsop!liJa repeus L.

Núria (TEX, in VAYR., Cal. N.: 10; in WK.,Prodr.lI1: 674).

- Ni existeixen testimonis d'herbari que avalin la citació ni cap altre botànic posterior ha indicat
la planta a Núria.

L'espècie existeix a la Serra de Cadí, al Moixeró i més cap a l'est fms a la Molina. Des d'aquí



podría atènyer l'extrem occidental de la Serra de Montgrony (Puigllançada), però, de fet, nosal-
tres no la hi hem observada mai. 
CADEVALL (Fl. Cat. I: 277) indica G. repens de "Coli de Jou, cap a Puigllançada". Tal citació, 
sTia d'entendre que correspon a dues localitats diferents o bé a una de sola? A lTierbari Cadevall, 
però, només hi ha un exemplar d'aquesta procedencia, recollit, segons diu l'étiqueta, a les roques 
de Coli de Jou. 

177. Saponaria ocymoides L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 9) (CAD.,Fl Cat. I: 273) ( S E N . . R N.: 57). 

- Estatge monta, c. 775-1625 m. 

Es fa als talussos soleils, als indrets rocosos, a les zones tarteroses, als prats eixuts,... 
V-VII. 

Des de l'extrem inferior de la Vall (800 m) fins a sobre Toses (1550 m), a l'entrada 
de les Gordes de Nûria (1550 m) i mes enllà de Pardines. Localitats intermèdies: 
Estèguel, Coves de Ribes, sobre Angelats, ElBaell(1200m),LesGuilleumes(Camp-
elles), Roques Blanques (1000-1100 m), cap a Espinosa, Fornells, Queralbs, sobre 
Daiô (1300 m), sobre Can Nofre (1550 m), etc. També part damunt del Mal Pas del 
Toix (Ripollès), 1625 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Submed. 

178. Saponaria officinalis L. 

Nom vulgar: herba sabonera, sabô de gitana. 

— Estatge monta, a les vores dels rius i torrents, ce. 775-1300 m. 
Es fa als herbassars nitrôfils humits (Convolvuletalia, Arction), als codolars dels rius 
i als poblaments de saulics (Salicion triandw-fragilis). VI-IX (X). 

Vora el Pont d'en Cabreta (775 m), La Corba, Aiguës de Ribes, Angelats de Baix, 
Ribes de Freser (920 m), Roques Blanques, Planoles, Fornells (1250 m), Rialb,sota 
Pardines (1125 m), vora Can Nofre (1175 m), torrent de Sant Miquel (1175 m), etc. 
Ressegueix els rius principals des de l'entrada de la Vall fins mes amunt de Fornells, 
cap a sota Queralbs i cap a sota Pardines. 

DG 2 8 , 3 8 , 37. Lateeur. 

179. Vaccaria pyramidata Medicus 

Camps de Ribes (VAYR., Cat. N.: 9). 

- Estatge monta, rr. 800-1300 m. 
Es fa gairebé només als camps de cereals. De la classe Secalinetea. V-VII. 

Vora la Talaia, 900 m; Estèguel, 850 m; Pia de Plaus (El Baell), 1275 m; Toses, 1490 
m; voltants de Ribes (cap a Roques Blanques, Can Palati',...), 925-950 m; cap a Can 
Nofre, 1250 m. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Subcosm. A Europa, latemeá. 
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podria atènyer l'extrem occidental de la Serra de Montgrony (Puigllançada), però, de fet, nosal
tres no la hi hem observada mai.
CADEVALL (FI. Cat. I: 277) indica G. repens de "CoU de Jou, cap a PuigUançada". Tal citació,
s'ha d'entendre que correspon a dues localitats diferents o bé a una de sola? A l'herbari Cadeva1l.
però, només hi ha un exemplar d'aquesta procedència, recollit, segons diu l'etiqueta, a les roques
de CoU de Jou.

177. Saponaria oeymoides L.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 9) (CAD., FI. Cat. I: 273) (SEN., FI. N.: 57).

- Estatge montà, e. 775·1625 m.
Es fa als talussos solells, als indrets rocosos, a les zones tarteroses, als prats eixuts, ...
V-VIl.

Des de l'extrem inferior de la Vall (800 m) Hns a sobre Toses (1550 ml, a l'entrada
de les Gordes de Núria (J 550 m) i més enllà de Pardines. Localitats intennèdies:
Estèguel, Coves de Ribes, sobre Angelats, El Baell (J 200 ml, Les Guilleumes (Camp·
elles), Roques Blanques (1000-1100 ml, cap a Espinosa, Fornells, Queralbs, sobre
Daió (1300 ml, sobre Can Nofre (1550 ml, etc. També part damunt del Mal Pas del
Toix (Ripollès), 1625 m.

DG 39, 18,28,38,37. Submed.

178. Saponaria omeinalis L.

Nom vulgar: herba sabonera, sabó de gitana.

- Estatge montà, a les vores dels rius i torrents, cc. 775-1300 m.
Es fa als herbassars nitròfIls humits (Convolvuletalia, Arction), als codolars dels rius
i als poblaments de saulics (Salicion triandrojragilis). VI-IX (X).

Vora el Pont d'en Cabreta (775 ml, La Corba, Aigües de Ribes, Angelats de Baix,
Ribes de Freser (920 ml, Roques Blanques, PIanoles, Fornells (1250 ml, Rialb, sota
Pardines (1125 ml, vora Can Nofre (J 175 ml, torrent de Sant Miquel (I 175 ml, etc.
Ressegueix els rius principals des de l'entrada de la Vall fms més amunt de Fornells,
cap a sota Queralbs i cap a sota Pardines.

DG 28,38,37. Lateeur.

179. Vaccaria pyramidata Medicus

Camps de Ribes (VAYR., Cat. N.: 9).

- Estatge montà, rr. 800-1300 m.
Es fa gairebé només als camps de cereals. De la classe Secalinetea. V-VII.

Vora la Talaia, 900 m; Estèguel, 850 m; Pla de Plaus (El Baell), 1275 m; Toses, 1490
m; voltants de Ribes (cap a Roques Blanques, Can Palatí,...), 925-950 m; cap a Can
Nofre, 1250 m.

DG 18,28,38,37. Subcosm. A Europa, lateIl1ed.



180. Petrorhagia proliféra (L.) P. W. Bail et Heywood; Kohlrauschia proliféra (L.) Kunth., 
Tunica proliféra (L.) Scop., Dianthus prolifer L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. K: 10) (CAD. ,H Cal I: 279). 
SENNEN la inclou en el seu catàleg (Fl. N.: 58). 

- Estatge monta, c. 900-1400 m. 
Planta freqiient als sois prims (replans de roca, prats eixuts, etc.) en terrenys silicis. 
Festuco-Sedetalia, Xerobromion. V-IX. 

Serrât Llauger, 1100 m; El Baell, 1150-1300 m; Pedrera, 950-1200 m; sota El Bac, 
1050 m; soleils entre Ribes i Planoles, 925-1200 m; cap a Dôrria, 1400 m; Batet; 
Rialb; voltants de Ribes de Freser; Les Vinyes, 1075 m; Maçana; soleils entre el 
Serrât d'en Posa i Bruguera, 1100-1300 m. Tots els exemplars que hem estudiat 
pertanyen a la forma ti'pica. 

DG 28 ,38 . Lateeur. 

181. Dianthus seguieri Vill. subsp. gautieri (Sen.) Tutin 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 10). 

- Només a la zona meridional de la Vall, c. 775-1800 m. 
Es fa als marges, boscos clars, prats. VIII-IX. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; Esteguelella; El Casot; La Corba; Can Perramon 
de Baix; torrent de la Corba, 1250 m. No avança mes cap al Nord. Per contra, en 
aquesta regió extrema de la comarca s'enfila pels soleils fins a Golobran (1400 m), 
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180. Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood; Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth.,
Tunica prolifera (L.) Scop., Dianthus prolifer L.

Ribes, Queralbs (VAYR., Olt. N: IO)(CAD., FI. Olt. I: 279).
SENNEN la inclou en el seu catàleg (FI. N.: 58).

- Estatge montà, c. 900-1400 m.
Planta freqüent als sòls prims (replans de roca, prats eixuts, etc.) en terrenys silicis.
Festuco-Sedetalia, Xerobromion. V-lX.

Serrat L1auger, 1100 m; El Baell, 1150-1300 m; Pedrera, 950-1200 m; sota El Bac,
1050 m; solells entre Ribes i Planoles, 925-1200 m; cap a Dòrria, 1400 m; Batet;
Rialb; voltants de Ribes de Freser; Les Vinyes, 1075 m; Maçana; solells entre el
Serrat d'en Posa i Bruguera, 1100-1300 m. Tots els exemplars que hem estudiat
pertanyen a la forma típica.

DG 28, 38. Lateeur.

181. Dianthus seguieri Vill. subsp_ gautieri (Sen.) Tutin

Ribes, Queralbs (VAYR_, Olt. N: 10).

- Només a la zona meridional de la Vall, c_ 775-1800 m.
Es fa als marges, boscos clars, prats. VIII-lX.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; Esteguelella; El Casot; La Corba; Can Perramon
de Baix; torrent de la Corba, 1250 m. No avança més cap al Nord. Per contra, en
aquesta regió extrema de la comarca s'erulla pels solells fms a Golobran (1400 m),

9 ~ Dianthus seguieri subsp. gautieri
~ Dianthus requienii

7

2 3

o



al Coll de Saltor (1375 m), a sobre el Collet de Saltor (1625 m) i a Sant Amanç 
(1800 m). 
La localitat de Queralbs, indicada per VAYREDA, la considerem errônia, deguda a 
una de les "deduccions a priori" que aquest autor fa (segons ell mateix explica). 

DG 28, 27, 37. Endèm. cat. 

182. Dianthus "requienii Gren. et Godr." ; D. neglectus auct. 

Cap a Nuria (COSTA, Introd. : 35; in WK., Prodr. III: 682); de Setcases a Nuria 
(COSTA in WK., le: 280, sub D. neglectus). 
Pastures de Nuria (VAYR., Cat. N.: 10). 

Puigllançada, Nùria (CAD.), Coll de la Marrana, Fontlletera (VAYR.) (in CAD., 
Fl. Cat. I.: 284, sub D. monspessulanus var. requienii (Gren. et Godr.) Cad. et Pau). 

- Estatge subalpí, c. Penetra ais estatges monta i alpí. 1500-2350 m. 
Prats, landes rases de bruguerola (Caricetalia curvulae, Calluno-Genistion). VII-VIII. 

Es molt fréquent, i de vegades abundant, a la part nord-oriental de la comarca, des de 
la Serra del Catllar fins a la Collada Verda i cap a Puigcornador: Tres Pics (2350 m), 
Puig de Balandrau, sobre la Creu del Far (1700 m), Serra de la Canya, Puig Cerveris, 
Pía de Batibaumes, Pía de la Guilla, Pía Rodó, soleils part damunt de Pardines i de la 
Moscatosa (fins a uns 1500 m, com a límit inferior), d'Abella a la Collada Verda 
(Valí de Camprodon),... Aqüestes localitats es continúen vers el N i l'E amb les de 
Fontlletera i Coll de la Marrana (indicades per VAYREDA) i les de Tregurà i Setcases 
(d'on hem vist exemplars recollits per aquest mateix botànic). Mes cap a ponent, hem 
observât aquest clavell, força abundant, a la part alta del torrent de Planés, entre uns 
1700 i 2200 m. A BC ni ha dos plecs d'aquesta especie recollits, segons sembla, per 
VAYREDA a les "muntanyes de Nuria" (n° 89105 i 89104, aquest darrer déter
minât com a D. neglectus Loisel.). 

La nomenclatura d'aquest petit clavell cespitôs resta, almenys per a nosaltres, molt 
confusa, car amb la informado de que hem disposât no hem aconseguit de veure les 
coses clares. Utilitzem aquí l'epítet requienii de GRENIER i GODRON — tal com 
feien els botànics catalans mes antics (entre ells COSTA i VAYREDA) - sensé estar 
segurs que h convingui reaiment. 

La sinonimia que dona TUTIN a Flora Europaea {D. requienii Gr. et Godr. = D. 
furcatus Balbis) no ens sembla convincent. Tampoc no ens han resolt els punts foscos 
les opinions de HUSSON. Aquest autor assenyala (in LEREDDE) que a l'herbari 
Requien hi ha un clavell donat per GODRON com a D. requienii, el quai no s'ajusta, 
perô, a la descripció d'aquesta especie i és mes aviat una forma pirinenca de D. 
—"•lieri. El mateix HUSSON dona mes tard (1963 a) com a localitats del D. requienii: 
La Presta, Costabona, Pía Guillem i Nuria. Pel que fa a D. serratus Lapeyr., que 
alguns autors consideren com a idèntic a D. requienii, HUSSON indica que la diagnosi 
i la descripció de l'espècie no concorden entre elles i que els exemplars de LAPEY-
ROUSE son una forma pirinenca de D. neglectus Loisel. La majoria de botàncis 
actuáis consideren, per contra, que D. serratus Lapeyr. és sinônim de D. pungens L. 

Mes o menys prôxims al que nosaltres anemonem D. requienii (i de vegades confosos 
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al Coll de Saltor (1375 m), a sobre el Collet de Saltor (1625 m) i a Sant Amanç
(1800 m).
La localitat de Queralbs, indicada per VAYREDA, la considerem errònia, deguda a
una de les "deduccions a priori" que aquest autor fa (segons ell mateix explica).

DG 28,27,37. Endèm. cat.

182. Dianthus "requienii Gren. et Godr."; D. neg/eetus auct.

Cap a Núria (COSTA, Introd.: 35; in WK., Frodr. III: 682); de Setcases a Núria
(COSTA in WK., /.e.: 280, sub D. neg/eetus).
Pastures de Núria (VAYR., Cat. N.: 10).
Puigllançada, Núria (CAD.), Coll de la Marrana, Fontlletera (VAYR.) (in CAD.,
F/. Cat. I.: 284, sub D. monspessulanus var. requienii (Gren. et Godr.) Cad. et Pau).

- Estatge subalpí, c. Penetra als estatges montà i alpí. 1500·2350 m.
Prats, landes rases de bruguerola (Carieetalia eurvulae, Calluno-Genistion). Vll-Vlll.

Es molt freqüent, i de vegades abundant, a la part nord-oriental de la comarca, des de
la Serra del Catllar fms a la Collada Verda i cap a Puigcornador: Tres Pics (2350 m),
Puig de Balandrau, sobre la Creu del Far (1700 m), Serra de la Canya, Puig Cerverís,
Pla de Batibaumes, Pla de la Guilla, Pla Rodó, solells part damunt de Pardines i de la
Moscatosa (fms a uns 1500 m, com a límit inferior), d'Abella a la Collada Verda
(Vall de Camprodon),... Aquestes localitats es continuen vers el N i l'E amb les de
Fontlletera i Coll de la Marrana (indicades per VAYREDA) i les de Tregurà i Setcases
(d'on hem vist exemplars recollits per aquest mateix botànic). Més cap a ponent, hem
observat aquest clavell, força abundant, a la part alta del torrent de Planès, entre uns
1700 i 2200 m. A BC hi ha dos plecs d'aquesta espècie recollits, segons sembla, per
VAYREDA a les "muntanyes de Núria" (n' 89105 i 89104, aquest darrer deter
minat com aD. neg/eetus Loise!.).

La nomenclatura d'aquest petit clavell cespitós resta, almenys per a nosaltres, molt
confusa, car amb la informació de que hem disposat no hem aconseguit de veure les
coses clares. Utilitzem aquí l'epítet requienii de GRENlER i GODRON - tal com
feien els botànics catalans més antics (entre ells COSTA i VAYREDA)- sense estar
segurs que li convingui realment.

La sinonímia que dóna TUTIN a Flora Europaea (D. requienii Gr. et Godr. = D.
fureatus Balbis) no ens sembla convincent. Tampoc no ens han resolt els punts foscos
les opinions de HUSSON. Aquest autor assenyala (in LEREDDE) que a l'herbari
Requien hi ha un clavell donat per GODRON com a D. requienii, el qual no s'ajusta,
però, a la descripció d'aquesta espècie i és més aviat una forma pirinenca de D.
""-dDri. El mateix HUSSON dóna més tard (1963 a) com a localitats del D. requienii:
La Presta, Costabona, Pla Guillem i Núria. Pel que fa a D. serratus Lapeyr., que
alguns autors consideren com a idèntic a D. requienii, HUSSON indica que la diagnosi
i la descripció de l'espècie no concorden entre elles i que els exemplars de LAPEY
ROUSE són una forma pirinenca de D. negleetus Loise!. La majoria de botàncis
actuals consideren, per contra, que D. serratus Lapeyr. és sinònim de D. pungens L.

Més o menys pròxims al _que nosaltres anemonem D. requienii Ci de vegades confosos



amb aquest i entre ells) son D. cadevallii Sen et Pau i D. pavonius Tausch (= D. 
neglectus Loisel. p.p.). L'espècie de SENNEN i PAU és una forma muntanyenca de 
D. seguieri subsp. gautieri, que existeix, per exemple, al soleil de la Serra Cavallera 
(Surroca d'Ogassa, in herb. Vayreda, ut D. neglectus); en la nostra opiniô, resta ben 
separada de D. requienii. D. pavonius séria, per certs autors, un endemisme dels Alps. 
La seva existència als Pirineus orientais és rebutjada, per exemple, per TUTIN {Flora 
Europaea I) i posada en dubte per JOVET i VILMORIN {"premier supplément" a la 
"Flore descriptive et illustrée de la France" d'H. COSTE). En canvi, GUINOCHET 
{Flore de France I) suposa que és aquest el clavell cespitôs de l'alta muntanya piri-
nenca oriental (per tant, la nostra planta), i la Flora der Schweiz de HESS, LAN-
DOLT i HIRZEL indica, aixi mateix, que l'espècie existeix als Pirineus. Comparats, 
perô, els nostres exemplars amb els dels Alps, aquest se'n separen bastant per les sèves 
bractées calicinals molt acuminades i molt Uargues, el tub del cake mes aviat ci-
lindric, les fulles basais mes Uargues, etc. 

Cal remarcar que la interpretaciô que han fet de D. requienii els autors catalans ha 
estât diversjssima. El mateix VAYREDA dôna aquest nom, no solament a la planta de 
Setcases i Nûria, sinô també a d'altres clavells d'origen i morfologia ben diferents. 
WILLKOMM aplicà aquest nom, almenys en part, a D. pyrenaicus Pourret, i cosa 
semblant feia CADEVALL. A l'herbari Sennen hem vist exemplars determinats com 
a D. requienii que corresponen al grup del D. multiceps Costa in Willk. Si és aquesta 
la interpretaciô que feia SENNEN de D. requienii, no résulta pas estrany que el dit 
autor no inclogui la planta en la seva Flora de Nûria, deixant de costat les citacions 
anteriors, car D. multiceps no es fa pas en aquella vall. D'altra banda, la subordinaciô 
de D. requienii a D. monspessulanus L. proposada per CADEVALL i PAU (encara 
que aquests autors fessin referència a D. pyrenaicus i no a D. requienii) ens sembla 
ben desafortunada. 

Atenent a la interpretaciô equivoca que feia CADEVALL de D. requienii, creiem 
molt suspecta la citaciô del Puigllançada. 

DG 29 (cf.) 3 9 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Endèm. pir. E 

Dianthus barbatus L. 

Serra de Nûria (TEX. in WK., Prodr. III: 611). 

- Ni cap altre autor ha indicat la planta a Nûria ni nosaltres la hi hem vist. Creiem que la citaciô 
és, com a mfnim, dubtosa. 

Dianthus monspessulanus L. 

Nom vulgar: clavell de pastor, clavell blanc. 

Muntanyes de Nûria (VAYR., Cat. N.: 10). 

Nûria (FERRER,Exc.: 82, sub vai.alpicola Koch) (SEN., Fl. K: 58). 
Ribes (CAD., Fl. Cat. I: 284) (CÂM., Pl. mont. 282 "in AD sub D. superbus L. legit 
et det. CAPELL"). 

Nûria, 2200 m (BR.-BL. Vég. alp.: 21 , sub D. hyssopifolius;idem: 161,Festucetum 
scopariae subassociaciô de F. ovina subsp. indigesta; idem t. 22, Hieracieto-Festuce-
tum spadiceae). 
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amb aquest i entre ells) són D. cadevallii Sen et Pau i D. pavonius Tausch (= D.
neglecrus Laisel. p.p.). L'espècie de SENNEN i PAU és una forma muntanyenca de
D. seguier¡ subsp. gautieri, que existeix, per exemple, al solell de la Serra Cavallera
(Surroca d'Ogassa, in herb. Vayreda, ut D. neglecrus); en la nostra opinió, resta ben
separada de D. requienU. D. pavonius seria, per certs autors, un endemisme dels Alps.
La seva existència als Pirineus orientals és rebutjada, per exemple, per TUTIN (F/ora
Europaea I) i posada en dubte per JOVET i VILMORIN ("premier supplemenl" a la
"F/ore descriptive el illustrée de la France" d'H. COSTE). En canvi, GUINOCHET
(F/ore de France I) suposa que és aquest el clavell cespitós de l'alta muntanya piri
nenca oriental (per tant, la nostra planta), i la F/ora der Schweiz de HESS, LAN
DOLT i HlRZEL indica, així mateix, que l'espècie existeix als Pirineus. Comparats,
però, els nostres exemplars amb els dels A1ps, aquest se'n separen bastant per les seves
bràctees calicinals molt acuminades i molt llargues, el tub del calze més aviat ci
líndric, les fulles basals més llargues, etc.

Cal remarcar que la interpretació que han fet de D. requienii els autors catalans ha
estat diversíssima. El mateix VAYREDA dóna aquest nom, no solament a la planta de
Setcases i Núria, sinó també a d'altres clavells d'origen i morfologia ben diferents.
WILLKOMM aplicà aquest nom, almenys en part, a D. pyrenaicus Pourret, i cosa
semblant feia CADEVALL. A l'herbari Sennen hem vist exemplars determinats com
a D. requiellii que corresponen al grup del D. multiceps Costa in WilIk. Si és aquesta
la interpretació que feia SENNEN de D. requiellii, no resulta pas estrany que el dit
autor no inclogui la planta en la seva Flora de Núria, deixant de costat les citacions
anteriors, car D. multiceps no es fa pas en aquella vall. D'altra banda, la subordinació
de D. requienii a D. monspessulanus L. proposada per CADEVALL i PAU (encara
que aquests autors fessin referència a D. pyrenaicus i no a D. requienii) ens sembla
ben desafortunada.

Atenent a la interpretació equívoca que feia CADEVALL de D. requienU, creiem
molt suspecta la citació del Puigllançada.

DG 29 (cf.) 39,28,38,48. Endèm. piro E

Dianthus barbatus 1.

Serra de Núria (TEX. in WK., Prodr. III: 677).

- Ni cap altre autor ha indicat la planta a Núria ni nosaltres la hi hem vist. Creiem que la citació
és, com a mínim, dubtosa.

183. Dianthus monspessulanus L.

Nom vulgar: clavell de pastor, clavell blanc.

Muntanyes de Núria (VAYR., Cal. N.: 10).
Núria (FERRER, Exc.: 82, sub var.alpicola Koch) (SEN., F/. N.: 58).
Ribes (CAD., FI. Cal. I: 284) (cÀM., PI. manI. 282 "in AD sub D. superbus L.legit
et det. CAPELL").

Núria, 2200 m (BR.-BL. Vég. alp.: 21, sub D. hyssopi[olius; idem: l6I,Fesrucerum
scopariae subassociació de F. ovina subsp. indigesta; idem t. 22, Hieracieto-Festuce
rum spadiceae).



Part damunt de Dòrria, 1600 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 6, Veronico-
Pinetum sylvestris); zona de la Collada de Toses, 1810 m, 1815 m (RIVAS MART., 
I.e. t. 7, Cytisetum purgantis pyrenaicum). 
Vessant S del Coli de Queralbs, 2500-2520 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat 
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparla). 

- De l'estatge monta inferior a l'alpi, ecc. 775-2500 m. 
Es fa a molt diversos indrets: marges, prats, boscos clars., etc. (VI) VII-IX. 

Nombroses localitats, des de l'entrada de la Vali (775 m) fins al Puigllancada i la 
Collada de Toses, al Pas dels liadres (2500 m), a la vali de Nüria, a la Coma de les 
Eugues (2425 m), al Puig del Pia de les Pasteres i a Sant Amane (1820 m). Localitats 
intermèdies: El Casot, Collada de Grats, Barricò, Golobran (1500 m), El Baell, 
Campelles, Angelats, Planoles, Roc dels Llamps (1950 m), Fornells, Toses, Tossal de 
Rus, Pia d'Anyella, Creu de Meians, cap a Dòrria, Coma de Planes, vali Estremerà, 
Clotxes del Puigmal (2460 m), Bac de la Foradada, Queralbs, Vilamanya, Gorges de 
Nüria, Coma del Llispet, Gorges del Freser, Coma de Vaca (2150 m), Serra de la 
Canya, Serrat, Rialb, Ribesaltes, Pardines, Mont-roig, Collada Verda, Serra Cavallera, 
Ribes de Freser, Clots de Macana, llisos de Taga (fins al cim de Taga mateix), Bru-
guera, Coli de Jou, etc., etc. 

Al indrets més elevats predomina una forma de pètals esblanqueits i amb taques molt 
marcades. 

D G 2 9 . 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Submed. munt. 

Dianthus sylvestris Wulfen in Jacq. 

Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scoparìae subassociació de F. 
ovina subsp. indigesta, ut D. inodorus). 

- La citació de BRAUN-BLANQUET és, sens dubte, errònia. Es tracta potser d'una confusió amb 
D. requieniil 

184. Dianthus multiceps Costa in Wk. 

- Només l'hem vist en una àrea relativament petita al S del Grau-La Berruga. Es fa 
als llocs rocosos i als prats secs, assolellats. VII-VIII. 

Solell de la Berruga, 1700 m; El Grau (El Baell), 1350 m; sobre Barricò, 1225 m; 
Roca del Corb, 1515 m; Pas del Llop, 1480 m; molt abundant cap a la Toella (sota 
Golobran). 

Tots eis nostres exemplars es caracteritzen pel seu calze relativament curt (uns 
20 mm). 

DG 28, 27. Endèm. cat. 

Dianthus multiceps x monspessulanus 

- El Grau (El Baell), 1300 m, entre les espècies progenitores. 

DG 28. 
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Part damunt de Dòrria, 1600 m (RlVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6, Veronico
Pinetum sylvestris); zona de la Collada de Toses, 1810 m, 1815 m (RlVAS MART.,
I.c. t. 7, Cytisetum purgantis pyrenaicum).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2500-2520 m (SERVE,Rec/¡. comp. t. XI, comurtitat
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia).

- De l'estatge montà inferior a l'alpí, cec. 775·2500 m.
Es fa a molt diversos indrets: marges, prats, boscos clars., etc. (VI) VII-IX.

Nombroses localitats, des de l'entrada de la VaIi (775 m) fms al Puigllançada i la
Collada de Toses, al Pas dels Uadres (2500 ml, a la vali de Núria, a la Coma de les
Eugues (2425 ml, al Puig del Pla de les Pasteres i a Sant Amanç (1820 ml. Localitats
intermèdies: El Casot, Collada de Grats, Barricó, Golobran (1500 m), El Baell,
Campelles, Angelats, Planoles, Roc dels Uamps (1950 ml, Fornells, Toses, Tossal de
Rus) Pla d'Anyella, Creu de Meians, cap a Dòrria, Coma de Planès, vall Estremera,
Clotxes del Puigmal (2460 m), Bac de la Foradada, Queralbs, Vilamanya, Gorges de
Núria, Coma del Dispet, Gorges del Freser, Coma de Vaca (2150 m), Serra de la
Canya, Serrat, Rialb, Ribesaltes, Pardines, Mont-roig, Collada Verda, Serra Cavallera,
Ribes de Freser, Clots de Maçana, llisos de Taga (fms al Cinl de Taga mateix), Bru
guera, Coll de Jou, etc., etc.

A! indrets més elevats predomina una forma de pètals esblanqueils i amb taques molt
marcades.

DG 29, 39,18, 28, 38, 48, 27, 37.

Dianthus sylvestris \Vu1fen in Jacq.

Submed. munt.

Vers el Puigma1. 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassociació de F.
ovina subsp. indigesta, ut D. ¡Ilodorns).

- La citació de BRAUN·BLANQUET és, sens dubte, errònia. Es tracta potser d'una confusió amb
D. requienii?

184. Dianthus multiceps Costa in Wk.

- Només l'hem vist en una àrea relativament petita al S del Grau·La Berruga. Es fa
als llocs rocosos i als prats secs, assolellats. VII·VIII.

Solell de la Berruga, 1700 m; El Grau (El Baell), 1350 m; sobre Barricó, 1225 m;
Roca del Corb, 1515 m; Pas del Uop, 1480 m; molt abundant cap a la Toella (sota
Golobran).

Tots els nostres exemplars es caracteritzen pel seu calze relativament curt (uns
20 mm).

DG 28, 27. Endèm. cat.

Dianthus multiceps x monspessulanus

- El Grau (El Baell), 1300 m, entre les espècies progenitores.

DG 28.

IJ



Dianthus nuriae Sen.; D. nuriensis Sennen nomen nudum 

Massís de Nuria (SEN., Add.: 29, sub D. deltoides proles D. nuriae). 
Pastures alpines de les vails de Nuria, 2000-2300 m (SEN., Nos dec.: 645, sub D. Nuriae deltoi
des); altes vails confluents al santuari de Nuria, pastures entre 2200 i 2300 m (SEN.,/7. d'Esp.: 
45, sub D. Nuriae deltoides). El mateix autor inclou la planta en el seu catàleg nurienc (Fl. N.: 
58) amb el nom de D. nuriensis Sennen. 

- Es tracta, com ja SENNEN assenyala i com pot comprovar-se en el seu herbari, deD. deltoides L. 

185. Dianthus deltoides L. 

Nuria (VAYR., Cat. N.: 10;Pl. Cat: 16) (CAD., Exe: \Q\;Fl. Cat. I: 286) (SEN., 
Fi. N.: 58). 

- Estatges subalpí i alpi de la zona axial, c. Davalía a la regió montana. (1450) 
1600-2550 m. 
Tipie dels prats àcids mesòfìls (Nardion). VI-VIII. 

Sobre Pia d'Anyella, 1975 m (única localitat de les serres pre-pirinenques on l'hem 
observât); voltants de Toses, 1450-1600 m; cap al Coli de la Creu de Meians, 1950 
m; obac d'Estremerà, 1960 m; Coma de Fontseca, 2350 m; Gorges de Nuria, 1800-
1900 m; sobre Nuria, 2050 m; vali de Finestrelles; Coma d'Eina; Coma de les Mulle
res; Coma de Fontnegra; cap a Pedrisses, 2100 m; Planell de Coma de Vaca, 2000 m; 
Coma de Vaca; Coma de Fresers, 2550 m. Sembla que manca (o és molt rar) a 
l'extrem oriental de la Vail. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 . Eur. 
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• Dianthus multiceps
O Dianthus armeria

--,

2

Diant/fus Ilur;ae Sen.; D. nuriellsis Sennen nomen nudum

3

o

Massís de Núria (SEN., Add.: 29, sub D. deltoides proles D. nuriae).
Pastures alpines de les valls de Núria, 2000-2300 m (SEN., Nos dec.: 645, sub D. Nuriae deltoi
des); altes valls confluents al santuari de Núria, pastures entre 2200 i 2300 m (SEN., PI. d'Esp.:
45, sub D. Nuriae deltoides). El mateix autor inclou la planta en el seu catàleg nurienc (F/. N.:
58) amb el nom de D. llUriellSis Sennen.

- Es tracta, carn ja SENNEN assenyala i com pot comprovar-se en el seu herbari, deD. deltoides L.

185. Dianthus deltoides L.

Núria (VAYR., Cat. N: 10;PI. Cat.: 16) (CAD., Exc.: 101;F7. Cat. I: 286)(SEN.,
FI. N: 58).

- Estatges subalpí i alpí de la zona axial, c. Davalla a la regió montana. (1450)
1600-2550 m.
Típic dels prats àcids mesòf¡Js (fVardioll). VI-VlIl.

Sobre Pla d'Anyella, 1975 m (única localitat de les serres pre-pirinenques on l'hem
observat); voltants de Toses, 1450-1600 m; cap al Coll de la Creu de Meians, 1950
m; obac d'Estremera, 1960 m; Coma de Fontseca, 2350 m; Gorges de Núria, 1800
1900 m; sobre Núria, 2050 m; vall de Finestrelles; Coma d'Eina; Coma de les Mulle
res; Coma de Fontnegra; cap a Pedrisses, 2100 m; Planell d'e Coma de Vaca, 2000 m;
Coma de Vaca; Coma de Fresers, 2550 m. Sembla que manca (o és molt rar} a
l'extrem oriental de la Vall.

DG 29, 39, 18, 28. Eur.



186. Dianthus armeria L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 10) (CAD., FI. Cat. I: 283). 
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 58). 

— Estatge monta, rr. 
Prats, marges, matolls clars,... en terrenys silicis. VII-VIII. 

Voltans de Ribes de Freser (La Torre, Sta. Caterina, Bosc del Rei, sota Coma,...), 
920-1000 m; vora Fustanyà, 1150 m; cap a la Rovira (Pardines), 1225 m. (Vegeu 
mapa pàg. 194). 

DG 38. Eur. 

187. Dianthus carthusianorum L. 

Nom vulgar: clavell de pastor, clavell vermeil. 

Queralbs (VAYR., Cat. N.: 10). 
Ribes, Queralbs, Puigllançada (CAD.,Fl. Cat. I: 282). 
SENNEN l'inclou en el seu catàleg (Fl. N.: 58). 

- Estatge monta, ce. 800-1600 m. 
Es fa als prats xerôfils o mesôfils i prefereix clarament els terrenys silicis. De l'ordre 
Brometalia erecti. VI-IX(XI). 

Des de la zona méridional (vora Esteguelella, 850 m) fins a sobre Toses, a les Gorges 
del Freser i a Boixetera. El Baell (1100-1300 m), Bruguera.Pedrera, Ribes de Freser, 
Campelles (1300-1350 m), Roques Blanques, Planoles, sota Dôrria (1400 m), soleils 
sobre Fornells (1450 m), baga de Fornells, Toses (1450-1525 m), de Batet a Vila-
manya, Rialb, Fustanyà, sobre Tregurà (1350 m), Daiô (1375 m), Les Collades (1570 
m), Les Ribes, cap a la Jaça de la Balma (1600 m), Les Vinyes (1125 m), Clot de la 
Moscatosa, Pardines, etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Latesubmed. 

CARIOFILLÀCIES CULTIVADES - Entre les plantes d'aquesta familia mes 
correntment conreades, com a ornamentals, podem esmentar: Cerastium tomen-
tosum L. (que viu molt bé als jardins i hi floreix pxoîusameni), Dianthus barbatus L. 
i Dianthus caryophyllus L. (nom vulgar: clavellina). 

RANUNCULACEAE 

188. Helleborus foetidus L. 

Nom vulgar: marxivol. 

Nûria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 3) (CAD.,f7. Cat. I: 45). 
Ribes ( C A D . , R Cat. I: 45). 
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 53). 
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186. Dianthus anneria L.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 10)(CAD., F7. Cat. 1: 283).
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (H N.: 58).

- Estatge montà, rr.
Prats, marges, matolls clars,... en terrenys silicis. VII-Vll1.

Voltans de Ribes de Freser (La Torre, Sta. Caterina, Bosc del Rei, sota Coma,...),
920-1000 m; vora Fustanyà, 1150 m; cap a la Rovira (Pardines), 1225 m. (Vegeu
mapa pàg. 194).

DG38.

187. Dianthus carthusianorum L.

Nom vulgar: clavell de pastor, clavell vermell.

Eur.

Queralbs (VAYR., Cat. N.: 10).
Ribes, Queralbs, Puigllançada (CAD., FI. Ca!. 1: 282).
SENNEN l'inclou en el seu catàleg (H N.: 58).

- Estatge montà, cc. 800-1600 m.
Es fa als prats xeròfIls o mesòfJls i prefereix clarament els terrenys silicis. De l'ordre
Brometalia erecri. VI-IX(XJ).

Des de la zona meridional (vora Esteguelella, 850 m) fins a sobre Toses, a les Gorges
del Freser i a Boixetera. El Baell (1100-1300 ml, Bruguera, Pedrera, Ribes de Freser,
Campelles (1300-1350 ml, Roques Blanques, Planoles, sota Dòrria (1400 ml, solells
sobre Fornells (1450 ml, baga de Fornells, Toses (1450-1525 ml, de Batet a Viia
manya, Rialb, Fustanyà, sobre Tregurà (1350 ml, Daió (1375 ml, Les Collades (1570
ml, Les Ribes, cap a la Jaça de la Balma (1600 ml, Les Vinyes (1125 ml, Clot de la
Moscatosa, Pardines, etc.

DG 39, 18, 28, 38, 37. Latesubmed.

CARIOFIL'LÀCIES CULTIVADES - Entre les plantes d'aquesta famJ1ia més
correntment conreades, com a ornamentals, podem esmentar: Cerastium lomell
tosum L. (que viu molt bé als jardins i hi floreix profusament), Dianthus barbatus L.
i Dianthus caryophyllus L. (nom vulgar: clavellina).

RANUNCULACEAE

188. Helleborus foetidus L.

Nom vulgar: marxívol.

Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 3) (CAD., H Cat. 1: 45).
Ribes (CAD., FI. Cat. 1: 45).
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (H N.: 53).



Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLOS,La bardissa: 56, Turriteto-Rhamnetum alpinae). 

Vessant meridional de la Collada de Toses, 1680 m (RIVAS MART. Bosq. y mat. pir. 

t. 7, Cytisetum purgantis pyrenaicum). 

- Estatge monta, ce; també a l'estatge subalpí on, de tota manera, no és tan fre-

qüent. 775-1900 m. 

Rouredes i altres boscos poc humits, matollars, marges,... Mes o menys lligat ais 

Quercetalia pubescentis. III-IV. 

Des de la zona meridional de la Vali fins ala Collada de Toses, ales Gorges del Freser, 
a l'alta vali del Segadell i a Sant Amane. Esteguelella, Pont d'en Cabreta (775 m), 
Barricò, Collada de Grats, El Baell, La Berruga, Campelles, Prat de Jou, Coli Roig, 
Ventola, Plañóles, sota Costa Borda (1700 m), Toses, cap al Pía d'Anyella, vora la 
Collada de Toses (1800 m), torrent del Palos, El Pinetar (Plañóles), Ribes de Freser, 
Rialb, Queralbs, vali Estremerà, sobre la Font de l'Home mort (1900 m), El Pinetar 
(Queralbs), cap a les Ribes (1350 m), baga de la Canya (1900 m), Ribesaltes, l'Orri, 
Pardines, La Moscatosa (1450 m), Conivella, solell del bosc de Ribes, Clots de 
Macana, Bruguera, Camp deis Dois (1550 m), etc. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Subatl. 

189. Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reuter) Schiffner 

Nom vulgar: pàmpols. 

Muntanyes de Nuria (TRÈM. in WK.,Prodr, III: 962). 
Nuria, Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 3) (CAD.,Fl. Cat. I: 45). 
SENNEN l'inclou en el seu catàleg (FI. K: 53). 

- Estatges monta i subalpí, ce. 800-2100 m. 
A les zones mes baixes es fa sobretot ais boscos ombrívols i ais marges frescals 
(característic de l'ordre Fagetalia sylvaticae); a l'estatge subalpí es troba a les pinedes 
i ais prats grassos, preferentment ais obacs. III-V. 

Des de la zona meridional de la Vali fins al vessants del Puigllancada, a Nuria, a les 
Gorges del Freser, al Puig del Pía de les Pasteres i a Sant Aman?. Valí d'Esteguelella 
(800 m), sobre el Sagnari, baga de la Corba, vali de Barricò, bosc del Baell, La Berru
ga, avetosa de Campelles, Coli Roig, Costa Pubilla, cap a Espinosa, Plañóles, baga de 
Toses (1400-1800 m, molt abundant), Pia de Rus, Costa Geperuda (2100 m), Ribes 
de Freser, vali Estremerà, Coma de Fontalba (2100 m), Gorges de Nuria (1600-2000 
m), Gorges del Freser, cap al Coli de la Canya, baga de Ribes, Creu del Far (1600 m), 
l'Orri, baga de Pardines i Serra Cavallera (molt abundant), llisos de Taga, Clots de 
Macana, Bruguera, Camp dels Dois, Pia de Pena (1750 m), Saltor, etc. 

DG 29, 39 ,18 , 28, 38 ,48 , 27, 37. Lateatl. 

Nigella arvensis L. 

Camps de Ribes (CAD., FI. V.: 56). 

- Indicado que a la Flora de Catalunya del mateix autor és atribuida a l'espècie següent, a la 
qual remetem. 
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Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLÒS,La bardissa: 56, Tu"iteto-Rhamnetum alpinae).
Vessant meridional de la Collada de Toses, 1680 m (R1VAS MART. Bosq. y mat. piro
t. 7, C);tisetum purgantis pyrenaicum).

_ Estatge montà, cc; també a l'estatge subalpí on, de tota manera, no és tan fre·
qüent. 775-1900 m.
Rouredes i altres boscos poc humits, matollars, marges, ... Més o menys lligat als
Querceta/ia pubescentis. III-IV.

Des de la zona meridional de la Vall fins a la Collada de Toses, a les Gorges del Freser,
a l'alta vall del Segadell i a Sant Amanç. Esteguelella, Pont d'en Cabreta (775 ml,
Barricó, Collada de Grats, El Baell, La Berruga, Campelles, Prat de Jou, Coll Roig,
Ventolà, Planoles, sota Costa Borda (1700 ml, Toses, cap al Pla d'Anyella, vora la
Collada de Toses (1800 ml, torrent del Palós, El Pinetar (planoles), Ribes de Freser,
Rialb, Queralbs, vall Estremera, sobre la Font de l'Home mort (1900 ml, El Pinetar
(Queralbs), cap a les Ribes (1350 ml, baga de la Canya (1900 ml, Ribesaltes, l'Orri,
Pardines, La Moscatosa (1450 ml, Conivella, solell del bosc de Ribes, Clots de
Maçana, Bruguera, Camp dels Dois (1550 ml, etc.

DG 29,39,18,28,38,27,37. Subatl.

189. Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reuter) Schiffner

Nom vulgar: pàmpols.

Muntanyes de Nuria (TRÈM. in WK.,Prodr. II1: 962).
Núria, Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 3) (CAD., F/. Cat. I: 45).
SENNEN l'inclou en el seu catàleg (FI. N.: 53).

- Estatges montà i subalpí, cc. 800-2100 m.
A les zones més baixes es fa sobretot als boscos ombrívols i als marges frescals
(característic de l'ordre Fagetalia sylvaticae); a l'estatge subalpí es troba a les pinedes
i als prats grassos, preferentment als obacs.lIl-V.

Des de la zona meridional de la Vall fins al vessants del Puigllançada, a Núria, a les
Gorges del Freser, al Puig del Pla de les Pasteres í a Sant Amanç. Vall d'Esteguelella
(800 ml, sobre el Sagnari, baga de la Corba, vall de Barricó, bosc del Baell, La Berru
ga, avetosa de Campelles, Coll Roig, Costa Pubilla, cap a Espinosa, Planoles, baga de
Toses (1400·1800 m, molt abundant), Pla de Rus, Costa Geperuda (2100 ml, Ribes
de Freser, vall Estremera, Coma de Fontalba (2100 ml, Gorges de Núria (1600-2000
ml, Gorges del Freser, cap al Coll de la Canya, baga de Ribes, Creu del Far (1600 ml,
l'Orri, baga de Pardines i Serra Cavallera (molt abundant), llisos de Taga, Clots de
Maçana, Bruguera, Camp dels Dois, Pla de Pena (1750 ml, Saltar, etc.

DG 29, 39, 18,28,38,48,27,37.

Nigella arvensis 1.

Lateatl.

Camps de Ribes (CAD., FI. V.: 56).

- Indicació que a la Flora de Catalunya del mateix: autor és atribuida a l'espècie següent, a la
qual remetem.



190. Nigella gallica Jordan 

Ribes (CAD.,Fi. Cat. I: 48). 

— L'hem vista només a la zona meridional de la Vali i encara molt escassa. Es fa 
sobretot als conreus de cereals (classe Secalinetea). VIII-X. 

Vora Can Perramon de Baix, 825 m; vali de Barricò, 900 m. 

DG 38 ,37 . Ibero-prov. 

191. Trollius europaeus L. 

Nom vulgar: gata-rabiosa. 

Nuria, Queralbs (SALV. in COSTA,Introd.: 7; in WK.,Prodr. Ili: 961). 
Nuria (VAYR., Cat. N.: 3) (SEN., FIN.: 53, "amb la varietat napelliflorus'"). 
Collada Verda (BUB., Fi. Руг. Ili: 381). 
Pia de Sallent ( C A D . ^ x c : 95). 
Queralbs (Font de la Ruira), Salt de l'Aigua, Creu d'en Riba (CAD., Fi. Cat. I: 44). 
Nuria, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 126, Carìceto-Pinguiculetum grandiflorae); Salt 
del Sastre, 1780 m (BR.-BL., l.c. X. 28,Peucedaneto-Luzuletum desvauxiì). 

— Des de l'estatge monta superior a l'alpi, ce. Sovint abundant. (1100) 1300-2000 
(2400)m. 
Es fa als prats grassos, als aiguamolls, als herbassars, etc. De l'ordre Molinietalìa; es 
troba també als prats dalladors del Polygono-Trisetion, als Adenostyletalia,... VI-VII. 

Manca només a la zona meridional i inferior de la Vali. L'hem observat a nombroses 
localitats, des de Baell i els vessants del Taga fins al Pia de Rus i la Collada de Toses, 
a la vali de Nuria, a la Coma de Fresers (2400 m) i als Plans de Pòrtoles. Localitats 
intermèdies: La Covil, Coli Roig, sota el Coli del Remolo, Plans de Nevà, vora Nevà 
(1280 m), baga de Fornells, Toses, sobre el Pia d'AnyeUa, Tossal de Rus, vali Estre
merà, Vilamanya, Gorges de Nuria, Coma de Fontalba, cap al Collet Verd (2200 m), 
Coma de Fontnegra, Coma d'Eina, Gorges del Freser, Planell de Coma de Vaca (2000 
m), baga de la Canya, Collada Verda, Coli del Pai, vessants de Serra Cavallera (Puig 
del Pia de les Pasteres, Puig s'Estela, Coma d'Olla), Puigsac, sota Can Barratort 
(1100 m), Mas Conili, Conivella, etc. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 28, 3 8 , 4 8 . Eur. Vers el S, munt. 

192. Actaea spicata L. 

Nuria (POURRET, ТЕХ.), Queralbs, Coma de Vaca (ТЕХ.) in WK., Prodr. Ili: 959. 
Nuria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 3), citació que és recollida per CAD. A PI. Cat.: 
494 VAYR. repeteix només la citació de Nuria. 
Coma de Vaca (ТЕХ. in CAD., FI. Cat. I: 56). 
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (Fi. N.: 54). 

- Estatges subalpí i monta, rr. 
Sobretot a les fagedes i altres boscos ombrivols, pero també ais marges frescals i als 
matolls de neret. De l'ordre Fagetalia. VI-VII. 
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190. NigeUa gallica Jordan

Ribes (CAD., FI. Cat. I: 48).

- L'hem vista només a la zona meridional de la Vall i encara molt escassa. Es fa
sobretot als conreus de cereals (classe Secalinetea). VJll·X.

Vora Can Perramon de Baix, 825 m; vall de Barricó, 900 m.

DG 38,37. Ibero·prov.

191. Trollius europaeus L.

Nom vulgar: gata·rabiosa.

Núria, Queralbs (SALV. in COSTA,Illtrod.: 7; in WK.,Prodr. llI: 961).
Núria (VAYR., Qu. N.: 3) (SEN., FI N.: 53, "amb la varietat napellif/orus').
Collad~ Verda (BUll., FI. Pyr. JJl: 381).
Pla de Sallent (CAD., Exc.: 95).
Queralbs (Font de la Ruira), Salt de l'Aigua, Creu d'en Riba (CAD., FI. ClJt. I: 44).
Núria, 2150 m (BR..BL., Vég. alp.: 126, ClJriceto-Pinguiculetum grandi[lorae); Salt
del Sastre, 1780 m (BR.·BL., l.c. t. 28,Peucedaneto·Luzuletum desvauxii).

- Des de l'estatge montà superior a l'alpí, cc. Sovint abundant. (1100) 1300·2000
(2400) m.
Es fa als prats grassos, als aiguamolls, als herbassars, etc. De l'ordre Molinietalia; es
troba també als prats dalladors del Polygono-Trisetion, als Adenostyletalia,... VI-VII.

Manca només a la zona meridional i inferior de la Vall. L'hem observat a nombroses
localitats, des de Baell i els vessants del Taga fUlS al Pla de Rus i la CoUada de Toses,
a la vall de Núria, a la Coma de Fresers (2400 m) i als Plans de pòrtoles. Localitats
intermèdies: La Covi!, Coll Roig, sota el Coll del Remoló, Plans de Nevà, vora Nevà
(1280 ml, baga de Fornells, Toses, sobre el Pla d'Anyella, Tossal de Rus, vall Estre·
mera, Vilarnanya, Gorges de Núria, Coma de Fontalba, cap al Callet Verd (2200 ml,
Coma de Fontnegra, Coma d'Eina, Gorges del Freser, Planell de Coma de Vaca (2000
ml, baga de la Canya, Collada Verda, Coll del Pal, vessants de Serra Cavallera (Puig
del Pla de les Pasteres, Puig s'Estela, Coma d'Olla), Puigsac, sota Can Barratort
(1100 ml, Mas Conill, ConiveUa, etc.

DG 29,39,18,28,38,48. Eur. Vers el S, munt.

192. Actaea spicata L.

Núria (pOURRET, TEX.), Queralbs, Coma de Vaca (TEX.) in WK., Prodr. IJJ: 959.
Núria, Queralbs (VAYR., ClJt. N.: 3), citació que és recollida per CAD. A Pl. ClJt.:
494 VAYR. repeteix només la citació de Núria.
Coma de Vaca (TEX. in CAD., FI. Cat. I: 56)_
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 54).

- Estatges subalpí i montà, rr.
Sobretot a les fagedes i altres boscos ombrívols, pera també als marges frescals i als
matolls de neret. De l'ordre Fagetalia. VI·VIl.



Fageda deis Prats, 1500-1550 m; Sant Amane, 1625-1700 m, forca abundant dintre 
la fageda amb Scilla; sobre Can Roca (Pardines), 1400 m; vali Estremerà, 1550 m; 
cap al Collet Verd (Nuria), 2150 m, entre eis nerets; baga de Toses, 1500 m, en un 
fondai ombrivol (Fraxino-Carpinion). 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Eur. 

193. Caltha palustris L. 

Nuria (VAYR., Cai. N.: 3) (CAD., FI. Cat. I: 43) (SEN., FI. N. : 53). 
Queralbs (VAYR., Cat. N.: 3). 
Noufonts, 2230 m (BR.-BL., Vég. alp. t . 12, Bryetum schleichen, ut subsp. minor); 
Nuria, 2150 m (BR.-BL., I.e. t. 15, Cariceto-Pinguiculetum, ut subsp. minor); Nuria 
2100 m (BR.-BL., I.e. 1.16, Caricetum fuscae, ut subsp. minima). 

- Sobretot a l'estatge subalpí, ce. Davalía sovint a l'estatge monta i penetra també 
a la zona alpina. (1100) 1400-2300 m. 
Es fa principalment a les vores de fonts i rierols (Calthion, Montio-Cardaminetalia), 
però apareix també a les mulleres {Molinietedia, Scheuchzerio-Caricetea nigrae). 
V-VI. 

Sembla que manqui a la zona més meridional de la Vali. Vora el Coli de Coma 
Ermada (Ripollès); Plans de Nevà, des d'on davalía fins a uns 1300 m; baga de For-
nells; de Toses al Pia d'Anyella i a la Collada, 1500-1760 m; des de sota Dòrria 
(1400 m) a la Collada de Toses; Font de l'Home mort, 1800 m; baga d'Estremerà; 
cap al Collet d'Estebn's, 1950 m; Fontalba, 2025 m; Coma de Fontalba; voltants de 
Nuria; Gorges de Nuria, 1750-2000 m; Coma de Fontnegra; Coma de Fresers, 2300 
m; Coma de Vaca, 2250 m; sobre La Plana, 1250 m; cap al Moli d'en Bonada, 1300 
m; Serra de la Canya; solell del Bosc de Ribes, 1700 m; sota la Collada de Meianells, 
1750 m; molt freqüent a la baga de Pardines (Puigsac, les Noufonts, l'Orri Veli, Plans 
de Portóles, Collada Verda,...), 1300-1700 m; sota Can Barratort, 1100 m; cap a la 
Falgosa, 1250 m; Conivella, 1400 m. 

A les zones altes hi ha una forma de flor petita que correspon al que BRAUN-
BLANQUET anomena subsp. minor. 

DG 29 ,39 ,18 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Circumbor. 

194. Aconitum pyrenaicum L. subsp. lamarckii (Rchb.) O. Bolòs et Vigo; A. lycoctonum 
auct. 

Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 9; in WK.,Prodr. III: 973) (VAYR., Caí. N.: 3 ; 
PI. Cat.: 494) (TEX. in WK., I.e., sub vai.fallax Gren.) (SEN., Fl. N.: 54). 
Pia de Sallent (CAD.,Exc.: 96;Fl. Cat. I: 5). 
Vali de les Mulleres, alta vali de Noufonts (SEN., Add.: 7). 

Salt de Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2%,Peucedaneto-Luzuletum desvauxii). 
Vessant S del Coli de Queralbs, 2490-2540 m (SERVE,Rech. comp. t. XI, comunitat 
dAstragalus nevadensis i Festuca scoparla). 
Tossa del Pas deis Lladres, 2500 m (KUPFER,Rech.: 25). 

- Estatge subalpi, ce. Penetra als estatges monta i alpi. (1300) 1500-2200 (2550) m. 
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Fageda dels Prats, 1500-1550 m; Sant Amanç, 1625-1700 m, força abundant <tintre
la fageda amb Sei/la; sobre Can Roca (Par<tines), 1400 m; vall Estremera, 1550 m;
cap al Callet Verd (Núria), 2150 m, entre els nerets; baga de Toses, 1500 m, en un
fondal ombrívol (Fraxino-Olrpinion)_

DG 29,39,18,28,38,37. Eur.

193. Caltha palustris L.

Núria (VAYR., Olt. N.: 3)(CAD., FI Olt. I: 43)(SEN., FI N.: 53).
Queralbs (VAYR., Cat. N.: 3).
Noufonts, 2230 m (BR.-BL., Vég. alp. I. 12, Bryetum sehleiehen, ut subsp. minor);
Núria, 2150 m (BR.-BL., I.e. I. 15, Carieeto-Pinguieuletum, ut subsp. minor); Núria
2100 m (BR.-BL., I.e. 1.16, Olrieetumfuseae, ut subsp. minirrw).

- Sobretot a l'estatge subalpí, cc. Davalla sovint a l'estatge montà i penetra també
a la zona alpina. (1100) 1400-2300 m.
Es fa principalment a les vores de fonts i rierols (Calthion, Montio-Olrdaminetalia),
però apareix també a les mulleres (Molinietalia, Seheuehzerio-Olrieetea nigrae).
V-VI.

Sembla que manqui a la zona més meridional de la Vall. Vora el Coll de Coma
Ermada (Ripollès); Plans de Nevà, des d'on davalla fms a uns 1300 m; baga de For
nells; de Toses al Pla d'Anyella i a la Collada, 1500-1760 m; des de sota Dòrria
(1400 m) a la Collada de Toses; Font de l'Home mort, 1800 m; baga d'Estremera;
cap al Callet d'Estebrís, 1950 m; Fontalba, 2025 m; Coma de Fontalba; voltants de
Núria; Gorges de Núria, 1750-2000 m; Coma de Fontnegra; Coma de Fresers, 2300
m; Coma de Vaca, 2250 m; sobre La Plana, 1250 m; cap al Molí d'en Bonada, 1300
m; Serra de la Canya; solell del Bosc de Ribes, 1700 m; sota la Collada de Meianells,
1750 m; molt freqüent a la baga de Pardines (Puigsac, les Noufonts, l'Orri Vell, Plans
de Pòrtoles, Collada Verda,...), 1300-1700 m; sota Can Barratort, 1100 m; cap a la
Falgosa, 1250 m; Conivella, 1400 m.
A les zones altes hi ha una forma de flor petita que correspon al que BRAUN
BLANQUET anomena subsp. minoro

DG 29,39,18,28,38,48. Circumbor.

194. Aconitum pyrenaicum L. subsp. lamarckii (Rchb.) O. Bolòs et Vigo;A. Iyeoetonum
auet.

Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 9; in WK.,Prodr. III: 973) (VAYR., Cat. N.: 3;
PI. Cat.: 494) (TEX. in WK., I.e., sub var.fallax Gren.)(SEN., FI. N.: 54).
Pla de Sallent (CAD., Exc.: 96;F7. Olt. I: 5).
Vall de les Mulleres, alta vall de Noufonts (SEN.,Add.: 7).
Salt de Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. l. 28, Peueedaneto-Luzuletum desvauxii).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2490-2540 m (SERVE,Reeh. comp. t. XI, comunitat
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia).
Tossa del Pas dels Uadres, 2500 m (KÜPFER, Reeh.: 25).

- Estatge subalpí, cc. Penetra als estatges montà i alpí. (1300) 1500-2200 (2550) m.



Herbassars megafòrbics, llocs frescals. Sobretot a les comunitats deh Adenostyletalia; 
suporta, però, ambients relativament secs. VII-IX. 

Pia de Prats, 1575 m; La Covil; sota Coli Pan, 1700 m; Toses, 1520 m; cap el Pia 
d'Anyella, 1800 m; sobre la Coma de Planès, 2380 m; sota el Pas dels Lladres, 2400-
2525 m; baga d'Estremerà, fìns a la Balma del Fadri, 1300 m; cap a la Font de 
l'Home mort, molt abundant; Gorges de Nùria, 1650-2000 m; de Nùria a la Coma de 
Fontalba, 2000-2100 m; vali de Nùria; Coma de l'Embut, 2150 m; vali de Fines-
trelles; Fonts del Freser, 2430 m; Planell de Coma de Vaca, 2000 m; Gorges del 
Freser (Costa Rubi, La Balma, La Paradella, e t c ) ; forca freqiient a la baga de Pardines 
(cap a l'estany de Can Roca, Estany del Tarter, vessants del Puig s'Estela, molt 
abundant al Puig del Pia de les Pasteres, Els Prats,...), 1400-1800 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Oròfitalp. 

195. Aconitum anthora L. 

Nùria (VAYR., Cut. N.: 3) (SEN, FI. N.: 54). 
Vali de les Mulleres (SEN.,Add.: 7, ut var.grandiflora Reichb.). 
Nùria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassociació de 
F. ovina subsp. indigesta). 

— Alta muntanya axial, rr. Esporàdicament davalla a l'estatge monta. Localment pot 
èsser abundant. (1450) 1700-2400 m. 
Pianta termòfila que es fa als costers assolellats. Tant en terreny calcari com sobre 
substrat silici. VIII-LX. 
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Herbassars megafòrbics, llocs frescals. Sobretot a les comunitats dels Adenostyletalia;
suporta, però, ambients relativament secs. VlI-IX.

Pla de Prats, 1575 m; La Covil; sota Coll Pan, 1700 m; Toses, 1520 m; cap el Pla
d'Anyella, 1800 m; sobre la Coma de Planès, 2380 m; sota el Pas dels Uadres, 2400
2525 m; baga d'Estremera, fIns a la Balma del Fadrí, 1300 m; cap a la Font de
l'Home mort, molt abundant; Gorges de Núria, 1650-2000 m; de Núria a la Coma de
Fontalba, 2000-2100 m; vall de Núria; Coma de l'Embut, 2150 m; vall de Fines
trelles; Fonts del Freser, 2430 m; Planell de Coma de Vaca, 2000 m; Gorges del
Freser (Costa Rubí, La Balma, La Paradella, etc.); força freqüent a la baga de Pardines
(cap a l'estany de Can Roca, Estany del Tarter, vessants del Puig s'Estela, molt
abundant al Puig del Pla de les Pasteres, Els Prats,...), 1400-1800 m.

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48.

195. Aconitum anthora L.

OròfIt alp.

Núria (VAYR., Cat. N.: 3)(SEN, FI. N.: 54).
Vall de les Mulleres (SEN., Add.: 7, ut var .grandif/ora Reichb.).
Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassociació de
F ovina subsp. indigesta).

- Alta muntanya axial, IT. Esporàdicament davalla a l'estatge montà. Localment pot
ésser abundant. (1450) 1700·2400 m.
Planta termòfila que es fa als costers assolellats. Tant en terreny calcari com sobre
substrat silici. VIJl-IX.

9 Aconitum anthora

7
2 3



Sobre Batet, 1500 m; baga d'Estremerà, 1650 m, a les roques calcarles; abundant a la 
Costa de les Tutes, 2050-2200 m; Coma de l'Embut, 2200 m; Coma de les Mulleres, 
2400 m; Coma del Llispet, 2050 m; forca abundant al torrent de Castellcervós, 
1800-1900 m; La Paradella, 1450 m; La Molcó, 1550-1700 m, forca abundant; sobre 
el Planell de Coma de Vaca, 2050-2100 m; Les Espiguetoses, 1900 m. Totes aqüestes 
localitats corresponen a la zona axial. De les serres pre-pirinenques el coneixem no-
més dels vessants del Puigllancada, 2000 m. 

DG 29 ,39 ,18 , 28, 38. Oròfìt europ. S 

196. Aconitum napellus L. subsp. vulgare Rouy et Fouc. 

Nom vulgar: herba tora (tora). 

Nuria (BOFILL,Nuria: 52) (CAD.,FI. Cat. I: 54) (SEN.,FI. N.: 54). 
Comú a Nuria des de la gorja de Cremai (FERRER,Exc: 81). 
Pia de Salient (CAD.,.Exc: 96). 
Nuria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 18, Chenopodieto-Taraxacetum pyrenaici); 
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., le. t. 28, Peucedaneto-Luzuletum desvauxii). 

- Alta muntanya axial ecc; no tan corrent a les serres pre-pirinenques. (900) 1400-
2650 m. 
Es fa als sòls rics en matèria orgànica, sobretot a les formacions de megafòrbies (Ade-
nostyletalia) i als llocs ruderals o freqüentats pel bestiar (Rumicion alpini). VII-IX. 

Molt estés per la zona axial. La Molina, torrent de Planes (1750 m), del Collet de les 
Barraques al Roc Blanc, vali Estremerà (1400-2000 m), torrent del Borrut (2500 m), 
Els Planassos, Coma de Fontalba, Nuria, Gorges de Nuria, sota el Pic de Segre (2650 
m), Coma de Noufonts, Coma de les Mulleres, Coma de Fontnegra, Coma de Vaca, 
Coma de Fresers, Planell de Coma de Vaca, Gorges del Freser (1300-2000 m), Pe-
drisses, Pia dels Anyells, Creu del Far (1600 m), bosc de Batet (1750 m), Serra de la 
Canya, Baga de Siat, sota el Mont-roig, cap a la Collada Verda, etc. Vores del Freser a 
Ribes (900 m), portai accidentalment pel riu i mal desenvolupat. No rar a les mun-
tanyes pre-pirinenques: Coli Roig, 1700 m; sota el Coll de Coma Ermada, 1800 m; 
molt abundant a La Covil; vora l'Estany de Can Roca, 1500 m; vessants del Puig de 
Coma d'Olla; Estany del Tarter, 1600 m, abundant; cap al Coll del Pal; Puig del Pia 
de les Pasteres. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 38 ,48 . Oròfìt alp. 

Aconitum variegatum L.;A. cammarum Jacq. -Aconitumpaniculatum Lam. 

Nuria (F. BOLÒS herb, in VAYR., PI. Not.: 19, sub A. cammarum L., A. violaceum Bauh.) 
(POURRET in WK., Prodr. Ili: 974 sub .4. paniculatum). 

- Suposem que es tracia de l'espècie precedent, a la qual remetem. 

Delphinium montanum DC. in Lam. et D C ; A elatum auct. 

Vali d'Eina (cantó espanyol) (GAUT. segons CAD., FI. Cat. I: 53) ; especialment a la Vali d'Eina 
(SEN., FI. N.: 54 ) . 

- Aqüestes indicacions fan referencia a la precedent de GAUTIER, però aquest botanic no as-
senyalà pas la pianta a la vali d'Eina meridional sino a la Coma d'Eina cerdana; en el seu Catal: 70 
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Sobre Batet, 1500 m; baga d'Estremera, 1650 m, a les roques calcàries; abundant a la
Costa de les Tutes, 2050·2200 m; Coma de l'Embut, 2200 m; Coma de les Mulleres,
2400 m; Coma del Llispet, 2050 m; força abundant al torrent de Castellcervós,
1800·1900 m; La Paradella, 1450 m; La Molçó, 1550·1700 m, força abundant; sobre
el Planell de Coma de Vaca, 2050·2100 m; Les Espiguetoses, 1900 m. Totes aquestes
localitats corresponen a la zona axial. De les serres pre-pirinenques el coneixem no
més dels vessants del Puigllançada, 2000 m.

DG 29,39,18,28,38. Oròfit europ. S

196. Aconitum napellus L. subsp. vulgare Rouy et Fouc.

Nom vulgar: herba tora (tòra).

Núria (BOFILL, Núria: 52) (CAD., FI. Cat. I: 54) (SEN., FI. N: 54).
Comú a Núria des de la gorja de Cremal (FERRER, Exc.: 81).
Pla de Sallent (CAD., Exc.: 96).
Núria, 2050 m (BR.·BL., Vég. alp. 1. 18, Chenopodieto·Taraxacetum pyrenaicl);
Salt del Sastre, 1780 m (BR.·BL., l.c. t. 28, Peucedaneto·Luzu/etum desvauxil).

- Alta muntanya axial ccc; no tan corrent a les serres pre·pirinenques. (900) 1400·
2650 m.
Es fa als sòls rics en matèria orgànica, sobretot a les formacions de megafòrbies (Ade·
nosty/eta/ia) i als llocs ruderals o freqüentats pel bestiar (Rumicion a/pini). VII·IX.

Molt estès per la zona axial. La Molina, torrent de Planès (1750 ml, del Collet de les
Barraques al Roc Blanc, vall Estremera (1400·2000 ml, torrent del Borrut (2500 ml,
Els Planassos, Coma de Fontalba, Núria, Gorges de Núria, sota el Pic de Segre (2650
ml, Coma de Noufonts, Coma de les Mulleres, Coma de Fontnegra, Coma de Vaca,
Coma de Fresers, Planell de Coma de Vaca, Gorges del Freser (1300·2000 ml, Pe·
drisses, Pla dels Anyells, Creu del Far (1600 ml, bosc de Batet (1750 ml, Serra de la
Canya, Baga de Siat, sota el Mont·roig, cap a la Collada Verda, etc. Vores del Freser a
Ribes (900 ml, portat accidentalment pel riu i mal desenvolupat. No rar a les mun·
tanyes pre·pirinenques: Coll Roig, 1700 m; sota el Coll de Coma Ermada, 1800 m;
molt abundant a La Covil; vora l'Estany de Can Roca, 1500 m; vessants del Puig de
Coma d'Olla; Estany del Tarter, 1600 m, abundant; cap al Coll del Pal; Puig del Pla
de les Pasteres.

DG 29,39,18,28,38,48. Oròfit alp.

Aconitum variegatum L.;A. cammarum Jacq. - Aconitum paniculatllm Lam.

Núria (F. DOLÒS herb. in VAYR., PI. Not.: 19, sub A. cammamm L., A. violaceum Bauh.)
(POURRET in \VK., Prodr.lJJ: 974 sub A. ponieu/arum).

- Suposem que es tracta de l'espècie precedent, a la qual remetem.

De/phinium montanum DC. in Lam. et DC.; D. e[atum auet.

Vall d'Eina (cantó espanyol) (GAUT. segons CAD., F/. Cal. I: 53); especialment a la Vall d'Eina
(SEN., FI. N.: 54).

- Aq~estes indicacions fan referència a la precedent de GAUTIER. però aquest botànic no as
senyala pas la planta a la vall d'Eina meridional sinó a la Coma d'Eina cerdana; en el seu CataL: 70



es llegeix textualment "..versant français (val d'Eyne aux fours au chaux, roc de l'Aigle) et espag
nol (sous la Porteille de Mantet)". 

197. Delphinium peregrinum L. subsp. verdunense (Balbis) 0 . Bolos et Vigo 

Camps de Queralbs (VAYR., Cat.N.: 3), citacio que repeteix despres CADEVALL. 
Ribes (CAD., Fl. Cat. I: 52). 

SENNEN inclou l'especie en el seu cataleg (Fl. N.: 54). 

— Estatge monta, rr. 775-1300 m. 
Es fa sobretot als camps de cereals i als guarets, mes rarament als talussos i vores de 
carnins. De la classe Secalinetea. VIII-IX. 
Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; cap al Casot, 800 m; Can Perramon de Baix, 
825 m; Can Perramon de Dalt, 975 m; Can Gorra, 975 m; El Baell, 1250 m; sobre 
Segura, 1160 m; sota Queralbs, 1100 m. 

DG 28, 38, 37. Med. W 

198. Anémone nemorosa L. 

Valls de Queralbs (VAYR., Fl. N.:2), indicaciô que recull CAD. (Fl. Cat. I: 19). 

— Zona sud-oriental de la Vall, als estatges monta i subalpi", r, perô localment 
molt abundant. 800-1850 m. 
Es fa a les fagedes i a les vernedes, rarament als boscos de pins o als vessants des-
forestats ombrivols. De l'ordre Fagetalia. III-VI. 
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es llegeix textualment .... versant français (val d'Eyne aux: fours au chaux. roc de rAigle) et espag
noi (sous la Porteille de Mantet)",

197. Delphinium peregrinum L. subsp. verdunense (Balbis) O. Bolòs et Vigo

Camps de Queralbs (VAYR., Cat. N: 3), citació que repeteix després CADEVALL.
Ribes (CAD., FI. Cat. f: 52).
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N: 54).

- Estatge montà, rr. 775-1300 m.
Es fa sobretot als camps de cereals i als guarets, més rarament als talussos i vores de
camins. De la classe Secalinetea. VI1l-IX.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; cap al Casot, 800 m; Can Perramon de Baix,
825 m; Can Perramon de Dalt, 975 m; Can Gorra, 975 m; El Baell, 1250 m; sobre
Segura, 1160 m; sota Queralbs, 1100 m.

DG 28, 38, 37.

198. Anemone nemorosa L.

Med. W

Valls de Queralbs (VAYR., FI. N:2), indicació que recull CAD. (FI. Cat. f: 19).

- Zona sud-atiental de la Vall, als estatges montà i subalpí, r, però localment
molt abundant. 800-1850 m.
Es fa a les fagedes i a les vernedes, rarament als boscos de pins o als vessants des
forestats ombrívols. De ¡'ordre Fagetalia. I1l-VI.

9 Anemone nemorosa

",

7
2 3



Vores del Freser sota la Corba i Estèguel, 800 m; Ribes de Freser, 900 m, a les 
vernedes; entre Ribes i Pardines, a les vernedes del Segadell, 950-1100 m; sobre 
el Bosc del Rei, 1000 m; fageda dels Prats, molt abundant, 1400-1550 m; turó 
de la Collada Verda, 1650 m; vessants del Puig s'Estela i de Coma d'Olla, 1700-
1850 m; pinèdes de Puig Llingort, 1350-1500 m; molt abundant a la fageda de 
Sant Amanç 1500-1700 m. També a les fagedes de Montgrony (Ripollès). 
La citació de VAYREDA la creiem, a part de molt inconcreta, poc fidedigna; en el 
seu herbari no hi ha exemplars que l'avalin. 

DG 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Eur. 

199. AnemoneranunculoidesL. 

- Estatges monta i subalpí, r. 800-2000 m. 
Boscos ombn'vols (fagedes, vernedes, avetoses, pinèdes,...) i també ais vessants 
obacs herbats i ais torrents. III-VI. 

Obac de Cirerets (La Molina, Cerdanya), 1800 m. Relativament fréquent, però 
esporàdica, a la Serra de Montgrony: prop de Toses, 1500 m; sota el Coli del Remolo, 
1800 m; baga de Plañóles; vessants de La Berruga i de La Covil, 1550-1900 m, 
fréquent ais fondais i de vegades abundant. Sant Amanç, 1500-1700 m. Fréquent 
ais vessants de Taga i de Serra Cavallera, des de Mas Conili fins a la Collada Verda 
(torrent de Conivella, Pineda Rosta, Bancerola, Les Noufonts, Pou de Taga, vora 
el cim del Taga (2000 m), costes del Puig de Coma d'Olla i de Puig s'Estela, fageda 
dels Prats,...), 1200-1900 m. Boscos de ribera: vores del Freser, sota La Corba i 
Estèguel, 800 m; prop de Ribes, al riberal del Freser, 900 m; vernedes del Segadell, 
entre Ribes i Pardines, 950-1100 m; cap a Espinosa, 1100 m. Baga d'Estremerà, 
1650 m. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Eur. 

Anemone narcissiflora L. 

- La Cornelia (La Molina, Cerdanya), 2100 m, piop del límit occidental de la Vali. No lliem 
vista, però, dintre de la Vali mateix. 

DG18. 

200. Hepática nobilis Miller; Anemone hepática L. 

Nom vulgar: viola de llop, herba fetgera. 

Boscos i torrents de Nuria (VAYR., Cat. N. : 2, citació que recull desprès CAD. a la Fl. 
Cat.I: 20) (SEN., Fi. N.: 52). 
Ribes (CAD.,/7?. Cat. I: 20). 

Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 29,Saxifrageto-Rhodoretum). 
Collada de Toses, 1810 m (RIVAS MAKT.,Bosq. y mat. pir. t. 6, Veronico-Pinetum 
sylvestris). 

- Des de l'estatge monta inferior fins al límit inferior de l'alpi, ecc. 775-2100 m. 
Es fa sobretot als boscos (rouredes, fagedes, pinèdes,...), però també ais llocs des-
forestats ombn'vols. Característica de la classe Querco-Fagetea. III-VI. 
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Vores del Freser sota la Corba i Estèguel, 800 m; Ribes de Freser, 900 m, a les
vernedes; entre Ribes i Pardines, a les vernedes del Segadell, 950-1100 m; sobre
el Bosc del Rei, 1000 m; fageda dels Prats, molt abundant, 1400-1550 m; turó
de la Collada Verda, 1650 m; vessants del Puig s'Estela i de Coma d'Olla, 1700
1850 m; pinedes de Puig Uingort, 1350-1500 m; molt abundant a la fageda de
Sant Amanç 1500-1700 m. També a les fagedes de Montgrony (Ripollès).
La citació de VAYREDA la creiem, a part de molt inconcreta, poc fidedigna; en el
seu herbari no hi ha exemplars que l'avalin.

DG 28,38,48,37. Eur.

199. Anemone ranunculoides L.

- Estatges montà i subalpí, r. 800-2000 m.
Boscos ombrívols (fagedes, vernedes, avetoses, pinedes,...) i també als vessants
obacs herbats i als torrents. lli-VI.

Obac de Cirerets (La Molina, Cerdanya), 1800 m. Relativament freqüent, però
esporàdica; a la Serra de Montgrony: prop de Toses, 1500 m; sota el Coll del Remoló,
1800 m; baga de Planoles; vessants de La Berruga i de La Covi!, 1550-1900 m,
freqüent als fondals i de vegades abundant. Sant Amanç, 1500-1700 m. Freqüent
als vessants de Taga i de Serra Cavallera, des de Mas Conill fms a la Collada Verda
(torrent de Conivella, Pineda Rosta, Bancerola, Les Noufonts, Pou de Taga, vora
el cim del Taga (2000 ml, costes del Puig de Coma d'Olla i de Puig s'Estela, fageda
dels Prats,...), 1200-1900 m. Boscos de ribera: vores del Freser, sota La Corba i
Estèguel, 800 m; prop de Ribes, al riberal del Freser, 900 m; vernedes del Segadell,
entre Ribes i Pardines, 950-1100 m; cap a Espinosa, 1100 m. Baga d'Estremera,
1650 m.

DG 18,28,38,48,37. Eur.

Anemone narcissiOora L.

- La Comella (La Molina, Cerdanya), 2100 m, prop del límit occidental de la Vall. No l'hem
vista, però, dintre de la Vall mateix.

DG IB.

200. Hepatica nobilis Miller;Anemone hepatica L.

Nom vulgar: viola de llop, herba fetgera.

Boscos i torrents de Núria (VAYR., Cat. N.: 2, citaciò que recull desprès CAD. a la FI.
Cat. I: 20) (SEN., FI. N.: 52).
Ribes (CAD., FI. Cat. I: 20).

Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Veg. alp. t. 29,Saxifrageto-Rhodoretum).
Collada de Toses, 1810 m (RIVAS MART.,Bosq. y mat. piro t. 6, Veronico-Pinetum
syIvestris).

- Des de l'estatge montà inferior fms al límit inferior de l'alpi, cCC. 775-2100 m.
Es fa sobretot als boscos (rouredes, fagedes, pinedes, ...), però també als llocs des
forestats ombrívols. Característica de la classe Querco-Fagetea. lli-VI.



Molt estesa per tota la Vali, des de l'extrem meridional (Esteguelella, El Sagnari,... 
800 m) fins a la Collada de Toses, a la vali de Nuria, al Puig del Pia de les Pasteres i 
a Sant Amane. La Corba, Barricò, Aigiies de Ribes, boscos del Baell i de Campelles, 
Ribes de Freser, baga de Plañóles, Nevà, sobre Espinosa (1350 m), Toses, torrent de 
Pia de Rus, El Pinetar (Plañóles), entre el Collet de les Barraques i el Roe Blanc 
(2000 m), Estremerà, Queralbs, Daió, Gorges de Nuria, vora la Cova de St. Gil 
(2100 m), Nuria, Gorges del Freser, cap al torrent de Joan Déu (2050 m), baga de 
Siat (1900 m), bosc de Ribes, La Moscatosa, vessants de Puig s'Estela i de Coma 
d'Olla, Puigsac, La Balcera, vers el Pou de Taga, l'Orri, Mas Conili, Bac de l'Heura, 
Bruguera, Pia de Pena (1700 m), Corones, etc., etc., 

Tant les races de flor blanca com les de flor violeta son corrents; aquelles, però, 
semblen mes abundants ais indrets mes eleváis o mes freds. Hom troba també, 
rarament, formes de flor lilosa o rosada. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 27 ,37 . Circumbor. 

201. Pulsatilla alpina (L.) Delarbre ; Anemone alpina L. 

Nuria (POURRET in WK., Prodr. III: 951); herbatges deis cims de Nuria (VAYR., 
Cat. N.: 2); llocs herbosos de Nuria (CAD., FI. Cat. I: 17). 
Puig de la Foixera, al S. de Ribes (VAYR., Pl. Cat. : 492), citació que recull CAD. (/. c). 
Salt del Sastre (CAD., FI. V.: 55). 
Al peu de la Creu d'en Riba ( C A D . , £ J C C : 96;FI. Cat. I: 17). 

— Estatge subalpí a les serres pre-pirinenques, c. De vegades abundant. 1400-2150 m. 
Estrictament calcicola. Es fa ais prats (Seslerietalia), sobretot en indrets frescals, i 
també ais boscos ombrívols de pi negre (Seslerio-Pinenion). V-VII. 

Sobre Costa Rasa, 2000 m; Costa Geperuda, 2150 m; Costa Borda, 1850 m; baga de 
Toses, 1600 m; sota el Roe deis Iiamps, 1950 m; boscos de La Covil, molt abundant; 
baga de Campelles; roques de Forat Mito, 1700 m; La Berruga; Golobran, 1500 m; 
Sant Amane, 1400-1850 m; vessants obacs del Taga, fins prop del cim, 2025 m; vora 
la Portellad'Ogassa, 1800 m; Serra Cavaliere (Coma d'Olla, Puig s'Estela, Puig del Pia 
de les Pasteres), molt abundant. 

De les citacions precedents a dalt ressenyades, només correspon realment a aquest 
tàxon la de VAYR. del Puig de la Foixera (Sant Amane); les altres s'han de referir a 
l'espècie següent. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Oròfit alp. 

202. Pulsatilla apiifolia (Scop.) Schult.; P. sulphurea (DC.) DT. et Sarnth., P. alpina 

(L.) Delarbre subsp. apiifolia (Scop.) Nyman 

Vora Nuria (SALV., COSTA in WK.,Prod. III.: 951). 
Massis del Puigmal, a Nuria (SEN.,P/. d'Esp. 1916: 220-221, sub Anemone alpina 
L. proles myrrhidifolia Vili. var. latisecta nov.). 
Pont de Cremai (SEN., Add.: 4, sub Anemone alpina "forma especial"); Salt del 
Sastre, Creu d'en Riba (SEN., FI. N.: 52, sub Anemone sulfurea). 
Vers Finestrelles, 2300 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2 1 , Festucetum eskiae); al N de 
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Molt estesa per tota la Vall, des de l'extrem meridional (Esteguelella, El Sagnari,...
800 m) fms a la Collada de Toses, a la vall de Núria, al Puig del Pla de les Pasteres i
a Sant Amanç. La Corba, Barricó, Aigües de Ribes, boscos del Baell i de Campelles,
Ribes de Freser, baga de Planoles, Nevà, sobre Espinosa CI 350 ml, Toses, torrent de
Pla de Rus, El Pinetar (planoles), entre el Callet de les BarraqOes i el Roc Blanc
(2000 ml, Estremera, Queralbs, Daió, Gorges de Núria, vora la Cova de St. Gil
(2100 ml, Núria, Gorges del Freser, cap al torrent de Joan Déu (2050 ml, baga de
Siat (1900 ml, bosc de Ribes, La Moscatosa, vessants de Puig s'Estela i de Coma
d'Olla, Puigsac, La Balcera, vers el Pou de Taga, l'Orri, Mas Conill, Bac de l'Heura,
Bruguera, Pla de Pena CI 700 ml, Corones, etc., etc.,

Tant les races de flor blanca com les de flor violeta són corrents; aquelles, però,
semblen més abundants als indrets més elevats o més freds. Hom troba també,
rarament, formes de flor lilosa o rosada.

DG 29,39,18,28,38,48,27,37. Circumbor.

20I. Pulsatilla alpina (L.) Delarbre; Anemone alpina L.

Núria (pOURRET in WK., Prodr. III: 951); herbatges dels cims de Núria (VAYR.,
Cat. N.: 2); llocs herbosos de Núria (CAD., FI. Cat. I: 17).
Puig de la Foixera, al S. de Ribes (VAYR., PI. Cat.: 492), citació que recull CAD. (I. e).
Salt del Sastre (CAD., FI. v.: 55).
Ai. peu de la Creu d'en Riba (CAD.,Exe.: 96;FI. Cat. I: 17).

- Estatge subalpí a les serres pre-pirinenques, c. De vegades abundant. 1400-2150 m.
E~frictament calcícola. Es fa als prats (Seslerietalia), sobretot en indrets frescals, i
t/!ffibé als boscos ombrívols de pi negre (Seslerio-Pinenion). V-Vll.

Sobre Costa Rasa, 2000 m; Costa Geperuda, 2150 m; Costa Borda, 1850 m; baga de
Toses, 1600 m; sota el Roc dels llamps, 1950 m; boscos de La Covil, molt abundant;
baga de Campelles; roques de Forat Mitó, 1700 m; La Berruga; Golobran, 1500 m;
Sant Amanç, 1400-1850 m; vessants obacs del Taga, fms prop del cim, 2025 m; vora
la Portella d'Ogassa, 1800 m; Serra Cavallera (Coma d'Olla, Puig s'Estela, Puig del Pla
de les Pasteres), molt abundant.

De les citacions precedents a dalt ressenyades, només correspon realment a aquest
tàxon la de VAYR. del Puig de la Foixera (Sant Amanç); les altres s'han de referir a
l'espècie següent.

DG 18,28,38,48,27,37. Orófit alp.

202. Pulsatilla apiifolia (Scop.) Schult.; P. sulphurea (DC.) DT. et Sarnth., P. alpilla
(L.) Delarbre subsp. apiifolia (Scop.) Nyman

Vora Núria (SALV., COSTA in WK.,Prod. III.: 951).
Massís del Puigmal, a Núria (SEN., PI. d'Esp. 1916: 220-221, sub Anemone alpina
L. proles myrrhidifolia Vill. var.laCiseeta nov.).
Pont de Cremal (SEN., Add.: 4, sub Anemone alpilla "forma especial"); Salt del
Sastre, Creu d'en Riba (SEN., FI. N.: 52, sub Allemolle sulfurea).
Vers Finestrelles, 2300 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 21, Festueetum eskiae); al N de



Nuria, 2200 m (BR.-BL., Le. t. 22,Hieracieto-Festucetum spadiceae); Salt del Sastre, 
1780 m (BR.-BL., /. c.: 239, Peucedaneto-Luzuletum desvauxií), sub Anemone sulfúrea. 
Collada de Toses, 1750 m (RIVAS MART., Pastiz. t. 1, Campanulo-Festucetum 
eskiae). 
(Vegeu l'especie anterior). 

- Estatges subalpí i alpí de la serralada axial, с i de vegades abundant. Molt'rara a les 
serres pre-pirinenques. (1500) 1700-2200 (2700) m. 
Silicícola. Prats deis Caricetalia curvulae, sobretot al Festuckm eskiae, i també al 
Nardion. VI-VII. 

Frequent a la zona axial silícia. Sobre la Collada de Toses, 1875 m; cap al Roc Blanc, 
2000 m; cap al Roe de la Fita, 2100 m; Nuria; vora les coves de Sant Gil i d'Amadeu, 
molt abundant; Roc de la Male, 2100 m; abundant a les Gorges de Nuria, 1600-2000 
m; Coma de les Mulleres; Coma del Llispet, 2025 m; Gorges del Freser (torrent de 
Castellcervós, torrent de Joan Déu, Clot del Malinfern, Les Espiguetoses, Les Marra-
des,...); vora el Planell de Coma de Vaca, 2000 m; Les Arques de Coma de Vaca, 
2700 m; torrent de les Barraques (Coma de Fresers), 2450-2525 m; sobre les Fonts 
del Freser, 2625 m; sota el Coll de la Coma de l'Orri, 2350 m; obac del Balandrau, 
2250 m; Serra de la Canya, 2100 m; sota el Pía de la Guilla (Puig Cerverís), 1950 m. 
Cap a la Collada Verda, 1550 m; vessants del Taga, sota el Serrat de Magaña, 1750 m, 
en una petita clapa de terreny silici. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Orófít alp. 

Pulsatilla alpina x apiifolia. 

- Serrat de Magaña, 1750 m, entre els seus progrenitors, en el contacte entre els 
terrenys calcaris i els silicis. 

203. Pulsatilla vernalis (L). Miller; Anemone vemalis L. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 4); vora Nuria (SALV., POURRET 
in WK.,Prodr. III: 952). 
Rasos elevats de Puigmal i cims de Nuria (VAYR., Cat. N.: 2). 
Pissarres del Puigmal i altures de Nuria (CAD.,/7. Cat. I.: 18). 
Pastures alpines (SEN.,M. N.: 52). 
Pas dels Lladres, 2650 m (SERVE, Rech. сотр. t. XVIII, comunitat de Festuca supi
na i Carex curvuld). 
Pía de Gorrablanc, 2450 m (BAUD, et SERVE, Les group. F. dur. 1.1, Hieracio-Fes-
tucetum supinae). 

- Estatges subalpí" i alpí, sobretot a la zona axial, silícia, c. 1675-2450 m. 
Es fa ais prats de la classe Juncetea trifidi i al Nardion, pero sembla que abunda mes 
encara a les landes rases de Calluna. V-VI. 
Las planta pirinenca pertany a la var. pyrenaica Aich. et Schwegler. 

Frequent a la serralada axial. Cap al Coll de la Creu de Meians, 1925 m; vers el Puig 
de Dórria, 2400 m; cap al Roe Blanc, 2000 m; abundant a la Coma de Fontalba, 
2250 m; voltants de Nuria, 1975-2100 m, en alguns llocs molt abundant;Collet Verd, 

204

Núria, 2200 m (BR.-BL., I.c. t. 22,Hieracieto-Festucet!lm spadiceae); Salt del Sastre,
1780 m (BR.-BL., I. c.: 239, Peucedalleto-Luzuletum desvauxiz), sub Allemolle sui[urea.
Collada de Toses, 1750 m (RIVAS MART., Pastiz. t. l, Campallulo-Festucetum

eskiae).
(Vegeu l'espècie anterior).

- Estatges subalpí i alpí de la serralada axial, e i de vegades abundant. Molt'rara a les
serres pre-pirinenques. CI 500) 1700-2200 (2700) m.
Silicícola. Prats dels CaricetaliJJ curvulae, sobretot al Festucioll eskiJJe, i també al
Nardioll. VI ·VlI.

Freqüent a la zona axial silícia. Sobre la Collada de Toses, 1875 m; cap al Roc Blanc,
2000 m; cap al Roc de la Fita, 2100 m; Núria; vora les coves de Sant Gil i d'Amadeu,
molt abundant; Roc de la Malè, 2100 m; abundant a les Gorges de Núria, 1600-2000
m; Coma de les Mulleres; Coma del Llispet, 2025 m; Gorges del Freser (torrent de
Castellcervós, torrent de Joan Déu, Clot del Malinfern, Les Espiguetoses, Les Marra
des, ...); vora el Planell de Coma de Vaca, 2000 m; Les Arques de Coma de Vaca,
2700 m; torrent de les Barraques (Coma de Fresers), 2450-2525 m; sobre les Fonts
del Freser, 2625 m; sota el Coll de la Coma de l'Orri, 2350 m; obac del Balandrau,
2250 m; Serra de la Canya, 2100 m; sota el Pla de la Guilla (Puig Cerverís), 1950 m.
Cap a la Collada Verda, 1550 m; vessants del Taga, sota el Serrat de Maçana, 1750 m,
en una petita clapa de terreny silici.

DG 29,39,18,28,38. Oròfit alp.

Pulsatilla alpina x apüfolia.

- Serrat de Maçana, 1750 m, entre els seus progrenitors, en el contacte entre els
terrenys calcaris i els silicis.

203. Pulsatilla vernalis (L). Miller;Allemolle vemalis L.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA, 1Iltrod.: 4); vora Núria (SALV., POURRET
in WK., ?rodr. 111: 952).
Rasos elevats de Puigmal i cims de Núria (VAYR., Cat. N.: 2).
Pissarres del Puigmal i altures de Núria (CAD., FI. Cat. 1.: 18).
Pastures alpines (SEN., FI. N.: 52).
Pas dels Lladres, 2650 m (SERVE, Rech. comp. t. XV1l1, comunitat de Festuca supi
na i Carex c!lrvula).

Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD. et SERVE, Lesgroup. F. dur. t.1,Hieracio-Fes
tucetum supinae).

- Estatges subalpí i alpí, sobretot ala zOlla axial, silícia, c. 1675-2450 m.
Es fa als prats de la classe Juncetea tri[idi i al Nardioll, però sembla que abunda més
encara a les landes rases de Cal/una. V-VI.
Las planta pirinenca pertany a la var. pyrenaica Aich. et Schweg1er.

Freqüent a la serralada axial. Cap al Coll de la Creu de Meians, 1925 m; vers el Puig
de Dòrria, 2400 m; cap al Roc Blanc, 2000 m; abundant a la Coma de Fontalba,
2250 m; voltants de Núria, 1975-2100 m, en alguns llocs molt abundant;Collet Verd,



2225 m; Els Entreforcs, 2200 m; Coma de Noufonts, 2200 m; Coma de Fontnegra, 
cap al Pie de l'Aliga, 2300 m; Coma de Gombreny, 2200 m; Coma de Fresers, 2450 
m; Planell de Coma de Vaca, 2050 m; vessants del Balandrau, 2250 m; Serra de la 
Canya; Pia de Batibaumes, 2000 m. 
Més rara a les serres pre-pirinenques, on es fa en terrenys silicis o als sòl acidificats, 
dintre les comunitats del Nardion o del Calluno-Genistion sobretot. Costa Rasa, 
1900-2000 m; sobre Pia d'Anyella, 1930 m; cap a Font Ferri, 1850 m; vora el Coli de 
la Creueta, 1900 m; vessants de La Covil, 1800 m; llisos de Taga; sobre el Pia de la 
Llagona, 1800 m; vessants del Puig de Coma d'Olla i de Puig s'Estela, abundant, 1700-
1900 m; cap al Coli del Pai, 1675-1800 m. 

DG 29,39,18, 28, 38,48. Bor.-alp. 

204. Clematis vitalba L. 

Nom vulgar: didorta, ridorta. 

Queralbs i Ribes (VAYR., Cat. N. : 1). 

— Estatge monta inferior, ce. 775-1400 m. 
Boscos humits, marges, bardisses. Sobretot dins les comunitats de les aliances/Vutto-
Rubion, Alno-Ulmion i Fraxino-Carpinion. VI-VII. 

Cap a la Corba, 800 m; vali d'Esteguelella; vali de Barricò; Torrent Roig; El Baell; 
Angelats; Campelles; Ribes de Freser; sota Ventola, 1200 m; Planoles; sota Nevà; 
Espinosa; Roques Blanques, 1000 m; sobre Planès, 1300 m; Rialb; Queralbs, 1100 
m; Ribesaltes; sobre Les Vinyes, 1100 m; La Moscatosa, 1350 m; l'Orri; Bac de 
l'Heura; Perramon; etc. 

DG 18,28,38, 27,37. Circumbor. 

205. Clematis recta L. 

Ribes (COSTA,Introd. : 3; in WK.,Prodr. Ili: 954) (CAD.,FI. Cat. I: 9). 
Torrents i marges de les valls de Ribes, Queralbs, etc. (VAYR., Cat. N. : 1). 
Vores del Freser fins a Queralb (SEN., Add.: 3); Ribes de Freser i Queralbs (SEN., 
FI. N. : 52). 

- Estatge monta inferior, r. 775-1250 m. 
Marges, riberal dels rius en indrets oberts,... VI-VIII. 

Forca fregiient a la zona meridional de la Vali: Pont d'en Cabreta (775 m), vora el 
Casot (abundant), torrent de la Corba, cap a Estèguel (825 m), vali de Barricò, Perra
mon. Voltants de Ribes de Freser, abundant sobretot a les vores del Rigard, 900-
950 m; Roques Blanques, 975 m; entre el Sola i Ventola, 1250 m; cap a Ribesaltes, 
1050 m. 

DG 28,38,27,37. Eur. cont. 

206. Adonis pyrenaica DC. in Lam. et DC. 

Entre Finestrelles i la vali d'Eina (ROUY et FOUC, FI. Fr. I: 51-52). 

205

2225 m; Els Entreforcs, 2200 m; Coma de Noufonts, 2200 m; Coma de Fontnegra,
cap al Pic de l'Àliga, 2300 m; Coma de Gombreny, 2200 m; Coma de Fresers, 2450
m; Planell de Coma de Vaca, 2050 m; vessants del Balandrau, 2250 m; Serra de la
Canya; Pla de Batibaumes, 2000 m.
Més rara a les serres pre-pirinenques, on es fa en terrenys silicis o als sòl acidificats,
dintre les comunitats del Nardion o del Calluno-Genistion sobretot. Costa Rasa,
1900-2000 m; sobre Pla d'Anyella, 1930 m; cap a Font Ferri, 1850 m; vora el Coll de
la Creueta, 1900 m; vessants de La Covi!, 1800 m; llisos de Taga; sobre el Pla de la
Uagona, 1800 m; vessants del Puig de Coma d'Olla i de Puig s'Estela, abundant, 1700
1900 m; cap al Coll del Pal, 1675-1800 m.

DG 29,39,18,28,38,48.

204. Clematis vitalba L.

Nom vulgar: didorta, ridorta.

Bor.-alp.

Queralbs i Ribes (VAYR., Cat. N.: I).

- Estatge montà inferior, cc. 775-1400 m.
Boscos humits, marges, bardisses. Sobretot dins les comunitats de les aliances .Pruno
Rubion, Alno-Ulmion i Fraxino-Carpinion VI-VIL

Cap a la Corba, 800 m; vall d'Esteguelella; vall de Barricó; Torrent Roig; El Baell;
Angelats; Campelles; Ribes de Freser; sota Ventolà, 1200 m; Planoles; sota Nevà;
Espinosa; Roques Blanques, 1000 m; sobre Planès, 1300 m; Rialb; Queralbs, 1100
m; Ribesaltes; sobre Les Vinyes, 1100 m; La Moscatosa, 1350 m; l'Orri; Bac de
l'Heura; Perramon; etc.

DG 18,28,38,27,37.

205. Clematis recta L.

Circumbor.

Ribes (COSTA,Introd.: 3; in WK..,Prodr.III: 954) (CAD., FI. Cat. I: 9).
Torrents i marges de les valls de Ribes, Queralbs, etc. (VAYR., Car. N.: I).
Vores del Freser fins a Queralb (SEN., Add.: 3); Ribes de Freser i Queralbs (SEN.,
FI. N.: 52).

- Estatge montà inferior, r. 775-1250 m.
Marges, riberal dels rius en indrets oberts,... VI-VIII.

Força fregüent a la zona meridional de la Vall: Pont d'en Cabreta (775 ml, vora el
Casot (abundant), torrent de la Corba, cap a Estèguel (825 ml, vall de Barrlcó, Perra
mon. Voltants de Ribes de Freser, abundant sobretot a les vores del Rigard, 900
950 m; Roques Blanques, 975 m; entre el Solà i Ventolà, 1250 m; cap a Ribesaltes,
1050 m.

DG 28,38,27,37.

206. Adonis pyrenaica DC. in Lam. et DC.

Entre Finestrelles i la vall d'Eina (ROUY et FOUC., FI. Fr.I: 51-52).

Eur. cont.



Nuria (GAUT., Catal: 60). 
Cingles de Coma de Vaca (VAYR., Cat. N. : 2). 
De Nuria a la Molina (VAYR., PI. Cat. : 493). Tant aquesta indicado com les ante-
riors son recollides per CAD. (FI. Cat. I: 21). 
Vail de les Mulleres, vers 2300 m (SEN., Add.: 4; Nombr. loc.: 357). 
Abunda a la vali d'Eina, molt rara a la vali de les Mulleres (SEN., Fi. N. : 52). 
Vessant S del Coli de Queralbs, 2490-2540 m (SERVE. Rech. comp. t. XI, comunitat 

à'Astragalus nevadensis i Festuca scopano). 
Tossa del Pas dels Lladres, 2500 m (KÜPFER, Rech : 26).. 

— Estatges subalpí i alpi, rr. 2000-2600 m. 
Llocs tarterosos o rocosos, sobretot en indrets arrecerats. (V) VI-VII. 

Vali Estremerà, 2000 m; fa grans poblacions sota el Pas dels Lladres, 2400-2600 m; 
Coma de l'Embut, 2250-2300 m; Noufonts; Coma de les Mulleres, 2150 m; sobre Co
ma de Vaca, cap al Coll de Torreneules, 2450 m; Coma de les Eugues, 2500 m. 

DG 29,39 . Oròfit pir.-cant. (Alps W). 

207. Adonis aestivalis L. var. citrina Hoffm. 

- A aquest taxon sembla que pertany un exemplar que trobarem vora Pardines, 
1200 m, al marge d'un cami. El recollirem en flor a finals del mes de maig. 

D G 3 8 - Eur.-Med. 

206

Núria (GAUT., Cata/.: 60).
Cingles de Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 2).
De Núria a la Molina (VAYR., PI. Cat.: 493). Tant aquesta indicació com les ante·
riors són recollides per CAD. (F1. Cat. I: 21).
Vall de les Mulleres, vers 2300 m (SEN., Add.: 4; Nombr. /oc.: 357).
Abunda a la vall d'Eina, molt rara a la vall de les Mulleres (SEN., FI. N.: 52).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2490-2540 m (SERVE. Rech. comp. t. XI, comunitat
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia).
Tossa del Pas dels Lladres, 2500 m (KÜPFER, Rech: 26)..

- Estatges subalpí i alpí, rr. 2000·2600 m.
Llocs tarterosos o rocosos, sobretot en indrets arrecerats. (V) VI-VII.

Vall Estremera, 2000 m; fa grans poblacions sota el Pas dels Lladres, 2400-2600 m;
Coma de l'Embut, 2250-2300 m; Noufonts; Coma de les Mulleres, 2150 m; sobre Co
ma de Vaca, cap al Coll de Torreneules, 2450 m; Coma de les Eugues, 2500 m.

DG 29, 39.

9 ~. Adonis pyrenaica
~ O Ranunculus thora

7

2

207. Adonis aestivalis L. var. citrina Hoffm.

Oròfit pir.-cant. (Alps W).

o

3

Eur.-Med.

- A aquest tàxon sembla que pertany un exemplar que trobàrem vora Pardines,
1200 m, al marge d'un camí. El recollírem en flor a finals del mes de maig.

DG 38.



208. Ranunculus nemorosus DC.;R. breyninus auct., non Crantz 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 2, sub R. amansii Jord.). 
Pia de Sallent (CAD.,Exc: 95 , sub formaalmansii Jord.). 
CAD. (FI. Cat. I.: 41) recull les dues citacions anteriors (bè que la seva la fa constar 
com "vora el Salt de l'Aigua"). 

— Estatges monta i sub alpi, ce. 800-2100 m. 
Es fa sobretot als boscos més o menys humits (fagedes, vernedes, pinedes...) però 
també als prats i matolls. De l'ordre Fagetalia. V-VII. 

Fagedes de la vali d'Esteguelella i de l'obac del Sagnari, 800-1400 m; Barricò, 975 m; 
cap a Torroella, 900 m; baga del Baell-Campelles (El Grau, Pia de Prats, La Covil, Prat 
de Jou,...), 1200-1800 m; Angelats, 1150 m; torrent del Palós, 1570 m; baga de 
Fornells, 1550 m; Toses, 1550 m; cap a la Collada de Toses, 1775 m^vora la Creu de 
Meians, 1900 m; Ribes de Freser, al liberai dels rius, 900-950 m; vali Estremerà; 
torrent del Forn (Queralbs), 1175 m; sobre Daió, 1275 m; Nùria; bagues de Siat i de 
Ribes; l'Orri; La Moscatosa; fageda dels Prats; vessants de la Serra Cavallera, 1700-
1800 m; vora l'estany de Can Roca, 1500 m; boixedes sobre el Pia del Freixe (Bru-
guera), 1600 m; Sant Amane, 1700 m; etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

209. Ranunculus repens L. 

Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 2). 
Queralbs, 1150 m (O. de BOLÒS,.D<? veg. not. II, t. XXIII, Cirsieto-Menthetum longi-
foliae). 

— Estatge monta, ce: també a l'estatge subalpi" on, de tota manera, no és tan corrent. 
775-1900 m. 
Vores d'aigua, rierols, mulleres, jonqueres,... IV-VII. 

Des de l'entrada de la Vali (775 m) fins cap a la Collada de Toses, a les Gorges del 
Freser, a la Collada Verda i a Sant Amane. Sota el Sagnari, Aigùes de Ribes, El Baell, 
Pia de Prats (1550 m), Ribes de Freser, Roques Blanques (1000 m), Planoles, Plans 
de Nevà, Espinosa, baga de Fornells, Toses (1400-1600 m), cap a Dòrria, Rialb, Fus-
tanyà, Serrat, vora el Salt del Grill, Pardines, Boixetera, l'Orri Veli, Plans de Pòrtoles, 
Les Noufonts (1500 m), Pou de Taga (1850 m), Bruguera, Coli de Jou, Pia de Pena 
(1700 m) ,e tc . 

DG 3 9 , 1 8 , 28, 38, 48, 27, 37. Lateeur. (-Med.). 

210. Ranunculus acris L. subsp. friesianus (Jord.) Rouy et Fouc . ; ^ . acris subsp. stevenii 
auct. 

Nom vulgar: gata-rabiosa. 

Nùria, Queralbs (VAYR., Cat. N. : 2, sub R. steveni Andrz.), citació que recull CAD. 
(FI. Cat. I: 38). 
Vali de Ribes (CAD., FI. Cat. I: 38). 
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208. Ranunculus nemorosus DC.;R. breyninus auct., non Crantz

Ribes (VAYR., Clzt. N: 2, sub R. amansii Jord.).
Pla de Sallent (CAD., Exc.: 95, sub forma almansii Jord.).
CAD. (El. Clzt. I.: 41) recull les dues citacions anteriors (bè que la seva la fa constar
com ''vora el Salt de l'Aigua").

- Estatges montà i subalpí, cc. 800-2100 m.
Es fa sobretot als boscos més o menys humits (fagedes, vernedes, pinedes...) però
també als prats i matolls. De l'ordre Fagetalia. V-VII.

Fagedes de la vall d'Esteguelella i de l'obac del Sagnari, 800-1400 m; Barricó, 975 m;
cap a Torroella, 900 m; baga del Baell-campelles (El Grau, Pla de Prats, La Covil, Prat
de Jou,...), 1200-1800 m; Angelats, 1150 m; torrent del Palós, 1570 m; baga de
Fornells, 1550 m; Toses, 1550 m; cap a la Collada de Toses, 1775 m~vora la Creu de
Meians, 1900 m; Ribes de Freser, al riberal dels rius, 900-950 m; vall Estremera;
torrent del Forn {Queralbs), 1175 m; sobre Daió, 1275 m; Núria; bagues de Siat i de
Ribes; l'Orri; La Moscatosa; fageda dels Prats; vessants de la Serra Cavallera, 1700
1800 m; vora l'estany de Can Roca, 1500 m; boixedes sobre el Pla del Freixe (Bru
guera), 1600 m; Sant Amanç, 1700 m; etc.

DG 39, 18, 28, 38, 27,37. Eur.

209. Ranunculus repens L.

Queralbs, Ribes (VAYR., Clzt. N.- 2).
Queralbs, 1150 m (O. de BOLÒS, De veg. nat. 11, t. XXIII, Cirsieto-Ment}¡etum longi
foliae).

- Estatge montà, cc; també a l'estatge subalpí on, de tota manera, no és tan corrent.
775-1900 m.
Vores d'aigua, rierols) mulleres, jonqueres,... IV-VII.

Des de l'entrada de la Vall (775 m) fins cap a la Collada de Toses, a les Gorges del
Freser, a la Collada Verda i a Sant Amanç. Sota el Sagnari, Aigües de Ribes, El Baell,
Pla de Prats (1550 m), Ribes de Freser, Roques Blanques (1000 m), Planoles, Plans
de Nevà, Espinosa, baga de Fornells, Toses (1400-1600 m), cap a Dòrria, Rialb, Fus
tanyà, Serrat, vora el Salt del Grill, Pardines, Boixetera, l'Orri Vell, Plans de Pòrtoles,
Les Noufonts (1500 m), Pou de Taga (1850 m), Bruguera, Coll de Jou, Pla de Pena
(1700 m), etc.

DG 39, 18, 28, 38, 48, 27, 37. Lateeur. (·Med.).

21;;. Ranunculus aeris L. subsp. friesianus (lord.) Rouy et Fouc.; R. aeris subsp. stevenii
auet.

Nom vulgar; gata-rabiosa.

Núria, Queralbs (VAYR., Cat N.- 2, sub R. steveni Andrz.), citació que recull CAD.
(FI. Cat. I: 38). .
Vall de Ribes (CAD., El. Cat. I: 38).



Valí de Conivella, 1400 m (BOLÔS et VIVES in O. de BOLÔS, De veg. not.IJ t. 
XXII, Cariceto-Eriophoretum latifolií); Queralbs, 1150 m (idem, c. t. XXIII, Cir-
sieto-Menthetum longifoliae). 

- Estatge monta i estatge subalpí, ccc. 775-2100 m. 
Mulleres, jonqueres, prats de dall, herbassars humits, vores d'aigua. De la classe Moli-
nio-Arrhenatheretea. V-VII. 

Molt estesa per tota la Valí, des del Pont d'en Cabreta (775 m) fins al Pía de Rus i la 
Collada de Toses, a Nuria (2000 m), a la Collada Verda i a Sant Amanç. Localitats 
intermedies: La Corba, Aigües de Ribes (850 m), Esteguelella, Pía de Plaus, Coma 
Ermada (1800 m), Roques Blanques, Plañóles, Plans de Neva, Fomells, Toses, sobre 
la Collada de Toses (1900 m), cap a Ventola, Ribes de Freser, Ventaiola, Rialb, Fus-
tanyà, Queralbs, valí Estremera, Gorges de Nuria, Serrât, Ribesaltes, Pardines, l'Orri 
Vell, Coll del Pal (1650 m), vessants del Puig de Coma d'Olla (1850 m), Pía de la Lla-
gona (1735 m), Puigsac, l'Orri, valí de Conill, Conivella, llisos de Taga, Clots de Maca
na, Bruguera, Pía de Pena (1730 m), etc., etc. 

Tots els exemplars que hem estudiat poden atribuir-se a la var. latilobus (Freyn.) A. 

et O. de Bolos. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

var. minimus nova - Planta in omnibus partibus reducía; caulis 15-20 cm longus, 
saepe uniflorus; folia basalia 2-2.5 cm lata; flores 15-20 cm diámetro. Hab. in pratis 
udis. Typus in BC 610613, prope Coll de la Creueta, 1925 m; leg. J. Vigo etK Folch. 

Forma de reduïdes dimensions i de flors poc nombrases o solitàries, molt petites, que 
es fa a les zones elevades, barrejada, pero, amb la forma normal. 

Vora el Coll de la Creueta, 1925 m; sota la Collada de Toses, 1600 m; Prat de Jou, 
1675 m. A l'herbari Vayreda hem vist un exemplar d'aquesta planta provinent de 
Nuria i déterminât com a var. parvulus Clairv. La var. parvulus (probablement sinô-
min de var. subalpinus Strobl.) és també una raça nana, perô de la subspècie acris; es 
tracta, dones, d'una forma paral Jela a la nova varietat minimus i molt semblant a ella, 
bé que no idéntica. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 . 

Ranunculus acris L. subsp. acris 

Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 2). 

- Suposem que es tracta d'una confusió amb la subspècie friesianus. 

211. Ranunculus ruscinonensis Landolt ; R. montanus Willd. subsp. ruscinonensis (Landolt) 
O. Bolôs et Font Quer,R. montanus auct. catal. 

Nuria (VAYR., Cat. N.: 2, sub R. montanus vax.genuinus Freyn.). 
Fontnegra (CAD.,Exc: 1 0 0 ; R Cat. I.: 39, sub R. montanus Willd.). 
Al peu de Finestrelles (CAD., M. Cat. I: 39, sub R. montanus Willd.). 
Pastures de Noufonts, 2500 m (SEN., Add. : 5, sub R. geraniifolius Pourret). 
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Vall d'- Conivella, 1400 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. nat. 11 t.
XXII, Cariceto-Eriophoretum latifolii); Queralbs, J 150 m (idem, I. c. t. XXIII, Cir
sieto-Menthetum long/foliae).

_ Estatge montà i estatge subalpí, cec. 775-2100 m.
Mulleres, jonqueres, prats de dall, herbassars humits, vores d'aigua. De la classe Moli
nio-Arrhenatheretea. V-VII.

Molt estesa per tota la Vall, des del Pont d'en Cabreta (775 m) fins al Pla de Rus i la
Collada de Toses, a Núria (2000 ml, a la Collada Verda i a Sant Arnanç. Localitats
intermèdies: La Corba, Aigües de Ribes (850 ml, Esteguelella, Pla de Plaus, Coma
Ermada (1800 ml, Roques Blanques, Planoles, Plans de Nevà, Fornells, Toses, sobre
la Collada de Toses (1900 ml, cap a Ventolà, Ribes de Freser, Ventaiola, Rialb, Fus
tanyà, Queralbs, vall Estremera, Gorges de Núria, Serrat, Ribesaltes, Pardines, l'Orri
Vell, Coll del Pal (1650 ml, vessants del Puig de Coma d'Olla (1850 ml, Pla de la Ua·
gona (1735 ml, Puigsac, l'Orri, vall de Conill, Conivella, llisos de Taga, Clots de Maça
na, Bruguera, Pla de Pena (1730 ml, etc., etc.

Tots els exemplars que hem estudiat poden atribuir-se a la var.latilobus (Freyn.) A.
et O. de Bolós.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37. Eur.

var. minimus nova - Planta in omnibus parh'bus reducta; cauJis 15·20 cm longus,
saepe uniflorus; folia basalia 2-2.5 cm Iata; flores 15-20 cm diametro. Hab. in pratis
udis. Typus in BC 610613, prope Coll de la Creueta, 1925 m; leg J Vigo et R Folch

Forma de reduïdes dimensions i de flors poc nombroses o solitàries, molt petites, que
es fa a les zones elevades, barrejada, però, amb la fonna normal.

Vora el Coll de la Creueta, 1925 m; sota la Collada de Toses, 1600 m; Prat de Jou,
1675 m. A l'herbari Vayreda hem vist un exemplar d'aquesta planta provinent de
Núria i determinat com a var_ parvulus Clairv. La var. parvulus (probablement sinó
min de var. subalpinus Strobl.) és també una raça nana, peró de la subspècie acris; es
tracta, doncs, d'una forma paralJela a la nova varietat minimus i molt semblant a ella,
bé que no idèntica.

T)G 39, 18,28.

Ranunculus aeris L. subsp. aeris

Queralbs, Ribes (VAYR., Cal. N.: 2).

- Suposem que es tracta d'Una confusió amb la subspècie!ries;anus.

211. Ranunculus ruscinonensis Landolt;R. montanus Willd. subsp.ruscinonensis (Landolt)
O. Bolós et Font Quer,R. montanus auct. catal.

Núria (VAYR., 071. N.: 2, sub R. montanus var.genuinus Freyn.).
Fontnegra (CAD., Exc.: 100;F7. Cat. [: 39, subR. montanus WÍlld.).
Al peu de Finestrelles (CAD.,F7. Cat. I: 39, sub R. montanus Willd.).
Pastures de Noufonts, 2500 m (SEN., Add..: 5, sub R. gerani/folius Pourret).



- Estatge subalpi, ce. Als estatges alpi i monta és forca més rar. (900) 1300-2300 m. 
Es fa als prats grassos, preferentment en terrenys àcids o en sòls descalcificats.Nardion 
Mesobromion erecti, Arrhemtherion elatioris,... V-V1I. 

Pia de Prats, 1550 m; La Covil; Pia de Pujalts, 1900 m; Costa Borda; baga de Toses, 
1475 m; vora el Coli de la Creueta, 1900 m; Pia de Rus; Costa Geperuda, 2100 m; Pia 
d'Anyella; Costa Rasa; vora el Coli de la Creu de Meians, 1925 m; del Collet de les 
Barraques al Roc Blanc; vali Estremerà; Nùria, 2025 m; cap al Pie de l'Aliga, 2250 m; 
Serra de la Canya; Bosc de Ribes, 1350 m; Ribes de Freser, al riberal dels rius, 925 m; 
Vilaró, 1200 m; cap a l'Orri Veli, 1425 m; Plans de Pòrtoles; vessants del Puig de 
Coma d'Olla, 1700-1850 m; Pineda Rosta; Conivella, 1500 m; llisos de Taga; Saltor, 
1360 m; etc. 

A l'herbari BC hem vist diversos exemplars d'aquesta pianta recollits a Nùria per M. 
GARRIGA (nùmeros 128238,128837,128250,128235); i al BCC hi ha un exemplar 
provinent de la "Pena de Surroca" (llegiu Serra Cavallera). 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 28, 3 8 , 4 8 , 3 7 . Endèm. pir. 

var. viridescens nova - Pianta parva, 5-12 cm alta; caulis nudus velfolium unicum re-
ductum praeditus; corolla saepe viridescens. Hab. in pascuis alpinis. Typus in BC 
610612, Coma de Fresers, 2500 m; leg. J. Vigo et MA. Anglada. (Vid. fìg. 18). 

Forma de dimensions redufdes, amb les fulles basals poc retallades, tija nua o amb 
una sola fulla molt petita i fior relativament grossa, sovint de color verdosenc (que es 
fa més evident un cop premsada la pianta). Apareix a l'estatge alpi, vers el limit alti-
tudinal superior de l'area de l'espècie. Caricetalia curvulae, Nardion,... VI-VIII. 

Collet Verd, 2250 m; Coma de l'Embut, 2350 m; Coma de Fresers, 2500-2550 m. 

A aquesta mateixa varietat han d'atribuir-se-suposem- les indicacions nurienques fetes 
sota el nom de R. montanus vai. alpicola (VAYR., Cat. N.: 2)iR. gouanii Willd. var. 
alpicola Wk. (GAUT., Catal: 65). Un plec de l'herbari Vayreda determinat amb 
aquella denominació correspon a la nostra varietat viridescens; i també hi correspon 
un exemplar de BC (832), procedent de la pari baixa del Puigmal, dqnat com a R. 
Villani DC. (nom que VAYR. feia sinònim de R. montanus var. alpicola). 

D G 2 9 , 3 9 . 

212. Ranunculus bulbosus L. 

Nùria, 2050 m, Noufonts, 2210 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 18, Chenopodieto-Taraxace-
tum pyrenaici); Nùria, 2200 m(BR.-BL., le: \6\ ,Festucetum scopariaesubassociació 
de F. ovina subsp. indigesta); al N de Nùria, 2200 m (BR.-BL., le. t. 22,Hieracieto-
Festucetum spadiceae). 

subsp. bulbosus 

- Estatges monta i subalpi, ecc. 775-2100 m. 
Es fa sobretot a les pastures de 1:'alianca Mesobromion. V-VIII (X). 

Molt escampat per tota la Vali, des de la zona inferior fins al Pia de Rus i la Collada 
de Toses, a la Vali de Nùria, a les Gorges del Freser i a la Collada Verda. Localitats 
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Estatge subalpí, cc. Als estatges alpi i montà és força més rar. (900) 1300-2300 m.
Es fa als prats grassos, preferentment en terrenys àcids o en sòls descalcificats.Nardion
Mesobromion erecti, Arrhenalherion elatioris, ... V-VII.

Pla de Prats, 1550 m; La Covil; Pla de Pujalts, 1900 m; Costa Borda; baga de Toses,
1475 m; vora el Coll de la Creueta, 1900 m; Pla de Rus; Costa Geperuda, 2100 m; Pla
d'Anyella; Costa Rasa; vora el Coll de la Creu de Meians, 1925 m; del Callet de les
Barraques al Roc Blanc; vall Estremera; Núria, 2025 m; cap al Pic de l'Àliga, 2250 m;
Serra de la Canya; Bosc de Ribes, 1350 m; Ribes de Freser, al riberal dels rius, 925 m;
Vilaró, 1200 m; cap a l'Orri Vell, 1425 m; Plans de Pòrtoles; vessants del Puig de
Coma d'Olla, 1700-1850 m; Pineda Rosta; Conivella, 1500 m; llisos de Taga; Saltar,
1360 m; etc.

A l'herbari BC hem vist diversos exemplars d'aquesta planta recollits a Núria per M.
GARRIGA (números 128238, 128837, 128250, 128235); i al BCC hi ha un exemplar
provinent de la "Peña de Surroca" (llegiu Serra Cavallera).

DG 29,39,18,28,38,48,37. Endèm. piro

14

var. viridescens nova - Planta parva, 5-12 cm alta; caulis nudus vel folium unicum re
ductum praeditus; coralla saepe viridescens. Hab. in poseu is alpinis Typus in BC
610612, Coma de Fresers, 2500 m; leg J Vigo el MA. Anglada. (Vid. fig. 18).

Forma de dimensions reduides, amb les fulles basals poc retallades, tija nua o amb
una sola fulla molt petita i flor relativament grossa, sovint de color verdosenc (que es
fa més evident un cop premsada la planta). Apareix a l'estatge alpí, vers el límit alti
tudinal superior de l'àrea de l'espècie. Caricelalia curvulae, Nardion,... VI-VIII.

Callet Verd, 2250 m; Coma de l'Embut, 2350 m; Coma de Fresers, 2500-2550 m.

A aquesta mateixa varietat han d'atribuir-se -suposem-les indicacions nurienques fetes
sota el nom de R. monlanus var. alpicola (VAYR., Cal. N.: 2) i R. gouanii Willd. var.
alpicola Wk. (GAUr., Calal.: 65). Un plec de l'herbari Vayreda determinat amb
aquella denominació correspon a la nostra varietat viridescens; i també hi correspon
un exemplar de BC (832), procedent de la part baixa del Puigmal, dqnat com a R.
Vil/arii DC. (nom que VAYR. feia sinònim de R. monlanus var. alpicola).

DG 29,39.

212. Ranunculus bulbosus L.

Núria, 2050 m, Noufonts, 2210 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 18, Chenopodieto-Taraxace
mm pyrenaici); Núria, 2200 m (BR.-BL.,I.c.: 161, Festucemm scopariaesubassociació
de F ovina subsp. indigesla); al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., l.c. t. 22,Hieracieto
Festucemm spadiceae).

subsp. bulbosus

- Estatges montà i subalpí, cCC. 775-2100 m.
Es fa sobretot a les pastures de l'aliança Mesobromion. V-VllI (X).

Molt escampat per tota la Vall, des de la zona inferior fms al Pla de Rus i la Collada
de Toses, a la Vall de Núria, a les Gorges del Freser i a la Collada Verda. Localitats



DG 39, 28, 38 ,37 . 

concrètes: vora el Sagnari, La Corba (800 m), Barricò, Aiguës de Ribes, El Baell, 
Campelles, Prat de Jou, La Covil, Roques Blanques, Planoles, Toses, Pia d'Anyella, 
sobre la Collada de Toses (1875 m), torrent del Palós (1600 m), sobre el Collet de les 
Barraques, Rialb, Fustanyà, Queralbs, Les Collades (1570 m), Pia dels Anyells (1850 
m), Serrât, baga de Ribes (1650 m), Pia Rodò (1800 m), Ribes de Freser, Ribesaltes, 
Pardines, sobre Can Barratort (1435 m), TOrri Veli, Plans de Pòrtoles, llisos de Taga, 
Bruguera, Saltor, etc., etc. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 27, 37. Holàrt. 

var. ambiguus Gaut. 

Varietat que GAUTIER considera corn a una forma de transit entre les subspècies 
bulbosus i aleae i que cita concretament de la Vali de Nûria, 2200 m {Catal: 66). 
Pel que hem vist a BC, FONT QUER assimilava aquesta forma d'alta muntanya a la 
subspècie aleae. 
Es tracta d'una planta relativament robusta però no gaire alta (uns 15-20 cm), amb 
un bulb poc desenvolupat, del quai surten rels força engruixides, i amb les flors 
grans (uns 3 cm de diamètre), generalment solitàries. 

Mes o menys fréquent a les pastures de l'estatge subalpi superior. 
Sobre Costa Rasa, 2100 m; Bac de la Foradada, 2150 m; Nûria, 2000 m; Coma de 
Vaca, 2000 m; Torreneules Petit, 2300 m; Coma de Fresers, 2150 m; sobre Pedrisses, 
2225 m; Plans de Pòrtoles, 1750 m. 

Postser han de referir-se a aquesta varietat les indicacions de BRAUN-BLANQUET 
aqui dalt ressenyades (subi?, bulbosus), que corresponen a indrets molt elevats. 

DG 29,39, 18,38. 

subsp. aleae (Wk.) Rouy et Fouc.;/?. aleae Wk. 

Prats de Nûria (VAYR., Cat. N.: 2); fins a Nûria (ROUY et FOUC, FI. Fr. I: 106); 
vali de Nûria (GAUT., Catal.: 66). 
Nûria i Puigllançada (CAD., FI. Cat. I.: 39). 

— Aquestes citacions deuen correspondre a la planta que nosaltres donem com a 
subsp. bulbosus var. ambiguus, a la quai remetem. 
Un exemplar que herboritzàrem a la zona inferior de la Vali (sota el Sagnari, 875 m) 
ens sembla, en canvi, que pertany a la subspècie aleae tipica. 

DG37 . Europ.S 

subsp. bulbifer (Jordan) Neves 

- Segurament esporàdic. En posseïmexemplars de: Can Perramon de Baix, 850 m; 
entre Ribes i Roques Blanques, 950 m; davant de Roques Blanques, 1000 m; llisos de 
Taga; cap al Coli dels Homes, 2100 m. 

Caldria, però, estudiar mes aquesta forma per tal d'assegurar-ne la determinació i 
precisar la seva ecologia i la seva distribució. 
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concretes: vora el Sagnari, La Corba (800 m), Barricó, Aigües de Ribes, El Baell,
Campelles, Prat de Jou, La Covi!, Roques Blanques, Planoles, Toses, Pla d'Anyella,
sobre la Collada de Toses (1875 ml, torrent del Palós (1600 ml, sobre el Collet de les
Barraques, Rialb, Fustanyà, Queralbs, Les Collades (1570 ml, Pla dels Anyells (1850
ml, Serrat, baga de Ribes (1650 m), Pla Rodó (1800 ml, Ribes de Freser, Ribesaltes,
Pardines, sobre Can Barratort (1435 ml, l'Orri Vell, Plans de Pórtoles,llisos de Taga,
Bruguera, Saltor, etc., etc.

DG 29,39,18,28,38,48,27,37. Holàrt.

var. arnbiguus Gaut.

Varietat que GAUTIER considera com a una forma de trànsit entre les subspècies
bulborus i aleae i que cita concretament de la Vall de Núria, 2200 m (Catal.: 66).
Pel que hem vist a BC, FONT QUER assinillava aquesta forma d'alta muntanya a la
subspècie aleae.
Es tracta d'una planta relativament robusta però no gaire alta (uns 15-20 cm), amb
un bulb poc desenvolupat, del qual surten rels força engruixides, i amb les flors
grans (uns 3 cm de diàmetre), generalment solitàries.

Més o menys freqüent a les pastures de l'estatge subalpí superior.
Sobre Costa Rasa, 2100 m; Bac de la Foradada, 2150 m; Núria, 2000 m; Coma de
Vaca, 2000 m; Torreneules Petit, 2300 m; Coma de Fresers, 2150 m; sobre Pedrisses,
2225 m; Plans de Pàrtoles, 1750 m.

Postser han de referir-se a aquesta varietat les indicacions de BRAUN-BLANQUET
aquí dalt ressenyades (sub R. bulbosus), que corresponen a indrets molt elevats.

DG 29, 39,18,38.

subsp. aleae (Wk.) Rouy et Fouc.;R. aleae Wk.

Prats de Núris (VAYR., Cat. N.: 2); fIns a Núria (ROUY et FOUC., FI. Fr. f: 106);
vall de Núria (GAUT., Catal.: 66).
Núria i Puigllançada (CAD., FI. Cat. 1.: 39).

- Aquestes citacions deuen correspondre a la planta que nosaltres donem com a
subsp. bulbosus var. ambiguus, a la qual remetem.
Un exemplar que herboritzàrem a la zona inferior de la Vall (sota el Sagnari, 875 m)
ens sembla, en canvi, que pertany a la subspècie aleae típica.

DG 37. Europ. S

subsp. bulbifer (Jordan) Neves

- Segurament esporàdic. En posseïm exemplars de: Can Perramon de Baix, 850 m;
entre Ribes i Roques Blanques, 950 m; davant de Roques Blanques, 1000 m; llisos de
Taga; cap al Coll dels Homes, 2100 m. .
Caldria, però, estudiar més aquesta forma per tal d'assegurar-ne la determinació i
precisar la seva ecologia i la seva distribució.

DG 39,28,38,37.



213. Ranunculus arvensis L. 

- Estatge monta, rr. 

Es fa sobretot ais camps de cereals i ais guarets, mes raramentalsindretsruderalitzats. 
De la classe Secalinetea. VI-VIII. 

El Baell, 1250 m; Campelles, 1300 m; Neva, 1250 m; vora Ventola, 1300 m; El Pine-
tar (Plañóles), 1600 m; Ribes de Freser, 910 m; Vilardell, 1200 m. 

DG 28,38. Holàrt. 

214. Ranunculus auricomus L. 

Collada de les Set-Creus (sic) (PUJOL in VAYR., Cat. N.: 2). 
Sant Amane, Nuria, Coll d'Eina (VAYR.,P/. Cat.: 493); les dues primeres citacions 
son recollides per CAD. (FI. Cat. I: 38). 
Nuria, Fontnegra (CAD.), Noucreus (PUJOL, GAUT.) in CAD. (Fl. Cat. I: 38). 

- Estatge subalpí i zona inferior de l'alpi, c. Molt rar a l'estatge monta. 1500-
2400 m. 
Es fa als prats d'alta muntanya on és, de vegades, abundantíssim. A l'estatge monta es 
refugia als boscos humits (vernedes i fagedes). IV-VII. 

Pía de Prats, 1550 m; pastures de Prat de Jou, Coma Ermada i Coll Roig, 1650-1750 
m; baga de Toses, 1600 m; vora el Coli de la Creueta, 1925 m, molt abundant als 
prats del Nardion; Costa Geperuda, 2200 m; Pía de Rus i Pía d'Anyella, abundan
tíssim (pel maig tenyeix els prats de color groe); torrent del Palos, 1800 m; sobre 
Dòrria, 1600 m, abundant; cap al Roc Blanc, 2000 m; vali Estremerà; molt abundant 
a la Coma de Fontalba, 2200 m; Bac de la Foradada, 2100 m; Coma de Gombreny, 
2200 m, molt abundant; abundant als voltants de Nuria, 1975-2100 m; Collet Verd, 
2200 m; Coma de l'Embut, 2350 m; Els Entreforcs, 2300 m; Coma de les Mulleres; 
Canal de la Ganta, 1900 m; fageda dels Prats, 1500-1600 m; Plans de Portóles; ves-
sants de Puig s'Estela i del Puig de Coma d'Olla, cap a uns 1800 m. 

DG 29, 39,18,28, 38,48,37. Eur. 

215. Ranunculus ficaria L.; Ficaria ranuncuìoides Roth, F. verna Hudson 

- Estatge monta, rr. 775-1650 m. 
Boscos humits, mulleres dels fons de vali. (Ill) IV-V. 

Riberal del Freser a la zona inferior de la Vali (sota el Sagnari, La Corba, sota Estè-
guel), 800-825 m; vora Ribes de Freser, a les vernedes, 900 m; cap al Prat del Bac, 
vora el riu Nuria, 1275 m; sota el Salt del Sastre, 1650 m; Salt del Grill, 1300 m; Les 
Ribes, 1400 m; fageda dels Prats, 1525 m. 

DG 39,38,37. Lateeur. 

216. Ranunculus thora L. 

- Estatge subalpí de les serres pre-pirinenques, rr. (1400) 1700-1800 m. 
Calcícola. Es fa sobretot ais peus de cingle o als vessants tarterosos molt ombrívols. 
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213. Ranunculus arvensis L.

- Estatge montà, rr.
Es fa sobretot als camps de cereals i als guarets, més rarament als indrets ruderalitzats.
De la classe Secalinetea. VI-Vll1.

El Baell, 1250 m; Campelles, 1300 m; Nevà, 1250 m; vora Ventolà, 1300 m; El Pine
tar (Planoles), 1600 m; Ribes de Freser, 910 m; Vilardell, 1200 m.

DG 28,38.

214. Ranunculus auricamus L.

Holàrt.

Collada de les Set-creus (sic) (pUJOL in VAYR., Cat. N: 2).
Sant Amanç, Núria, Coll d'Eina (VAYR., PI. Cat.: 493); les dues primeres citacions
són recollides per CAD. (F/. Cat. f: 38).
Núria, Fontnegra (CAD.), Noucreus (pUJOL, GAUT.) in CAD. (FI. Cat. I: 38).

- Estatge subalpí i zona inferior de l'alpí, c. Molt rar a l'estatge montà. 1500
2400m.
Es fa als prats d'alta muntanya on és, de vegades, abundantíssim. A l'estatge montà es
refugia als boscos humits (vernedes i fagedes). IV-VII.

Pla de Prats, 1550 m; pastures de Prat de Jou, Coma Ermada i Coll Roig,1650-1750
m; baga de Toses, 1600 m; vora el Coll de la Creueta, 1925 m, molt abundant als
prats del Nardion; Costa Geperuda, 2200 m; Pla de Rus i Pla d'Anyella, abundan
tíssim (pel maig tenyeix els prats de color grac); torrent del Palós, 1800 m; sobre
Dòrria, 1600 m, abundant; cap al Roc Blanc, 2000 m; vall Estremera; molt abundant
a la Coma de Fontalba, 2200 m; Bac de la Foradada, 2100 m; Coma de Gombreny,
2200 m, molt abundant; abundant als voltants de Núria, 1975-2100 m; Callet Verd,
2200 m; Coma de l'Embut, 2350 m; Els Entreforcs, 2300 m; Coma de les Mulleres;
Canal de la Ganta, 1900 m; fageda dels Prats, 1500-1600 m; Plans de Pòrtoles; ves
sants de Puig s'Estela i del Puig de Coma d'Olla, cap a uns 1800 m.

DG 29, 39,18,28,38,48,37. Eur.

215. Ranunculus ficaria L.; Ficaria ranuneu/oides Roth, F. verna Hudson

- Estatge montà, rr. 775-1650 m.
Boscos humits, mulleres dels fons de vall. (III) IV-V.

Riberal del Freser a la zona inferior de la Vall (sota el Sagnari, La Corba, sota Esté
guel), 800-825 m; vora Ribes de Freser, a les vernedes, 900 m; cap al Prat del Bac,
vora el riu Núria, 1275 m; sota el Salt del Sastre, 1650 m; Salt del Grill,1300 m; Les
Ribes, 1400 m; fageda dels Prats, 1525 m.

DG 39, 38, 37. Lateeur.

216. Ranunculus thora L.

- Estatge subalpí de les serres pre·pirinenques, rr. (1400) 1700-1800 m.
Calcícola. Es fa sobretot als peus de cingle o als vessants tarterasos molt ombrívols.



De l'aliançaLaserpitio-Ranunculion thorae. VI-VII. 

Roques de Forât Mito, 1700-1725 m; Sant Amanç, als relleixos de cingle, 1400-1700 

m; sobre l'estany del Tarter, 1700 m; molt abundant als vessants del Puig del Pía de 

les Pasteres, 1700-1800 m. (Vegeu mapa pág. 206). 

DG 28, 38, 48, 37. Orôfit europ. C 

217. Ranunculus platanifolius L. 

Nuria, Coma de Vaca (TEX. in WK., Prodr. III: 915). 

Nuria (VAYR., Caí N.: 2) (CAD., Fl. Cat. I: 32). 
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 28, Peucedaneto-Luzuletum desvauxii). 

- Estatge subalpí de la zona axial, rr. pero torca comú a les Gorges de Nuria i a la 

part alta de les del Freser. Raríssim a l'estatge monta (1275) 1700-2000 m. 

Formacions megafórbiques, indrets frescals. De la classe Betulo-Adenostyletea. 

VI-VIL 

Gorges de Nuria, 1750-2000 m; El Portal, 2000 m; sobre Daió, vora el riu Nuria, 

1275 m; torrent de Castellcervós, 1850 m; Les Marrades, 1800 m; Costa Rubí, 

2050 m. 

DG39. Orófítalp. 

Ranunculus aconitifolius L. 

Nuria (COSTA, TEX. in WK., Prodr. III: 915) (VAYR., Cat. N.: 2); vora el riu Nuria, abans 
d'entrar a la valí (CAD., Fl. V.: 55); al peu de la Creu d'en Riba (CAD., Exc: 96); torrents de Nu
ria (CAD., Fl. Cat. I: 32). 

- Tant a l'herbari Vayreda com al Cadevall els exemplars procedents de Nuria, determináis com 
a R. aconitifolius, pertanyen en realitat a 1'especie anterior. A l'herbari Vayreda hi ha, de tota ma
nera, un exemplar autèntic de R. aconitifolius l'étiqueta del quai diu: Morens, Nuria; suposem 
que procedeix d'aquella primera localitat. Com que ningu mes no ha indicat la planta a la Vall ni 
nosaltres la hi hem vista, l'excloem, si mes no provisionalment, d'aquest catàleg. 

Ranunculus glacialis L. 

De Noufonts al naixement del Freser (SALV. in COSTA, Introd.: 6). 
Collada de les Set Creus sobre Carançà (VAYR., Cat. N.: 2; Pl. Cat.: 493) (GAUT., Catal: 63). 
CAD. recull les citacions anteriors (.Fl. Cat. I: 33) i la darrera C'vsll de Carançà cap a la collada de 
Noucreus") l'atribueix també a FERRER. 

Nuria (COSTA, POUR RET), cap a les Fonts del Freser (SALV.) in WK., Prodr. III: 914. 

- Es fa a les tarteres de l'estatge alpí superior, als vessants orientais al nord. De l'ordre Andro-
sacetalia alpinae. VI-VII. 

No pas rar a les crestes de la serralada axial. Totes les localitats on l'hem vist (igualment corn les 
de SALV., VAYR., etc.) corresponen, pero, a la comarca del Confient, bé que sovint es troben 
a molt pocs metres dels aiguavesson del riu Nuria o del Freser. 

Pie de Noucreus, 2780 m; Pies de la Vaca, 2800 m; força abundant entre el Pic deis Gorgs i el 
Pie de Fresers, 2750-2800 m; Cim de Bastiments, 2870 m. 
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De l'aliança Laserpitio-Ranunculion thorae. VI-VII.

Roques de Forat Mitó, 1700-1725 m; Sant Amanç, als relleixos de cingle, 1400-1700
m; sobre l'estany del Tarter, 1700 m; molt abundant als vessants del Puig del Pla de
les Pasteres, 1700-1800 m. (Vegeu mapa pàg. 206).

DG 28, 38, 48, 37. Oròfit europ. C

217. Ranuncu1us platalÚfolius L.

Núria, Coma de Vaca (TEX. in WK., ?rodr. III: 915).
Núria (VAYR., Cat. N.: 2) (CAD., FI Cat. I: 32).
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 28 ,Peucedaneto-Luzuletum desvauxii).

_ Estatge subalpí de la zona axial, rr. però força comú a les Gorges de Núria i a la
part alta de les del Freser. Raríssim a l'estatge montà (1275) 1700-2000 m.
Formacions megafòrbiques, indrets frescals. De la classe Betulo-Adenostyletea.

VI-VII.

Gorges de Núria, 1750-2000 m; El Portal, 2000 m; sobre Daió, vora el riu Núria,
1275 m; torrent de CastellceIVós, 1850 m; Les Marrades, 1800 m; Costa Rubí,
2050 m.

DG 39. Oròfit alp.

Ranunculus aconitifo/ius L.

Núria (COSTA, TEX. in WK.. Prodr. III: 915) (VAYR., Cat. N.: 2); vora el ciu Núria. abans
d'entrar a la vall (CAD., FI. v.: 55);al peu de la Creu d'en Riba (CAD., Exc.: 96); torrents de Nú
rja (CAD., f7. Cat. f: 32).

- Tant a l'herbari Vayreda com al CadevaU els exemplars procedents de Núria, determinats com
a R. aconitlfolius. pertanyen en realitat a l'espècie anterior. A l'herbari Vayreda hi ha, de tota ma
nera, un exemplar autèntic de R aconitifolius l'etiqueta del qual diu: Morens, Núria; suposem
que procedeix d'aquella primera localitat. Com que ningú més no ha indicat la planta a la Vall ni
nosaltres la hi hem vista, l'excloem, si més no provisionalment, d'aquest catàleg.

Ranunculus glacialis L.

De Noufonts al naixement del Freser (SALV. in COSTA, Jntrod.: 6).
Collada de les Set Creus sobre Carançà (V AYR., Cat. N.: 2; Pl. Cat.: 493) (GAUr., Catal.: 63).
CAD. recull les citacions anteriors (FI. Cat. I: 33) i la darrera ("v;;11 deCarançà cap a la collada de
Noucreus") l'atribueix també a FERRER.

Núria (COSTA, POURRET), cap a les Fonts del Freser (SALV.) in WK., Prodr. III: 914.

- Es fa a les tarteres de l'estatge alpí superior, als vessants orientats al nord. De 1'0rdreA"dro
sacetolio alpinae. VI-VII.

No pas rar a les crestes de la serralada axial. Totes les localitats on l'hem vist (igualment com les
de SALV., VAYR., etc.) corresponen, però, a la comarca del Conflent, bé que sovint es troben
a molt pocs metres dels aiguavesson del riu Núria o del Freser.

Pic de Noucreus, 2780 m; Pics de la Vaca, 2800 m; força abundant entre el Pic dels Gorgs i el
Pic de Fresers, 2750-2800 m; Cim de Bastiments, 2870 m.

DG 39. Àrt.·alp.



218. Ranunculus flammula L. 

- Ribes de Freser, vores d'un rec prop la Font de la Margarideta, 950 m. VIII-IX. 

D G 3 8 . Lateeur. 

219. Ranunculus pyrenaeus L. subsp. pyrenaeus. 

Nüria (BENTHAM, Catal: 115, utR. plantagineus DC) . 
De Nüria al Puigmal (SALV.) i vora el naixement del Freser (COSTA, Introd.: 6). 
Nüria (POURRET in WK., Prodr. 111:917, sub var. bupleurifolius DC) ; Nüria (SALV., 
TEX.), Coma de Vaca (TEX.), cap a les Fonts del Freser (COSTA) in WK., lc., sub 
var. plantagineus DC. 
Rasos dels cims de Nüria (VAYR., Cat. N.: 2). 
Cap a Finestrelles (CAD.,Fl. Cat. I: 32, ut var. bupleurifolius DC) . 
Noucreus (FERRER), Coll de la Marrana (VAYR.) in CAD., Lc.: 32, ut subsp. plan
tagineus DC. 
SENNEN l'inclou en el seu cataleg (Fl. K: 52). 
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 taula) (SERVE,Rech. comp..153, Pumi-
leto-Festucetum supinae) (BAUD, et SERVE, Les group. F. dur. taules Hieracio-
Festucetum supinae). 
Puigmal, 2630 m, Tossa del Puigmal, 2530 m (NEGRE, Nouv. contr. t. 2,Ranunculo-
Festucetum orientalis). 
Torrent de Queralbs, 2300 m (NEGRE et SERVE, Prosp. t. Ranunculo Festucetum 
eskiae facies amb Poa); Solana de Queralbs, 2300 m (NEGRE et SERVE. I.e. t. Festu-
co-Iberidetum forma amb Festuca aurea). 

— Estatges alpi i subalpi superior de la serralada axial, cc. Sovint fa grans poblacions. 
2000-2600 m. 
Pastures acidöfiles de la classe Juncetea trifidi, i mes especialment als prats de l'alianca 
Nardion. V-VII (VIII). 

Sota el Pia de les Salines, 2100 m, als gespets; entre el Roc Blanc i el Pas dels Lladres; 
Coma de Fontalba, 2300 m, molt abundant; Coma de Gombreny, 2200 m; Nüria, 
sobre el Bosc de la Mare de Deu, 2200 m; cap al Pic de i'Äliga, 2300 m, molt abun
dant; Coma de Noufonts, 2400 m; Coma de les MuOeres, 2200-2300 m; Coma de 
Vaca, 2350 m; Coma de Fresers, 2200-2600 m; Serra de la Canya, 2000 m; vessant S 
del Puig Cerverfs, 2050 m. 

Planta molt polimorfa, la Variabilität de la qual no sembla correlacionada amb els 
factors ecologies. Les referencies a les races plantagineus i bupleurifolius creiem que 
manquen de fonament. SENNEN (Fl. N.: 53) feia constar: "llegim en Cadevall perö 
no assegurem els noms següents: R. plantagineus, bupleurifolius, angustifolius". 

DG 29 ,39 , 2 8 , 3 8 . Oröfitalp. 

220. Ranunculus angustifolius D C ; R. pyrenaeus L. subsp. angustifolius (DC.) Rouy et 
Fouc.;i?. naudoi Sen. 

Coll de Nüria (GREN. et GODR., Fl. Fr. I: 28). 
Cap a Finestrelles (CAD...F7. Cat. I.: 32). 
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218. Ranuneulus flammula L.

- Ribes de Freser, vores d'un rec prop la Font de la Margarideta, 950 m. VIll-IX.

DG 38. Lateeur.

219. Ranuneulus pyrenaeus L. subsp. pyrenaeus.

Núria (BENTHAM, Catal.: 115, utR. plantagineus DC.).
De Núria al Puigmal (SALV.) i vora el naixement del Freser (COSTA, lntrod.: 6).
Núria (POURRET in WK., ?rad, III: 917, sub var. bupleuriJolius DC.); Núria (SALV.,
TEX.), Coma de Vaca (TEX.), cap a les Fonts del Freser (COSTA) in WK., Lc., sub
var. plantagineus DC.
Rasos dels cims de Núria (VAYR., Cat. N: 2).
Cap a Finestrelles (CAD., FI. Cat. I.: 32, ut var. bupleuriJolius DC.).
Noucreus (FERRER), Coll de la Marrana (VAYR.) in CAD., Lc.: 32, ut subsp. plan
ragineus DC.
SENNEN l'inclou en el seu catàleg (FI. N: 52).
Gorrablane, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266taula)(SERVE,Rech. comp.: 153, Pumi
leto-Festucetum supinae) (BAUD. et SERVE, Les group. F. dur. taules Hierac/o-
Festucetum supinae). .
Puigmal, 2630 m, Tossa del Puigmal, 2530 m (NEGRE, Nouv. contr. l. 2, Ranunculo
Festucetum orientalis).
Torrent de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, ?rosp. l. Ranunculo Festucetum
es/dae facies amb Poa); solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE.I.c. l. Festu·
co-Iberidetum forma amb Festuca aurea).

- Estatges alpí i subalpí superior de la serralada axial, cc. Sovint fa grans poblacions.
2000-2600 m.
Pastures acidòfIles de la classe Juncetea tri[idi, i més especialment als prats de l'aliança
Nardion. V-VII (V1ll).

Sota el Pla de les Salines, 2100 m, als gespets; entre el Roc Blanc i el Pas dels Lladres;
Coma de Fontalba, 2300 m, molt abundant; Coma de Gombreny, 2200 m; Núria,
sobre el Bosc de la Mare de Déu, 2200 m; cap al Pic de l'Àliga, 2300 m, molt abun
dant; Coma de Noufonts, 2400 m; Coma de les Mulleres, 2200·2300 m; Coma de
Vaca, 2350 m; Coma de Fresers, 2200-2600 m; Serra de la Canya, 2000 m; vessant S
del Puig Cerverís, 2050 m.

Planta molt polimorfa, la variabilitat de la qual no sembla correlacionada amb els
factors ecològics. Les referències a les races plantagineus i bupleuriJolius creiem que
manquen de fonament. SENNEN (Fi. N: 53) feia constar: "llegim en Cadevall però
no assegurem els noms següents: R. plantaginws, bupleuriJolius, angust/Jolius".

DG 29, 39, 28, 38. Oròfit alp.

220. Ranuneulus angustifolius DC.; R. pyrenaeus L. subsp. angustiJolius (DC.) Rouy et
Fouc.; R. naudoi Sen.

Coll de Núria (GREN. et GODR., FI. Fr. I: 28).
Cap a Finestrelles (CAD., FI. Cat. 1.: 32).



- Vora el Coll de la Creu de Meians, 1925 m, a les mulleres àcides (Caricion nigrae). 

Taxon molt ben definit, tant per la seva morfologia com per la seva ecologia. Es un 
endemisme dels Pirineus orientals i d'Andorra, estès sobretot per les serralades que 
envolten la depressió de Cerdanya-Conflent. 
Creiem que caldria confìrmar la indicació de CADEVALL; al seu herbari no hi ha 
exemplars que en donin testimoni. 

D G 3 9 , 1 8 . Endèm. pir. E 

Fig. 18. Ranunculus angustifolius, a Pesquerra, i Ranunculus ruscinonensis var. viridescens, a la dreta. Els 
details del receptacle i el gineceu son augmentats 4 vegades; els del fruit son multiplicats per 8. 

221 . Ranunculus parnassifolius L. subsp. parnassifolius 

Norn vulgar: herba del mal gra. 

De Nuria (SALV.) al Puigmal (COSTA, Jntrod.: 6). 
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- Vora el Coll de la Creu de Meians, 1925 m, a les mulleres àcides (Caricion nigrae).

Tàxon molt ben definit, tant per la seva morfologia com per la seva ecologia. Es un
endemisme dels Pirineus orientals i d'Andorra, estès sobretot per les serralades que
envolten la depressió de Cerdanya-Conflent.
Creiem que caldria confirmar la indicació de CADEVALL; al seu herbari no hi ha
exemplars que en donin testimoni.

DG 39, 18. Endèm. pir. E

Fig. 18. Ranunculus angusli[oIius, a l'esquerra, i RtznuncuJus ruscinonensis var. viridescens a la dreta. Els
detalls del receptacle i el gineceu són augmentau 4 vegades; els del fruit són multipiicats per 8.

221. Ranunculus pamassifolius L. subsp. pamassifolius

Nom vulgar: herba del mal gra.

De Núria (SALV_) al Puigmal (COSTA,lnlTod.: 6).



Vora Nuria (POURR., ENDRESS, SALV.),Puigmal(SALV., POURR., TEX.) in WK. 
Prodr. Ill: 916. 
Vessants pedregosos dels cims de Nuria (VAYR., Cat. N.: 2). 
Camí de Finestrelles (CAD.,£JCC..- 105). 
Puigmal, Finestrelles i altures de Nuria, Puigllangada... (CAD., Fl. Cat. I: 31). 
Detritus esquistosos i lliscants deles altures de les rasants (SEN.,i<7. N.: 52). 
Coll de Nuria, 2620 m, Noufonts vers la Fossa del Gegant, 2430 m, Pic de la Fossa 
del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 5, Iberidetum spathulatae); Coll de Llo, 
2350-2400 m (BR.-BL., I.e. t. 7, Galeopsideto-Poetum fontquerii); vessant S del 
Puigmal, 2550 m (BR.-BL., I.e. t. 8,Senecietum leucophylli). 
Gorrablanc, 2450 m (SOUT.,Exhum.: 266 t.). 
Marges del Pla de Gorrablanc, 2400 m (BAUD, in SOUT., Mod. supraf.: 125 t.). 
SERVE (Rech. comp.) l'indica a diverses localitats de la regió del Puigmal-Pla de 
Gorrablanc, 2200-2800 m, dintre comunitats diferents (com. de F. durissima, com. 
de Xatardia scabra, com. de F. eskia, com. de Viola diversifolia, etc.). 
Vessant NE del Puigmal, 2550 m (KÜPFER, Reck: 173). 
Tossa del Puigmal, 2531 m (NEGRE, Nouv. contr. t. 3, Galeopsido-Festucetum es-
kiae orientalis). 
Vessants de Finestrelles, 2650-2660 m, vessants de Noucreus, 2580-2660 m, vessants 
del Puigmal, 2750-2800 m (SERVE, Rech. comp. t. XVII, com. de Xatardia scabra) 
(BAUD, et SERVE, Corns. Xat. sc. t .). 
Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD, et SERVE, Les group. F. dur. t. Minuartio-Ra-
nunculetum parnassifolii). 

- Estatge alpi de la zona axial, c. Mes rar a l'estatge subalpi. 1950-2900 m. 
Es fa a les pedrusques móbils i també ais llocs pedregosos sotmesos a crioturbació. De 
la classe Thlaspietea rotundifolii. VI-VIII. 

Coll de la Creu de Meians, 2000 m; Pla de les Salines; Pla de Gorrablanc; del Roe 
Blanc al Pas dels Lladres, 2200-2500 m; del Puig de Dórria al Puigmal, 2500-2900 m; 
Coma del Borrut, 2425 m; Bac de la Foradada, 1950 m; Collada de Fontalba, 2250 m; 
Coma de Fontalba; camí de Nuria a Fontalba, 2100 m; Pie de Segre; Pie de Finestre
lles; vora el Coll d'Eina, 2650 m; Coma de Noufonts, 2300-2600 m; Coma de les 
Mulleres, 2300-2700 m; Coma del Clot, 2400-2600 m; Coma del Llispet, 2560 m; 
Puig de Tirapits, 2740 m ; Serra de la Canya i vessants de Puig Cerverís, 2000-2100 
m. 

El limit oriental d'aquesta especie ais Pirineus deu trobar-se dintre de la Valide Ribes. 
GAUTIER (Catal.: 63) l'assenyala fins al segon pie de la Vaca, localitat lleugerament 
mes occidental que les de Tirapits i Puig Cerverís. Diguem que COMP. (Hist. Nat. 
II: 29) havia assenyalat la planta a Coma de Vaca. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Orófit alp. 

subsp. heterocarpus Küpfer 

- Raga calcícola que abunda a la Serra de Cadí i que ateny l'extrem occidental de la 
Serra de Montgrony. 
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Vora Núria (pOURR., ENDRESS, SALV.), Puigmal(SALV., POURR., TEX.) in WK.
Prodr. III: 916.
Vessants pedregosos dels cims de Núria (VAYR., Col. N.: 2).
Camí de Finestrelles (CAD., Exc.: 105).
Puigma1, Finestrelles i altures de Núria, Puig11ançada ... (CAD., FI. Col. I: 31).
Detritus esquistosos i lliscants de les altures de les rasants (SEN., FI. N.: 52).
Coll de Núria, 2620 m, Noufonts vers la Fossa del Gegant, 2430 m, Pic de la Fossa
del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. alp. I. 5, Iberiderum spalhulalae); Coll de Lla,
2350-2400 m (BR.-BL., I.c. I. 7, Galeopsidelo-Poerum fonrquerii); vessant S del
Puigma1, 2550 m (BR.-BL., I.c. I. 8,Senecierum leucophylli).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 1.).
Marges del Pla de Gorrablanc, 2400 m (BAUD. in SOUT., Mod. supraf: 125 1.).
SERVE (Rech. comp.) l'indica a diverses localitats de la regió del Puigmal-Pla de
Gorrablanc, 2200-2800 m, dintre comunitats diferents (com. de F. durissima, com.
de Xalardia scabra, com. de F. esldo, com. de Viola divers/folia, etc.).
Vessant NE del Puigma1, 2550 m (KÜPFER, Reck: 173).
Tossa del Puigmal, 2531 m (NÈGRE, Nouv. contr. I. 3, Galeopsido-Fesrucerum es
kiae orienlalis).
Vessants de Finestrelles, 2650-2660 m, vessants de Noucreus, 2580-2660 m, vessants
del Puigma1, 2750-2800 m (SERVE, Rech. comp. I. XV)), com. de Xalardia scabra)
(BAUD. et SERVE, Ccms. Xal. sc. t.).
Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD. et SERVE, Les group. F. dur. I. Minuartio-Ra
nunculerum parnassifolii).

- Estatge alpí de la zona axial, c. Més rar a l'estatge subalpí. 1950-2900 m.
Es fa a les pedrusques mòbils i també als llocs pedregosos sotmesos a crioturbació. De
la classe Thlaspielea rorundifolii. VI-Vlll.

Coll de la Creu de Meians, 2000 m; Pla de les Salines; Pla de Gorrablanc; del Roc
Blanc al Pas dels Lladres, 2200-2500 m; del Puig de Dòrria al Puigmal, 2500-2900 m;
Coma del Borrut, 2425 m; Bac de la Foradada, 1950 m; Collada de Fontalba, 2250 m;
Coma de Fontalba; camí de Núria a Fontalba, 2100 m; Pic de Segre; Pic de Finestre·
lles; vora el Coll d'Eina, 2650 m; Coma de Noufonts, 2300-2600 m; Coma de les
Mulleres, 2300-2700 m; Coma del Clot, 2400-2600 m; Coma del Llispet, 2560 m;
Puig de Tirapits, 2740 m ; Serra de la Canya i vessants de Puig Cerverís, 2000-2100
m.

El límit oriental d'aquesta espècie als Pirineus deu trobar-se dintre de la Vall de Ribes.
GAUTlER (ColaL: 63) l'assenyala fillS al segon pic de la Vaca, localitat lleugerament
més occidental que les de Tirapits i Puig Cerverís. Diguem que COMP. (Hisl. Nal.
II: 29) havia assenyalat la planta a Coma de Vaca.

DG 29, 39,18,28,38. Oròfit alp.

subsp. heterocarpus Küpfer

- Raça calcícola ql:e abunda a la Serra de Cadí i que ateny l'extrem occidental de la
Serra de Montgrony.



Puigllancada, 2300-2400 m; Tossal de Rus, 2100 m. La indicacio de CAD. referent al 

Puigllancada ha d'atribuir-se a aquesta subspecie i no a l'anterior. 

DG 18. 0 r o f i t a l P-

Ranunculus x luizeti Rouy = R. parnassifolius x pyrenaeus 

Al peu de Finestrelles (CAD.), Coll de Nuria (GREN. et GODR., GAUT.) in CAD., 

Fl. Cat. I: 4 1 . 
Coll de Nuria, 2620 m, vail de Noufonts vers la Fossa del Gegant, 2430 m, Pic de la 
Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Veg. alp. t. SJberidetum spathulatae). 
Gorrablanc, 2450 m (SOOT.,Exhum.: 266 t.) (SERVE,Rech. comp.: 153,Pumileto-
Festucetum supinae). 

Pla de Gorrablanc (BAUD, et SERVE, Les group. F. dur. taules Hieracio-Festucetum 

supinae). 

— Aci i alia entre els progenitors. 

Sobretot a l'extrem occidental de la serralada axial (la Creu de Meians, Pla de les Sa
lines, Pla de Gorrablanc), 2000-2500 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 . 

222. Ranunculus trichophyllus Chaix in Vili. 

Ribes (VAYR., Cat.N.: 2). 
Estany de Can Roca (MARG.,Macrofitos: 20). 

- De l'ordre Potamagetonetalia. VI-VII. 

Només l'hem vist als estanys de Pardines (estany de Can Roca, estany del Tarter, es-
tanyols de sota l'Orri Veil), 1450-1590 m. 

La indicació de CADEVALL necessita confirmació; al seu herbari no n'hi ha testi-
monis. 

DG 38. Holàrt. 

223. Aquilegia vulgaris L. 

Queralbs (VAYR., Cat. N.: 3). 
Ribes (VAYR., Cat. N.: 3) (CAD., Fi. Cat. I: 50). 
SENNEN la inclou en el seu catàleg (FI. N.: 53). 

- Estatges monta i subalpi, ce. 775-2100 m. 

Boscos, vorades, matolls ombn'vols. De la classe Querco-Fagetea. V-VII. 

Des de l'entrada de la Vali fins a sobre Toses, a Nùria, a l'alta vali del Segadesll (cap 
a la Collada Verda) i a Sant Amane. Cap al Pont d'en Cabreta (800 m), El Sagnari, 
bagues de Perramon i de la Corba, vali d'Esteguelella, vali de Barricò, Aigiies de Ribes, 
bosc del Baell, cap a la Roca del Corb (1500 m), La Berruga, Roques de Forat Mito 
(1700 m). Pia de Prats (1580 m), Lleixes de la Covil, Campelles, vali d'Angelats, Sant 
Antoni de Ribes, Ribes de Freser, Roques Blanques, Planoles, El Pinetar, baga de 
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Puigllançada, 2300-2400 m; Tossal de Rus, 2100 m. La indicació de CAD. referent al
Puigllançada ha d'atribuir-se a aquesta subspècie i no a l'anterior.

DG 18. Oròfit alp.

Ranunculus x luizeti Rouy = R. pamassiJolius x pyrenaeus

Al peu de Finestrelles (CAD.), Coll de Núria (GREN. et GODR., GAUT.) in CAD.,
F1. Cat. I: 41.
Coll de Núria, 2620 m, vall de Noufonts vers la Fossa del Gegant, 2430 m, Pic de la
Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 5,Iberidetum spathulatae).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 t.) (SERVE, Rech. comp.: l53,Pumileto
Festucetum supinae).
Pla de Gorrablanc (BAUD. et SERVE,Les group. F. dur. taules Hierac/o-Festucetum
supinae).

- Ací i allà entre els progenitors.

Sobretot a l'extrem occidental de la serralada axial (la Creu de Melans, Pla de les Sa
lines, Pla de Gorrablanc), 2000-2500 m.

DG 29, 39, 18,28.

222. Ranunculus trichophyllus Chaix in Vill.

Ribes (VAYR., Cat. N.: 2).
Estany de Can Roca (MARG., Macrójitos: 20).

- De l'ordre Potamagetonetalia. VI-VII.

Només l'hem vist als estanys de Pardines (estany de Can Roca, estany del Tarter, es
tanyols de sota l'Orri Vell), 1450-1590 m.

La indicació de CADEVALL necessita conrmoació; al seu herbari no n'lli ha testi
monis.

DG 38. Holàrt.

223. Aquilegia vuJgaris L.

Queralbs (VAYR., Cat. N.: 3).
Ribes (VAYR., Cat. N.: 3) (CAD., FI. Cat. I: 50).
SENNEN la inclou en el seu catàleg (FI. N.: 53).

- Estatges montà i subalpí, cc. 775-2100 m.
Boscos, vorades, matolls ombrívols. De la classe Quereo-Fagetea. V-VII.

Des de l'entrada de la Vall Hns a sobre Toses, a Núria, a i'alta vall del Segadesll (cap
a la Collada Verda) i a Sant Amanç. Cap al Pont d'en Cabreta (800 ml, El Sagoarí,
bagues de Perramon i de la Corba, vall d'Esteguelella, vall de Barricó, Aigües de Ribes,
bosc del Baell, cap a la Roca del Corb (1500 ml, La Berruga, Roques de Forat Mitó
(1700 ml. Pla de Prats (J 580 ml, Ueixes de la Covil, Campelles, vall d'Angelats, Sant
Antoni de Ribes, Ribes de Freser, Roques Blanques, Planoles, El Pinetar, baga de



Fornells, Toses (1450-1550 m), torrent del Palós (1600 m), baga d'Estremerà, Rialb, 
vali del Maçanell (1100 m), vora la Farga de Queralbs, Daió, vora el Sait del Grill, 
Moli d'en Bonada (Serrât), bosc de Ribes, Pardines, La Moscatosa, cap a l'Orri Veli 
(1500 m), Can Barratort, l'Orri, Mas Conili, Conivella, Clots de Maçana, sobre el Pia 
del Freixe (Bruguera), Sant Amanç (molt abundant), etc. 

Planta molt polimorfa. Sota el Collet Verd (2075 m) hem herboritzat una forma de 
tija relativament curta (40-50 cm), fulles poc dividides, amb els foliols petits i arrodo-
nits, i flors proporcionalment bastant grosses que podria correspondre a la var. mollis 
(Jeanb. et Timb.-Lagr.) Richter et Giirke. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 28, 3 8 , 4 8 , 27 ,37 . Lateeur. 

Aquilegia hirsutissima (Lapeyr.) Timb.-Lagr. ex Gariod 

Nûria, Carançà, Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 3), citacions que són recollides per CAD. (Pl. 
Cat. I: 50) atribuint-les a A kitaibelii Schott. 
Torrenteres i pedregars (SEN., FI. N: 53 ) . 

- A l'herbari Vayreda hi ha un exemplar en molt mal estât, l'étiqueta del quai diu "Nûria, Ca-
rençà", déterminât com a A. pyrenaica DC. var. decipiens. Segurament no és altra cosa que una 
forma d'altitud d'A. vulgaris. A l'herbari Sennen no hi ha exemplars que avalin la seva citació, 
possiblement simple repetició de la de VAYREDA. 
Ni cap autor posterior ha indicat A hirsutissima a la comarca ni nosaltres la hi hem vista. La seva 
presència a la Vali (i especialment a la zona axial) és totalment dubtosa. Ja GAUTIER (Catal: 69) 
posava un interrogant a la citació vayiedana. 

224. Thalictrum aquilegifolium L. 

En direcció a Nûria (TRÈM. in COSTA, Supl: 1, in WL.,Prodr. III: 955, ut var. um-
belliforme). 

Nûria i valls immédiates (VAYR., Cat. N.: 1). 
Nûria (CAD., FI. Cat. I: 13). 
Sota el santuari de Nûria, a les vores del torrent (SEN., Add.: 3); vores del riu Nûria 
(SEN., FI. N. : 52); ut var. umbelliforme Costa. 
Sait del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp.: 239, Peucedaneto-Luzuletum desvauxii). 

— Estatges monta i subalpi, r (però en algunes zones fréquent). 900-2100 m. 
Es fa als prats humits, vorades frescals, formacions megafòrbiques,... Molinietalia, 
Adenostylion. VI-VIII. 

Torrent del Duc, 1100 m; torrent d'Aspre, 1150 m; vores del Rigard, cap a Toses, 
1350 ir,, vali Estremerà, 1200 m; molt abundant a les Gorges de Nûria, 1550-2000 m; 
cingle del Boc, 1680 m; vora Daió, 1250 m; torrent de les Artigues, 1400 m;zona de la 
Jaça de la Balma, 1700 m; sobre el Planell de Coma de Vaca, 2050 m; Vilaró, 1150 m; 
força fréquent a la baga de Pardines (Puigsac, les Noufonts,...); Els Prats, 1500 m; Ri
bes de Freser, 925 m, a les vores dels rius. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Eur. cont. 

Thalictrum tuberosum L. 

Nûria (COMP. in VAYR., Cat. N. : 1), citació que COMP. (Hist. Nat. Il: 22 ) especificava en realitat 
com a dubtosa i provinent d'altri ("indiqué près de Nûria?") i que el mateix VAYR. (Pl. not..15) 
ja abans havia transcrit literalment ("indicado de Nûria?"). GAUTIER (Catal.: 61) diu que la lo-

217

Fornells, Toses (1450-1550 ml, torrent del Palós (1600 ml, baga d'Estremera, Rialb,
vall del Maçanell (1100 ml, vora la Farga de Queralbs, Daió, vora el Salt del Grill,
Molí d'en Bonada (Serrat), bosc de Ribes, Pard1nes, La Moscatosa, cap a l'Orri Vell
(1500 ml, Can Bmatort, l'Orri, Mas Conill, Conivella, Clots de Maçana, sobre el Pla
del Freixe (Bruguera), Sant Amanç (molt abundant), etc.
Planta molt polimorfa. Sota el Collet Verd (2075 m) hem herboritzat una forma de
tija relativament curta (40-50 cm), fulles poc dividides, amb els folíols petits i arrodo
nits, i flors proporcionalment bastant grosses que podria correspondre a la var. mollis
(Jeanb. et Timb.-Lagr.) Richter et GÜrke.

DG 29,39,18,28,38,48,27,37. Lateeur.

Aquilegia hirsutissima (Lapeyr.) Timb.·Lagr. ex Gariod

Núria, Carançà, Coma de Vaca (VAYR., Cot. N.: 3), citacions que són recollides per CAD. (F7.
Cot. I: 50) atribuint-les a A. kitaibelii Schott.
Torrenteres i pedregars (SEN., F7. N.: 53).

- A l'herbari Vayreda hi ha un exemplar en molt mal estat, l'etiqueta del qual diu "Núria, Ca
rençà", determinat com a A. pyrenaico DC. var. decipiens. Segurament no és altra cosa que una
forma d'altitud d'A. vulgaris. A l'herbari Sennen no hi ha exemplars que avalin la seva citació,
possiblement simple repetició de la de VA YREDA.
Ni cap autor posterior ha indicat A. hirsutissima a la comarca ni nosaltres la hi hem vista. La seva
presència a la Vall (i especialment a la zona axial) és totalment dubtosa. JaGAUT1ER (Cotal.: 69)
posava un interrogant a la citació vayredana.

224. Tha~ctrum aquilegifo~um L.

En direcció a Núria (TRÈM. in COSTA, Supl.: l, in WK.,Prodr. III: 955, ut var. um
belliforme).
Núria i valls immediates (VAYR., Cat. N.: 1).
Núria (CAD.,F7. CaU: 13).
Sota el santuari de Núria, a les vores del torrent (SEN.,Add.: 3); vores del riu Núria
(SEN., FI. N.: 52); ut var. umbelliforme Costa.
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp.: 239,Peucedaneto-Luzuletum desvauxii).

- Estatges montà i subalpí, r (però en algunes zones freqüent). 900-2100 m.
Es fa als prats humits, vorades frescals, formacions megafòrbiques,... Molinietalin,
Adenostylion. VI-VlIl.

Torrent del Duc, 1100 m; torrent d'Aspre, 1150 m; vores del Rigard, cap a Toses,
1350 Il., vall Estremera, 1200 m; molt abundant a les Gorges de Núria, 1550-2000 m;
cmgle del Boc, 1680 m; vora Daió, 1250 m; torrent de les Artigues, 1400 m; zona de la
Jaça de la Balma, 1700 m; sobre el Planell de Coma de Vaca, 2050 m;Vilaró, 1150 m;
força freqüent a la baga de Pard1nes (Puigsac, les Noufonts, ...); Els Prats, 1500 m; Ri
bes de Freser, 925 m, a les vores dels rius.

DG 39, 18,28,38.

Tha/icrrum tuberosum L.

Eur. conl.

Núria (COMP. in VAYR., Cat. N.: 1), citació que COMP. (Hist. Nat. lI: 22) especificava en realitat
com a dubtosa i provinent d'altri ("indiqué près de Núria?") i que el mateix VAYR. (Pl. not.:15)
ja abans havia transcrit literalment ("indicada de Núria?"). GAUTIER (Catal.: 61) diu que la lo·



calitat de Nuria és molt dubtosa; i FLOUS et GAUS., referint-se a aquesta mateixa indicació 
nurienca de COMP. i a una altra de BOURGAT, diuen (Thaï.) que és probablement inexacta. 

- Es tracta, evidentment, d'un error. 

225. Thalictrum alpinum L. 

Puigmal (PUIGG. in COSTA, Supl: 1) (in CAD., Fl. Cat. I: 13); Nuria i Puigmal 

(PUIGG. in WK.,Prodr. III: 956). 
Rasos deis cims de Nuria (VAYR., Cat. N.: 1). 
Nuria (CAD., Exe: 101); fréquent a la Valí de Nuria (CAD., Fl. Cat. I: 13); encon-
torns del santuari i valls adjacents, no escás ais pasturatges (SEN., Fl. N.: 52). 
Escampada amb profusió pels prats alpins de Palta valí de Noufonts (SEN.,Add.: 3). 
FLOUS et GAUSSEN (Thaï.) confirmen les indicacions anteriors i n'hi afegeixen 
d'altres: Nuria, Puigmal (TRÈM.), Coma de Vaca, Puigmal, muntanyes de Nuria 
(MASF.). 
Serra de PEmbut, 2250 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 10, Salicetum retusae-reticulatae); 
Nuria, 2050 m (BR.-BL., le. t. 15, Cariceto-Pinguiculetwn); vall de Finestrelles, 
2200 m (BR.-BL., le. t. 20, Elyneto-Oxytropidetumfoucaudii). 

- Estatges subalpí i alpí de la zona axial, c. Molt mes rar a les serres pre-pirinenques. 

1750-2750 m. 
BRAUN-BLANQUET (Vég. alp.) el considera calcícola i característic de YElyno-
Oxytropidetum. Peí que nosaltres hem observât, sembla mes aviat indiferent respecte 
al substrat; es troba a diverses menés de prats, a les congesteres (Salicion herbaceae), 
als bonys secs de les mulleres acides, etc. VI-VII. 

Fréquent, i de vegades abundant, a les capçaleres deis rius Nuria i Freser. Vora Nuria, 
1975-2100 m; Ras de l'Ortigar, 2350 m; Coma de l'Embut, 2300 m; Coma del Clot, 
molt abundant, 2500-2600 m; Coll de Torreneules, 2580 m; vessant oriental del 
Torreneules, abundant; Coma de Vaca, 2300 m; Tirapits, 2600-2750 m; Coma de 
Fresers; Coma de Mantinell, 2100-2400 m. 
Rar a la zona pre-pirinenca. Roc dels Llamps, 1900 m; vessants del Taga, sobre la 
Pineda Rosta, 1750 m; vessants del Puig de Coma d'Olla, 1800 m. 

^ 0 29,39,28,38. Àrt.-alp. 

226. Thalictrum minus L. subsp. minus 

Llocs pedregosos de Nuria (VAYR., Cat. N.: 1); Nuria (VAYR.,Pl. Cat: 492). 
Ribes(CAD.,R Cat. I: 15). 
Part damunt de Queralbs (SEN.,Add.: 3). 

FLOUS et GAUS. (Thaï.) confirmen aqüestes indicacions i n'hi afegeixen altres de 
répétitives o molt semblants, procedents de la revisió d'exemplars d'herbari (en part 
determinats originàriament com a T. saxatile). 

- Estatge monta, c. Mes rar a l'estatge subalpí. 800-2150 m. 
Es fa sobretot als marges i vores de corriols, perô hom el troba també dins els boscos 
clars i als prats. Geranion sanguina, Pruno-Rubion, Querco-Fagetea, Brometalia 
erecti. VI-VII (i X). 

218

calitat de Núria és molt dubtosa; i FLOUS et CAUS., referint-se a aquesta mateixa indicació
nurienca de COMP. i a una altra de BOURGAT, diuen (ThaI.) que és probablement inexacta.

- Es tracta, evidentment, d'un error.

225. Thalictrum alpinum L.

Puigmal (pUIGG. in COSTA, SupL 1) (in CAD., FI. Cat. I: 13); Núria i Puigmal
(pUIGG. in WK.,Prodr. III: 956).
Rasos dels cims de Núria (VAYR., Cat. N.: I).
Núria (CAD., Exc.: IOl); freqüent a la Vall de Núria (CAD., FI. Cat. I: 13); encon
torns del santuari i valls adjacents, no escàs als pasturatges (SEN.,FI. N.: 52).
Escampada amb profusió pels prats alpins de l'alta vall de Noufonts (SEN., Add.: 3).
FLOUS et GAUSSEN (Thai.) confIrmen les indicacions anteriors i n'Jú afegeixen
d'altres: Núria, Puigmal (TRÈM.), Coma de Vaca, Puigmal, muntanyes de Núria

(MASF.).
Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 10, Salicetum retusae-retieulatae);
Núria, 2050- m (BR.-BL., I.c. t. IS, Cariceto-Pinguiculetum); vall de Finestrelles,
2200 m (BR.-BL., I.c. t. 20,Elyneto-Oxytropidetum foucaudii).

- Estatges subalpí i alpí de la zona axial, c. Molt més rar a les serres pre-pirinenques.
1750-2750 m.
BRAUN-BLANQUET (Vég. alp.) el considera calcícola i característic de l'Elyno
Oxytropidetum. Pel que nosaltres hem observat, sembla més aviat indiferent respecte
al substrat; es troba a diverses menes de prats, a les congesteres (Salicion herbaceae),
als bonys secs de les mulleres àcides, etc. VI-VII.

Freqüent, i de vegades abundant, a les capçaleres delS rius Núria i Freser. Vora Núria,
1975-2100 m; Ras de l'Ortigar, 2350 m; Coma de l'Embut, 2300 m; Coma del Clot,
molt abundant, 2500-2600 m; Coll de Torreneules, 2580 m; vessant oriental del
Torreneules, abundant; Coma de Vaca, 2300 m; Tirapits, 2600-2750 m; Coma de
Fresers; Coma de Mantinell, 2100-2400 m.
Rar a la zona pre-pirinenca. Roc dels Uamps, 1900 m; vessants del Taga, sobre la
Pineda Rosta, 1750 m; vessants del Puig de Coma d'Olla, 1800 m.

r;::; 29, 39, 28, 38. Àrt.-alp.

226. Thalictrum minos L. subsp. minos

Uocs pedregosos de Núria (VAYR., Cat. N.: I); Núria (VAYR., PI. Cat.: 492).
Ribes (CAD.,FI. Cat. I: IS).
Part damunt de Queralbs (SEN., Add.: 3).
FLOUS et GAUS. (Thai.) confumen aquestes indicacions i n'Jú afegeixen altres de
repetitives o molt semblants, procedents de la revisió d'exemplars d'herbari (en part
determinats originàriament com a T saxatile).

- Estatge montà, c. Més rar a l'estatge subalpí. 800-2150 m.
Es fa sobretot als marges i vores de corriols, però hom el troba també dins els boscos
clars i als prats. Geranion sanguinei. Pruno-Rubion, Querco-Fagetea, Brometalia
erecti. VI-VII Ci X).



Cap a Estèguel, 820 m; Golobran, 1510 m; La Portella, 1400 m; El Baell, 1200 m; 
Campelles, 1300 m; Costes de Segura, 1300 m; El Solà, 1200 m; Costa Geperuda, 
2050 m; voltants de Ribes de Freser, 900-1000 m; Batet, 1050-1200 m; Rialb, 1050 
m; sota Fustanyà, 1100 m; Queralbs, 1200-1300 m; Nûria, 1975 m; Coma de Fresers, 
2150 m; vall Estremera, 1300-1500 m; soleils entre Ribesaltes i Pardines, 1100-1300 
m; de Pardines a Boixetera, 1200 m; La Moscatosa, 1400 m; soleil del bosc del 
Ribes, 1560 m; Conivella, 1450 m; cingles de Sant Eloi, 1700-1750 m. 

La raça mes fréquent és la var. pyrenaicum (Jordan) O. Bolôs et Vigo, caracteritzada 
pels foli'ols relativament petits, d'uns 5-15 (25) mm, i la pam'cula mes aviat curta, que 
comença per sobre de la meitat de la tija. Als llocs mes frescals existeix també la var. 
majus (Crantz) Crépin fma. aurigeranum (Baillet et Timb.) Flous et Gauss, tota ella 
mes robusta. 
A les zones elevades, com és ara als voltants de Nûria, no son rares les formes de tran
sit vers la subsp. pubescens, caracteritzades sobretot perpresentar-secobertesdepèls 
glandulosos força abundants perô poc acostats. 

subsp. pubescens (Schleicher ex DC) Rouy et Fouc. 

— Rar a l'estatge subalpi. Es fa sobretot als costers soleils. VII-VIII. 

Roc de la Malè, 2075 m; sobre la Cova del Penitent, 2050 m; Les Espiguetoses, 1875 
m; Coma de Fresers, 2125 m. 

subsp. saxatile Shinz et Keller; T. saxatile DC. 

Cap a Nuria (TREM. in COSTA, Supl.: 1; in CAD., Fl Cat. I: 15). 
Vails de Nuria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 1). 
Vall de Ribes, Queralbs (CAD., Fl. Cat. I: 15). 

- Citacions degudes a confusio amb la subspecie minus var. pyrenaicum. FLOUS i GAUSSEN 
{Thai.) ja desferen Terror i corregiren els exemplars corresponents dels herbaris Tremols, Vayreda, 
Cadevall,... I ja anteriorment SENNEN assenyalava en parlar del T. minus (Add.: 3) que aquest 
tax on havia estat confos segurament amb el T. saxatile. 

221. Thalictrum simplex L. subsp. simplex 

- Molt rar als prats de dall mes humits (Polygono-TriseHon). VII. 

L'hem vist només a la part occidental de la comarca. Baga de Fornells, 1410 m; vora 
Toses, 1475 m. 

Thalictrum flavum L. subsp. glaucum (Desf.) Batt. in Batt et Trabut. 

Ribes (COLM. in FLOUS et GAUS., Thal. ) . 

— Essent aquesta l'unica citació existent del tàxon a la comarca, ens permetem de posar-la en 
dubte. 

DG 3 9 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Lateeur. 

DG 29 ,39 . Oròfit med. 

DG 18 ,28 . Eur. cont. 

RANUNCULÀCIES CULTIVADES - Als jardins horn cultiva, com a ornamental, 

Delphinium ambiguum L. (=D. ajacis auct.). 
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Cap a Estèguel, 820 m; Golobran, 1510 m; La Portella, 1400 m; El Baell, 1200 m;
Campelles, 1300 m; Costes de Segura, 1300 m; El Solà, 1200 m; Costa Geperuda,
2050 m; voltants de Ribes de Freser, 900-1000 m; Batet, 1050-1200 m; Rialb, 1050
m; sota Fustanyà, 1100 m; Queralbs, 1200-1300 m; Núria, 1975 m; Coma de Fresers,
2150 m; vall Estremera, 1300-1500 m; solells entre Ribesaltes i Pardines, 1100·1300
m; de Pardines a Boixetera, 1200 m; La Moscatosa, 1400 m; solell del bosc del
Ribes, 1560 m; Conivella, 1450 m; cingles de Sant Eloi, 1700-1750 m.

La raça més freqüent és la var. pyrenaicum (Jordan) O. Bolòs et Vigo, caracteritzada
pels folíols relativament petits, d'uns 5-15 (25) mm, i la panícula més aviat curta, que
comença per sobre de la meitat de la tija. Als llocs més frescals existeix també la var.
majus (Crantz) Crépin fma. amigeranum (Baillet et Timb.) Flous et Gauss, tota ella
més robusta.
A les zones elevades, com és ara als voltants de Núria, no són rares les formes de tràn·
sit vers la subsp. pubescens, caracteritzades sobretot per presentar-se cobertes de pèls
glandulosos força abundants però poc acostats.

DG 39,28,38,27,37. Lateeur.

subsp. pubescens (Schleicher ex DC) Rouy et Fouc.

- Rar a l'estatge subalpí. Es fa sobretot als costers solells. VII-VIII.

Roc de la Malè, 2075 m; sobre la Cova del Penitent, 2050 m; Les Espiguetoses, 1875
m; Coma de Fresers, 2125 m.

DG 29, 39. Oròfit med.

subsp. saxati[e Shinz et Keller; T. saxatile DC.

Cap a Núria (TRÈM. in COSTA, Supl.: 1; in CAD., FI Cat. I: 15).
Valls de Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 1),
Vall de Ribes, Queralbs (CAD., FI. Cat. I: 15).

- Citacions degudes a confusió amb la subspècie mjnuSVaL pyrelloicum. FLOUS i GAUSSEN
(1110/.) ja desferen l'erroI i corregiren els exemplars corresponents dels herbaris Trèmols, Vayreda,
Cadevall•... I ja anteriorment SENNEN assenyalava en parlar del T. minus (Add.: 3) que aquest
tàxon havia estat confós segurament amb el T. saxatile.

227. Thalictrum simplex L. subsp. simplex

- Molt rar als prats de dall més humits (Polygono-Trisetion). VII.

L'hem vist només a la part occidental de la comarca. Baga de Fornells, 1410 m; vora
Toses, 1475 m.

DG 18,28.

Thalictrum j1avum L. subsp. glaucum (Desf.) Batt. in BatL et Trabu t

Ribes (COLM. in FLOUS et GAUS., Thai.).

Eur. cont.

- Essent aquesta l'unica citació existent del tàxon a la comarca, ens permetem de posar·la en
dubte.

RANUNCULÀCIES CULTIVADES - Als jardins hom cultiva, com a ornamental,
Delphinium ambiguum L. (= D. ajacis auct.).



LAURACEAE 

Laurus nobilis L. 

Nom vulgar: llor. 

- Cultivât vora les cases i poblacions: Esteguelella, Can Gorra, Ribes de Freser, El 
Baell (1200 m),... Sembla que no arriba a florir mai. 

DG 28 ,38 , 37. 

PAPAVERACEAE 

Papaver somnifemm L. subsp. setigerum (DC.) Corb. 

Nom vulgar: cascall. 

- Cultivât, i rarament espontani als indrets ruderals. VI-VII. 

Ribes de Freser, a les vores de riu, en llocs remoguts. 

DG 38. Med. 

228. Papaver rhoeas L. 

Nom vulgar: gallaret. 

- Estatge monta, c. Molt rar a l'estatge subalpi. 800-1600 (1900) m. 
Conreus de cereals, vores de camins, llocs ruderalitzats. De la classe Secalinetea. 
VI-IX (X). 

Esteguelella, 825 m; Can Perramon de Baix, 810 m; vora la Talaia, 890 m; El Baell, 
1200 m; Pla de Plaus, 1275 m; Ventolà. 1300 m; Planoles; Toses, 1500 m; Barraca 
de Rus, 1900 m; Ribes de Freser; sobre Segura, 1160 m; Queralbs, 1250 m; sobre 
Serrât, 1550 m; Ribesaltes, 1000-1250 m; Pardines; Maçana; Bruguera. 

DG 18 ,28 ,38 ,37 . Subcosm. 

229. Papaver dubium L. 

— Estatge monta, rr. 

Llocs ruderals, guarets, conreus. VI-VII. 

Campelies, 1300 m; sobre Fornells, 1500 m; sobre la Plana, 1350 m. 

DG 28 .38 . Plurireg. 

230. Papaver argemone L. 

Ribes (VAYR. in CAD., Fl. Cat. I: 65). 

- Conreus de l'estatge monta rrr. 
Sobre Can Nofre de Pardines, 1250 m. 

DG 38. Holàrt. A Europa, med.-submed. 
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LAURACEAE

Laurus nabilis L.

Nom vulgar: llor.

_ Cultivat vora les cases i poblacions: Esteguelella, Can Gorra. Ribes de Freser, El
Baell (1200 m).... Sembla que no arriba a florir mai.

DG 28.38.37.

PAPAVERACEAE

Papaver somniferum L. subsp. setigerum (DC.) Corb.

Nom vulgar: cascall.

- Cultivat. i rararnent espontani als indrets ruderals. VI·VII.

Ribes de Freser, a les vores de riu, en llocs remoguts.

DG 38. Med.

228. Papaver rhoeas L.

Nom vulgar: gallaret.

- Estatge montà, c. Molt rar a l'estatge subalpi. 800-1600 (1900) m.
Conreus de cereals, vores de camins, llocs ruderalitzats. De la classe Secalinetea.
VI-IX (X).

Esteguelella. 825 m; Can Perrarnon de Baix. 810 m; vora la Talaia, 890 m; El Baell.
1200 m; Pla de Plaus. 1275 m; Ventolà. 1300 m; Planoles; Toses. 1500 m; Barraca
de Rus. 1900 m; Ribes de Freser; sobre Segura. 1160 m; Queralbs. 1250 m; sobre
Serrat. 1550 m; Ribesaltes, 1000-1250 m; Pardines; Maçana; Bruguera.

DG 18.28.38.37.

229. Papaver dubium L.

- Estatge montà, rr.
Uocs ruderals, guarets. conreus. VI-VII.

Campelles. 1300 m; sobre Fornells. 1500 m; sobre la Plana. 1350 m.

DG 28. 38.

230. Papaver argemone L.

Ribes (VAYR. in CAO., FI. Cat. I: 65).

Subcosm.

Plurireg.

- Conreus de l'estatge montà rIT.

Sobre Can Nofre de Pardines. 1250 m.

DG 38. Holàrt. A Europa, med.-submed.



231. Papaver suaveolens Lapeyr.;P. alpinum L. subsp. suaveolens (P.Fourn.) O. Bolôs et 
Vigo,P. pyrenaicum met., P. alpinum auct. 

Coll de Nûria (GREN. et GODR., Fl. Fr. I: 60, sub P. alpinum L.). 
Nûria (SALV. in COSTA, Introd.: 10, sub P. alpinum vzx.flaviflorum). 
Nûria (SALV., POURR), Coll de Nûria (ENDRESS), in WK., Prodr. III: 871. 
Muntanyes de Nûria (VAYR., Cat. N.: 4, sub P. alpinum, les dues varietats). 
Coll de Torreneules (CAD.,£xc..- 100, legit FERRER). 
Altures de Nûria, Fontalba i Fontnegra (CAD., Fl. Cat. I: 62, sub P. alpinum var./Ta-
viflorum Gr. et Godr.). 
Finestrelles, 2558 m (SEN.,Fl. N.: 54). 
Vall al S del Puigmal, 2300 m, Coll de Nûria, 2620 m, vall de Noufonts vers la Fossa 
del Gegant, 2430 m, Pic de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 5, 
Iberidetum spathulataé). 
Contrafort méridional del Puigmal, 2690-2710 m (SERVE, Rech. comp. t. XVI, 
comunitat de Viola diversifolia). 

- Estatges alpi i subalpf de la serralada axial, c. 2000-2750 m. 
Tarteres calcinais i esquistoses. De Paliança Iberidion spathulataé. VI-VIII. 

Abundant a la zona del Puigmal-Pas dels Lladres, 2650-2700 m; sota la Roca de Qua-
trecorns, 2000 m; Coma de Fontalba, 2200 m; Ras de l'Ortigar, 2350 m; Coll de 
Noufonts, 2600 m; Noucreus, 2650 m; Coma de les Mulleres, 2100 m; Pic de l'Àliga, 
2400 m; Coma del Clot, 2600 m; Coll de Carançà, sobre Coma de Vaca, 2600 m; 
Pics de la Vaca, 2750 m; cap a Tirapits, 2740 m; Pic de Bastiments, 2700 m; cap a 
Très Pics, 2450 m. 

Hom troba tant la varietat suaveolens com la varietat endressii (Asch.) comb. nova 
( = P. suaveolens Lapeyr. subsp. endressii Ascherson, Bot. Zeit. 27, 8: 128 Leipzig 
1869). 

DG 29, 39. Orôfit ibero-pir. 

Papaver rliaeticum Leresche in Gremli 

- Es fa, com l'espècie anterior, a les tarteres, perô sembla que prefereix indrets mes ombn'vols 
o amb innivaciô mes prolongada. 

LTiem recollit als vessants septentrionals del Pic de Noufonts, 2700 m, dins la comarca del Con
fient (DG 39). És possible que existeixi als aiguavessos de la Vall de Ribes, perô de moment no 
llii hem vist. 

232. Chelidonium majus L. 

Nom vulgar: herba de les orenetes. 

Nûria, Queralbs (VAYR., Cat N.: 4) (CAD., Fl. Cat I: 70) (SEN., Fl N.: 54). 
Font de la Ruira (FERRER, Exc. : 81). 

- Estatge monta, c. 800-1500 m. 
Vores de cases i poblacions, balmes freqûentades pel bestiar,... en indrets no gaire 
secs. De l'ordre Onopordetalia acanthii. V-VIII. 
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231. Papaver suaveolens Lapeyr.;P. alpinum L. subsp. suaveolens (p.Foum.) O. Bolòs et
Vigo,P. pyrenaicum auc!.,P. alpinum auct.

Coll de Núria (GREN. et GODR., FI Fr. I: 60, sub P. alpinum L.).
Núria (SALV. in COSTA,Introd.: 10, subP. alpinum var.jlavijlorum).
Núria (SALV., POURR.), Coll de Núria (ENDRESS), in WK.,Prodr.lII: 871.
Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 4, sub P. alpinum, les dues varietats).
Coll de Torreneules (CAD., Exc.: 100, legit FERRER).
Altures de Núria, Fontalba i Fontnegra (CAD., FI. Cat. I: 62, sub P. alpinum var. fIo
vijlorum Gr. et Godr.).
Finestrelles, 2558 m (SEN., FI N.: 54).
Vall al S del Puigmal, 2300 m, Coll de Núria, 2620 m, vall de Noufonts vers la Fossa
del Gegant, 2430 m, Pic de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. alp. !. 5,
Iberidetum spathulatae).
Contrafort meridional del Puigmal, 2690-2710 m (SERVE, Rech. comp. t. XVI,
comunitat de Viola diversi[olia).

- Estatges alpí i subalpí de la serralada axial, c. 2000-2750 m.
Tarteres calcinals i esquistoses. De l'aliança Iberidion spathulatae VI-VIII.

Abundant a la zona del Puigmal-Pas dels Uadres, 2650-2700 m; sota la Roca de Qua
trecoms, 2000 m; Coma de Fontalba, 2200 m; Ras de l'Ortigar, 2350 m; Coll de
Noufonts, 2600 m; Noucreus, 2650 m; Coma de les Mulleres, 2100 m; Pic de l'Àliga,
2400 m; Coma del Clot, 2600 m; Coll de Carançà, sobre Coma de Vaca, 2600 m;
Pics de la Vaca, 2750 m; cap a Tirapits, 2740 m; Pic de Bastiments, 2700 m; cap a
Tres Pics, 2450 m.

Hom troba tant la varietat suaveolens com la varietat endressü (Asch.) comb. nova
( = P. suaveolens Lapeyr. subsp. endressii Ascherson, Bot. Zeit. 27, 8: 128 Leipzig
1869).

DG 29, 39. Oròfit ibero-pir.

Papaver rhaeticum Leresche in Gremli

- Es fa, com l'espècie anterior, a les tarteres, però sembla que prefereix indrets més ombrívols
o amb innivació més prolongada.

L'hem recollit als vessants septentrionals del Pic de Noufonts. 2700 m, dins la comarca del Con
flent (DG 39). És possible que existeixi als aiguavessos de la Vall de Ribes, però de moment no
l'hi hem vist.

232. Chelidoniurn majus L.

Nom vulgar: herba de les orenetes.

Núria, Queralbs (VAYR., Cat N.: 4) (CAD., FI Cat I: 70) (SEN., FL N.: 54).
Font de la Ruira (FERRER, Exc.: 81).

- Estatge montà, c. 800-1500 m.
Vores de cases i poblacions, balmes freqüentades pel bestiar, ... en indrets no gaire
secs. De l'ordre Onopordetalia acanthii. V-VIII.



Esteguelella, 850 m; Aigties de Ribes, 850 m; El Baell, 1200 m; Ribes de Freser, 925 
m; Ventola, 1300 m; cap al Pont de Sola, 1000 m; sota Planoles, 1075 m; Espinosa, 
1175 m; Nevà, 1250 m; La Polella, 1430 m; balmes de lavali Estremerà, 1300-1500 
m; Queralbs. 1250 m; Pardines, 1225 m; Bruguera, 1200 m. 

233. Corydalis solida (L.) Swartz subsp. solida 

SENNEN en el seu catáleg en dona una indicado molt vaga: "creix especialment 
ais vessants de cap a Franca " (Fl. N.: 55). 

- Estatges monta i subalpí, rrr. 
Considerada com a característica de l'ordre Fagetalia. A les zones mes baixes es fa a 
les fagedes, pero a l'estatge subalpí es troba en indrets oberts, ais planells i clots on la 
neu román molt de temps. IV-V (VI). 

Molt abundant a la fageda deis Prats, 1500-1600 m; Gorges de Nuria, 1900 m; Gorges 
del Freser, al peu de lesMarrades, 1625 m, i al Bosc de Carboners, 1550 m. 

DG 39 ,38 . També a DG 18 (La Molina). Eur. 

Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC. 

Nuria (GREN. et GODR., Fl Fr. I: 66 , sub Corydalis enneaphylla D C ) . 
Muntanyes de Nuria (COSTA,Introd.: 12, sub C. enneaphylla D C ) . 

Roques calcináis de Nuria, Queralbs (VAYR. Cat. N.: 4, sub C. enneaphylla DC.), citació recollida 
després per CAD. (Fl. Cat. I: 79). 

A les penyes clivellades (SEN., Fl. N.: 55). 

- Ni existeixen testimonis d'aquestes indicacions ais herbaris catalans ni nosaltres hem vist mai 
aquesta papaverácia a les roques de la comarca (incloses les de la zona meridional mes calentes); la 
seva presencia a Nuria seria excepcional. Fa l'efecte que les citacions deis botánics catalans son 

simples transcripcions, corregides i augmentades, de la primitiva indicado de GREN. i G O D R , 
totalment dubtosa. 

234. Fumaria officinalis L. subsp. offícinalis 

- Camps i guarets de l'estatge monta, c. V-VIII (XI). 

Estèguel, 850 m; vora CanPerramon de Baix, 825 m; La Talaia, 890 ; Ribes de Freser, 
900-950 m; El Baell, 1200 m; CampeUes, 1300 m; sobre El Вас, 1200 m; Planoles, 
1150 m; vora Fustanyà, 1140 m; sobre Can Nofre, 1275 m; Pardines, 1225 m. 

DG 3 9 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Circumbor. 

DG 2 8 , 3 8 , 3 7 . Plurireg. (Subcosm.). 

subsp. wirtgenii (Koch) Arcangeli 

- Camps sobre Segura, 1160 m. 

D G 3 8 . Plurireg. 

235. Fumaria vaillantii Loisel in Desv. 

- Guarets vora Can Perramon de Baix, 825 m. 

DG37 . Plurireg. 
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Esteguelella, 850 m; Aigües de Ribes, 850 m; El Baell, 1200 m; Ribes de Freser, 925
m; Ventolà, 1300 m; cap al Pont de Solà, 1000 m; sota Planoles, 1075 m; Espinosa,
1175 m; Nevà, 1250 m; La Polella, 1430 m; balmes de la vall Estremera, 1300-1500
m; Queralbs. 1250 m;Pardines, 1225 m; Bruguera, 1200 m.

DG 39, 28, 38, 37. Circumbor.

233. Corydalis solida (L.) Swartz subsp. solida

SENNEN en el seu catàleg en dóna una indicació molt vaga: "creix especialment
als vessants de cap a França" (FI. N.: 55).

- Estatges montà i subalpí, rrr.
Considerada com a característica de l'ordre Fagetalia. A les zones més baixes es fa a
les fagedes, però a l'estatge subalpí es troba en indrets oberts, als planells i clots on la
neu roman molt de temps.IV-V (VI).

Molt abundant a la fageda dels Prats, 1500-1600 m; Gorges de Núria, 1900 m; Gorges
del Freser, al peu de les Marrades, 1625 m, i al Bosc de Carboners, 1550 m.

DG 39,38. També a DG 18 (La Molina). Eur.

Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC.

Núria (GREN. et GODR., FI Ff. I: 66, sub Corydalis ermeaphylla DC.).
Muntanyes de Núria (COSTA,Introd.: 12, sub C. enneaphylIa DC.).
Roques calcinals de Núria, Queralbs 01 AYR. Cat. N..' 4, sub C. enneaphy/la DC.), citació recoUida
després per CAD. (FI. Cat. I: 79).
A les penyes cliveUades (SEN., H N.: 55).

- Ni existeixen testimonis d'aquestes indicacions als herbaris catalans ni nosaltres hem vist mai
aquesta papaveràcia a les roques de la comaIca (incloses les de la zona meridional més calentes); la
seva presència a Núria seria excepcional. Fa l'efecte que les citacions dels botànics catalans són
simples transcripcions, corregides i augmentades, de la primitiva indicació de GREN. i GODR.,
totalment dubtosa.

234. Fumaria officinalis L. subsp. officinalis

- Camps i guarets de l'estatge montà, c. V-VIlI (Xl).

Estèguel, 850 m; vora Can Perramon de Baix, 825 m; La Talaia, 890; Ribes de Freser,
900-950 m; El Baell, 1200 m; Campelles, 1300 m; sobre El Bac, 1200 m; Planoles,
ll50 m; vora Fustanyà, ll40 m; sobre Can Nofre, 1275 m; Pardines, 1225 m.

DG 28,38,37. Plurireg. (Subcosm.).

subsp. wirtgenii (Koch) Arcangeli

- Camps sobre Segura, 1160 m.

DG 38.

235. Fumaria vaillantü Loisel in Desv.

- Guarets vora Can Perramon de Baix, 825 m.

DG37.

Plurireg.

Plurireg.



CRUCIFERAE 

236. Sisymbrium irio L. 

- Ribes de Freser (estació del ferrocarril), 905 m, en flor a finals de juny. 

DG 38. Paleosubtrop. A Europa, med. 

237. Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. chrysanthum (Jordan) Rouy et Fouc.;S. pyre-
naicum (L.) Vill., non L., S. acutangulum auct. 

Nuria (BENTHAM, Catal: 122, sub S. taraxacifolium DC?) (TREM. in COSTA, 
Supl: 6) (TREM. TEX. in VAYR., PI. not: 24; in WK., Prodr. Ill: 798; in CAD., 
Fl. Cat. I: 120) (VAYR., Cat. N.: 5\Pl. Cat.: 9)(CAD.,Fl. V.: S9;Exc. 101) (SEN., 
Add.: 14; Fl. N.: 55). Creiem que s'ha de referir a aquest táxon la planta indicada 
per KÜPFER (Nouv. prosp.: 90) amb el nom de S. austriacum subsp. contortum 
(Cav.) Rouy et Fouc. a Nuria, 2050 m. 
Ribes (POURRET, Chloris: 142, sub S. erysimifolium). 

Queralbs (SEN., Add.: 14, sub S. erysimifolium?ounet;Fl. N.: 55,senselocalitat con
creta pero sota el mateix binomi). 

- Estatges monta i subalpí, c; pero molt rar a la zona meridional de la Valí. (800) 
900-2100 m. 
Es fa ais indrets mes o menys ruderals, vora les cases i poblacions, camins, etc. De 
l'ordre Onopordetalia acanthii. V-IX. 

Vores del Freser, prop de La Corba, 800 m; Ribes de Freser, 900-950 m; carretera del 
Baell, 1150 m; Roques Blanques, 1000 m; Ventola. 1300 m, Plañóles, 1100-1250 m; 
cap a Nevá, 1225 m; Espinosa, 1180 m; cap a Fornells, 1250 m; La Polella, 1430 m; 
Toses, 1450 m; la Farga de Queralbs, 1200 m; Pía de Salient, 1800 m; Nuria, 1975 m; 
Coma de Fresers, 2100 m; Ribesaltes, 1125 m; vora Les Vinyes, 1175 m; etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 28, 38, 37. Orófit pir.-cant. 

238. Sisymbrium oriéntale L.,S. columnae Jacq. 

- Ribes de Freser, 925 m; Dórria, 1525 m. 

DG 2 8 , 3 8 . Paleosubtrop. A Europa, med. 

239. Sisymbrium macroloma Desf.; S. oriéntale L. subsp. gaussenii (Chouard) O. Bolos et 
Vigo,& longesiliquosum Wk. 

- Zona meridional de la Valí, rrr. 
Es fa específicament a les balmes, coves i peus de roca, en indrets ruderalitzats. De 
l'alianca Sisymbrion. V-VI. 

Sobre Can Maiols (Ripollés), 1150 m; balma del Casot, 920 m; Coves de Ribes, 825 
m; Roca del Corb, 1500 m. 

DG 2 8 , 3 8 , 3 7 . Ibero-magr. munt. 
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CRUCIFERAE

236. Sisymbrium irio L.

- Ribes de Freser (estació del ferrocarril), 905 m, en flor a fmals de juny.

DG 38. Paleosubtrop. A Europa, med.

237. Sisymbrium austriaeum Jaeq. subsp. ehrysantbum (Jordan) Rouy et Foue.;S. pyre
naicum (L.) Viii., non L., S. acutangulum auet.

Núria (BENTf!AM, Catal.: 122, sub S. taraxacifolium DC.?) (TRÈM. in COSTA,
Supl.. 6) (TREM. TEX. in VAYR., Pl. not.: 24; in WK., ?rodr. 111: 798; in CAD.,
F/. Cat. 1: 120) (VAYR., Cat. N.: 5;PI. Cat.: 9) (CAD.,Fl. v.: 59; Exc. IOl) (SEN.,
Add.: 14; F/. N.: 55). Creiem que s'ha de referir a aquest tàxon la planta indicada
per KÜPFER (Nouv. prosp.: 90) amb el nom de S. austriacum subsp. contortum
(Cav.) Rouy et Foue. a Núria, 2050 m.
Ribes (pOURRET, Chloris: 142, sub S. erysimifolium).
Queralbs (SEN., Add.: 14, sub S. erysimifolium Pourret;Fl. N.: 55, sense localitat con
creta però sota el mateix binomi).

- Estatges montà i subalpí, e; però molt rar a la zona meridional de la Vall. (800)
900·2100 m.
Es fa als indrets més o menys ruderals, vora les cases i poblacions, camins, etc. De
l'ordre Onopordetali1I acanthii. V-IX.

Vores del Freser, prop de La Corba, 800 m; Ribes de Freser, 900-950 m; carretera del
Baell, 1150 m; Roques Blanques, 1000 m; Ventolà. 1300 m; Planoles, 1100-1250 m;
cap a Nevà, 1225 m; Espinosa, 1I80 m; cap a Fornells, 1250 m; La Polella, 1430 m;
Toses, 1450 m; la Farga de Queralbs, 1200 m; Pla de Sallent, 1800 m; Núria, 1975 m;
Coma de Fresers, 2100 m; Ribesaltes, 1125 m; vora Les Vinyes, 1175 m; etc.

DG 39, 18,28,38,37.

238. Sisymbrium orientale L.;S. columnae Jaeq.

- Ribes de Freser, 925 m; Dórria, 1525 m.

DG 28, 38.

Oròfit pir.-cant.

Paleosubtrop. A Europa, med.

239. Sisymbrium maeroloma Desf.; S. orientale L. subsp. gaussenii (Chouard) O. Bolós et
Vigo, S. longesiliquosum Wk.

- Zona meridional de la Vall, rrr.
Es fa específicament a les balmes, coves i peus de roca, en indrets ruderalitzats. De
l'aliança Sisymbrion. V-VI.

Sobre Can Maials (Ripollès), 1150 m; balma del Casot, 920 m; Coves de Ribes, 825
m; Roca del Corb, 1500 m.

DG 28,38,37. Ibero-magr. munt.



Fig. 19. Sisymbrium macroloma. A dalt a l 'esquerra, detail de la siliqua (x 4 ) ; a baix, una llavor (x 14). 
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Fig. 19. Sisymbrium macroloma. A dalt a l'esquerra, detall de la siliqua (x 4); a baix, una llavor (x 14).



240. Sisymbrium officinale (L.) Scop. 

Ribes, Queralbs, Niiria (VAYR., Cat. N.: 5). 

— Vores de camins i llocs ruderals de l'estatge monta, cc. Rar a l'estatge subalpi. 
800-1600 m. 
De l'alianca Sisymbrion; hom el troba tambe dins els herbassars dels Onopordetalia, 
als camps, etc. V-VIII. 

Saltor (Ripolles), 1375 m; cap a la Corba, 800 m; Barrico, 1000 m; Ribes de Freser, 
900-950 m; Campelles, 1300 m; Roques Blanques, 1000 m; Ventola, 1200-1300 m; 
Planoles, 1100 m; Espinosa, 1180 m; ForneUs, 1275 m; La Polella, 1430 m; Toses, 
1450 m; Rialb, 1050 m; Queralbs, 1250 m; La Farga de Queralbs, 1100m;Ribesaltes, 
1000-1150 m; sobre Segura, 1160 m; Pardines, 1150 m; L'Orri Veil, 1575 m; etc. 

DG 18,28 , 38, 37. Eur. (Subcosm.). 

241. Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm; Braya pinnatifida (Lam.) Koch, Sisymbrium 
pinnatifidum (Lam.) DC. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 6). 
Nuria (VAYR., Cat. N.: 5). 
Puigllancada (CAD.,Notas fitog. 08: 8). 
Coma d'Eina (CAD.), Finestrelles (VAYR.) (in CAD. Fl. Cat. I: 119). 
Vail de les Mulleres, vers 2300 m, on les ramades es reuneixen per passar la nit (SEN., 
Add.: 14); el mateix autor inclou la planta en el seu cataleg nurienc (Fl. N.: 55) sense 
especificar localitat. 
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240. Sisymbrium officinale (L.) Scop.

Ribes, Queralbs, Núria (VAYR., COt. N: S).

- Vores de camins i llocs ruderals de l'estatge montà, cc. Rar a l'estatge subalpí.
800-1600 m.
De l'aliança Sisymbrion; hom el troba també dins els herbassars dels Onopordetalia,
als camps, etc. V-VIII.

Saltar (Ripollès), 1375 m; cap a la Corba, 800 m; Barrieó, 1000 m; Ribes de Freser,
900-950 rn; Campelles, 1300 rn; Roques Blanques, 1000 rn; Ventolà, 1200-1300 m;
Planoles, 1100 rn; Espinosa, 1180 m; Fornells, 1275 m; La Polella, 1430 rn; Toses,
1450 m; Rialb, 1050 rn; Queralbs, 1250 m; La Farga de Queralbs, 1100 m;Ribesaltes,
1000-1150 m; sobre Segura, 1160 m; Pardines, 1150 rn; L'Orri Vell, 1575 m; etc.

DG 18,28,38,37. Eur. (Subeosm.).

241. Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm; Eraya pinnatifida (Lam.) Koch, Sisymbrium
pinnatifidum (Lam.) DC.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA,Introd.: 6).
Núria (VAYR., Cat. N: S).
Puigllançada (CAD., Notas [itog. 08: 8).
Coma d'Eina (CAD.), Finestrelles (VAYR.)(in CAD. FI. COt. 1: 119).
Vall de les Mulleres, veiS 2300 m, on les ramades es reuneixen per passar la nit (SEN.,
Add.: 14); el mateix autor inclou la planta en el seu catàleg nurienc (FI. N: 55) sense
especificar localitat.
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Nûria, 2250 m, Noufonts, 2320 m (BR.-BL., Vég. alp. t . 7, Galeopsideto-Poetum 
fontquerii); vessant S del Puigmal, 2550 m (BR.-BL. le. t.&,Senecietum leucophylli); 
Coli de Noufonts, 2600 m (BR.-BL., le. t. 2 1 , Festucetum eskiae). 
Puigmal, 2630 m (NÈGRE, Nouv. contr. t. 2: 229, Ranunculo-Festucetum eskiae 

orientalis). 

- Estatges subalpi i alpi de la zona axial, c. 1800-2600 m. 
Es fa als replanets de roca, a les tarteres, als graons dels gespets,... sempre en terrenys 

silicis. VI-VIII. 

Entre Dòrria i el Pia de les Salines, 1800 m, 2145 m; Tossa del Pas dels Lladres, 2600 
m; Clotxes del Puigmal, 2400 m; cap al Collet Verd, 2150 m; Pic de l'Àliga, 2300 m; 
Coma de Vaca, 2450 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 . Oròfitalp. 

242. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl in Engler et Prantl; Sisymbrium sophia L. 

Queralbs (VAYR., Cat. N.: 5) (BUB.,VAYR„ GAUT. in CAD., FI. Cat. I: 121). 
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (FI N. : 55). 

- Vores de poblacions i llocs ruderals de l'estatge monta, r. 
De l'alianca Sisymbrìon; es troba també a les comunitats dels Onopordetalia acanthii. 
V-IX. 

Vora Can Perramon de Baix, 825 m; Planès, 1200 m; Fornells, 1275 m; La Polella, 
1430 m; Dòrria, 1500 m, abundant; Toses, 1450 m; La Molina (Cerdanya). 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Plurireg. cont. (Subcosm.). 

243. Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande;A officinalis Andrz. ex Bieb. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 5) (SEN. ,R N.: 55). 
Ribes (CAD., FI. Cat I: 124). 

- Estatge monta, c. Molt comuna als riberals dels rius. 800-1450 m. 
Marges i vorades, boscos clars, herbassars nitròfils, en indrets humits o frescals. De 
Vàiian§a Alliarion. IV-VI. 

Vores del Freser, cap al Pont d'en Cabreta, 800 m; La Corba, 800 m; Aigiies de Ribes, 
850 m; Angelats, 875 m; Ribes de Freser, 900-950 m, abundant al riberal dels rius; 
Roques Blanques, 1000 m; Coli de la Casassa, 1200 m; cap al Pont de Sola, 1000 m; 
Planoles, 1075 m; Espinosa, 1180 m; Nevà, 1250 m; Fornells, 1250 m; Toses, 1450 
m; Daió, 1175 m; sota Coma, 1075 m; entre Ribesaltes i Pardines, 1275 m; sota Les 
Vinyes, 1025 m; La Llavanera, 1150 m; Bruguera, 1200 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . . Lateeur. 

244. Arabidopsis thaliana (L.). Heynh. in Holl et Heynh.;Sisymbrium thalianum (L.) Gay 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 6). 
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 55). 
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Núria, 2250 m, Noufonts, 2320 m (BR.·BL., Vég. alp. t. 7, Galeopsideto-Poetum
fontquerii); vessant S del Puigmal, 2550 m (BR.-BL.I.e. t.8,Seneeietumleueophylli);
Coll de Noufonts, 2600 m (BR.-BL., I.e. t. 21, Festueetum eskiae).
Puigmal, 2630 m (NÈGRE, Nouv. eontr. t. 2: 229, Ranuneulo-Festueetum eskiae
orientalis).

- Estatges subalpí i alpí de la zona axial, e. 1800-2600 m.
Es fa als replanets de roca, a les tarteres, als graons dels gespets,... sempre en terrenys
silicis. VI-VIII.

Entre Dòrria i el Pla de les Salines, 1800 m, 2145 m; Tossa del Pas dels Uadres, 2600
m; Clotxes del Puigmal, 2400 m; cap al Callet Verd, 2150 m;Pic de l'Àliga, 2300 m;
Coma de Vaca, 2450 m.

DG 29,39,18,28. Oròfit alp.

242. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl in Engler et Prantl; Sisymbrium sophia L.

Queralbs (VAYR., Cat. N.: 5) (BUB., VAYR., GAUT. in CAD., F1. Cat. f: 121).
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 55).

- Vores de poblacions i llocs ruderals de l'estatge montà, r.
De l'aliança Sisymbrion; es troba també a les comunitats dels Onopordetalia acanthii.
V-IX.

Vora Can Perramon de Baix, 825 m; Planès, 1200 m; Fornells, 1275 m; La Polella,
1430 m; Dòrria, 1500 m, abundant; Toses, 1450 m; La Molina (Cerdanya).

DG 18,28,38,37. Plurireg. cant. (Subcosm.).

243. Alliaria petiolata (B1eb.) Cavara et Grande;A. officinalis Andrz. ex Bieb.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 5) (SEN.,F1. N.: 55).
Ribes (CAD., Fi CaL f: 124).

- Estatge montà, c. Molt comuna als riberals dels rius. 800-1450 m.
Marges i vorades, boscos clars, herbassars nitròflis, en indrets humits o frescals. De
l'aliança Alliarion. IV-VI.

Vores del Freser, cap al Pont d'en Cabreta, 800 m; La Corba, 800 m;Aigües de Ribes,
850 m; Angelats, 875 m; Ribes de Freser, 900-950 m, abundant al riberal dels rius;
Roques Blanques, 1000 m; Coll de la Casassa, 1200 m; cap al Pont de Solà, 1000 m;
Planoles, 1075 m; Espinosa, 1180 m; Nevà, 1250 m; Fornells, 1250 m; Toses, 1450
m; Da.ió, 1175 m; sota Coma, 1075 m; entre Ribesaltes i Pardines, 1275 m; sota Les
Vinyes, 1025 m; La Llavanera, 1150 m;Bruguera, 1200 m.

DG 39, 18, 28, 38, 37. Lateeur.

244. Arabidopsis thaliana (L.). Heynh. in Holl et Heynh.;Sisymbrium thalianum (L.) Gay

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 6).
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 55).



— Estatge monta, rrr. 

Conreus i pradells, sobretot en terrenys sorrencs. Festuco-Sedetalia, Scleranthion 
annui. IV-VI. 

Clots de Maçana, 1300 m; sota Plañóles, 1100 m; vora Queralbs, 1275 m; sobre La 
Plana, 1350 m. 

DG 2 8 . 3 8 . Plurireg. 

245. Isatis tinctoria L. 

- Costers soleils entre Roques Blanques i Ventolà, 1050-1300 m, sobretot als camps. 
Potser com a reliquia d'antics conreus. (Vegeu mapa pàg. 225). 

D G 2 8 . Plurireg. 

246. Bunias erucago L. 

- Camps i guarets de l'estatge monta, r. 950-1500 m. 
De la classe Secalinetea. V-VII. 

Cap a Can Perramon de Dalt, 975 m; Campelles, 1300 m; sobre El Bac, 1250 m; cap a 
Ventolà, 1250 m; sota Dôrria, 1400 m; Ribesaltes, 1125-1250 m;Pardines, 1225 m; 
d'Abella a la Collada Verda (Vall de Camprodon); Mas Conill, 1200 m; sobre Brugue-
ra, 1275 m. 

DG 2 8 , 3 8 , 4 8 . Med. 

247. Erysimun australe Gay;iT. grandiflorum auct., E. ochroleucum auct. catal., R. longifo-
lium DC. 

Ribes (COSTA,Introd.: 15). 
Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 5). 
Queralbs (CAD., Fl. Cat. I: 114, sub £ longifolium); Queralbs, Nuria (CAD., Le: 
114, súb E. ochroleucum). 
SENNEN l'inclou al seu catáleg (Fl. N.: 55). 
Vers Noufonts, 2450 m (BR.-BL., Vég. alp.: 190, Festucetum eskiae). 
Collada de Toses, 1680 m, 1720 m (RIVAS MARI.,Bosq. y mat. pir. t. 7, Cytisetum 
purgantis pyrenaicum, sub E. decumbens). 
De Ribes a Queralbs (ST. LAGER in POLATS., Erys.: 332, sub E. collisparsum 
Jordán); Km 12 a 17 de la carretera de la Collada de Toses, 1400-1600 m (KRENDL 
in POLATS., le: 332). 

— Estatge monta, ce. Penetra a Palta muntanya rarificant-se progressivament. 800-
1700 m. 
Es fa als costers solells, en diversos tipus de comunitats mes o menys obertes (matolls 
de Sarothamnus o de balees, boixedes, prats secs, talussos, llocs rocosos, etc.). Vl-IX. 

Des de la zona inferior de la Vall fins cap a la Collada de Toses, a Nuria i a Pardines. 
Estéguel, Perramon de Baix, El Baell, El Portet, Campelles, Lleixes de la Covil (1700 
m), Roques Blanques, Ventola, El Sola (molt abundant), Plañóles, Fornells, Dórria, 
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- Estatge montà, rrr.
Conreus i pradells, sobretot en terrenys sorrencs. Festuco-Sedetalia, Scleranthion
annui. IV-VI.

Clots de Maçana, 1300 m; sota PIanoles, llOO m; vora Queralbs, 1275 m; sobre La
Plana, 1350 m.

DG 28,38. . Plurireg.

245. Isatis tinctoria L.

- Costers solells entre Roques Blanques i Ventolà, 1050-1300 m, sobretot als camps.
Potser com a relíquia d'antics conreus. (Vegeu mapa pàg. 225).

DG 28. Plurireg.

246. Bunias erucago L.

- Camps i guarets de l'estatge montà, r. 950-1500 m.
De la classe Secalinetea. V-VJI.

Cap a Can Perramon de Dalt, 975 m; Campelles, 1300 m; sobre El Bac, 1250 m; cap a
Ventolà, 1250 m; sota Dòrria, 1400 m; Ribesaltes, 1125-1250 m;Pardines, 1225 m;
d'Abella a la Collada Verda (Vall de Camprodon); Mas Conill, 1200 m; sobre Brugue
ra, 1275 m.

DG 28,38,48. Med.

247. Erysimun australe Gay; E. grandiflorum auct., E. ochroleucum auet. catal., E. longifo
lium DC.

Ribes (COSTA,Introd.: 15).
Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 5).
Queralbs (CAD., Fi Cat. 1: 114, sub E. longifolium); Queralbs, Núria (CAD., I. c.:
114, sub E. ochroleucum).
SENNEN l'inclou al seu catàleg (FI. N.: 55).
Vers Noufonts, 2450 m (BR.-BL., Vég. alp.: 190, Festucetum es/ciae).
Collada de Toses, 1680 m, 1720 m (RlVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 7, Cylisetum
purganlis pyrenaicum, sub E. decumbens).
De Ribes a Queralbs (ST. LAGER in paLATS., Erys.: 332, sub E. collisparsum
Jordan); Km 12 a 17 de la carretera de la Collada de Toses, 1400-1600 m (KRENDL
in POLATS.,I.c.: 332).

- Estatge montà, cc. Penetra a l'alta muntanya rarificant-se progressivament. 800
1700 m.
Es fa als costers solells, en diversos tipus de comunitats més o menys obertes (matolls
de Sarothamnus o de bàlecs, boixedes, prats secs, talussos, llocs rocosos, etc.). VI-IX.

Des de la zona inferior de la Vall fillS cap a la Collada de Toses, a Núria i a Pardines.
Estèguel, POlramon de Baix, El Baell, El Portet, Campelles, Ueixes de la Covil (1700
ml, Roques Blanques, Ventolà, El Solà (molt abundant), Planoles, Fornells, Dòrria,



Toses, vora la Collada de Toses (1700 m), Coma de Planes, Ribes de Freser, Batet, 
Queralbs, Gorges del Freser, Mas Conill, l'Orri, sobre Can Nofre (1500 m), Clots de 
Macana, etc. 

Pel que fa a la nomenclatura d'aquest táxon, seguim el criteri de FAVARGER 
(1978) qui, després d'haver fet l'estudi citogeográfic del complex Erysimum grandi-
florum-sylvestre, opina que a la práctica és convenient de conservar per a les plantes 
catalanes el nom de Gay, sense fer-lo sinónim d'E. grandiflorum Desf. i deixant de 
banda els noms Jordanians (que es refereixen a poblacions molt poc diferenciables). 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Submed. ? 

248. Erysimum pyrenaicum Jordan; E. pumilum auct. catal. 

De les muntanyes de Nuria cap a Coma de Vaca (SALV. in COSTA, Introd: 15; in 
WK., Prodr. III: 808). 
Serra de Coma de Vaca, Carancá (VAYR., Cat. N: 5), indications que recull CAD. 
(Fl. Cat.I: 114). 
Nuria (VAYR.,PI. Cat: 9). 
Altures de Fontnegra, Coma d'Eina i Noucreus (CAD., Notas fltog. 08: 7); les dues 
primeres citacions tornen a ésser incloses per CAD. a la FL Cat. I: 114. 
Bosc de la Mare de Déu (SEN., Add.: 13); el mateix autor cataloga la planta en la 
seva Flora de Nuria (:55). 
Pie de Finestrelles, 2600 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 23, Pumileto-Festucetum supinae). 
Vessants del Puigmal, 2750 m (SERVE,Rech. comp. t . XVII, comunitat de Xatardia 
scabra; BAUD, et SERVE, Corns. Xat. se. taula); contrafort occidental del Puigmal, 
2260-2520 m (SERVE, Rech. comp. t. Ill, com. de Festuca durissima; BAUD, et 
SERVE, Les group. F. dur.); vessant S del Coll de Queralbs, 2500-2520 m (SERVE, 
Rech. comp. t. XI, com. ^Astragalus nevadensis \F. scoparia). 
Puigmal, 2700 m (FAVAR., Compl. Erys.: 376). 
POLATSCHEK (Erys.: 354) recull diverses indications: Pía de les Salines, 2200-2300 
m (MERXM. et ZOLLITSCH), a l'E de la Tossa del Pas dels Lladres, 2620-2650 m 
(BUTTLER), a l'W del Puigmal, 2450-2600 m (MERXM. et ZOLLITSCH), Collada 
de Nuria (ENDRESS), muntanyes de Nuria (TREM.). 

- Estatge alpí, c. Davalía a la zona subalpina. 1950-2800 m. 
Tarteres i llocs pedregosos. De la classe Thlaspietea rotundifolii. VI-VIII. 

Costa Rasa; Costa Geperuda, 2250 m; Coma de Planes, 2150 m; cap alPuig de Dórria, 
2500 m; del Collet de les Barraques al Roc Blanc, 1950-2100 m; Coma de la Fontseca, 
2400-2500 m; Clotxes del Puigmal, 2650 m; vessants meridionals del Puigmal; Nuria, 
2000 m; sobre la Coma de l'Embut, 2500 m; Pie de Finestrelles, 2750 m; Coll d'Eina, 
2650 m; cap al Pie de l'Áliga, 2325 m; les Arques de Coma de Vaca, 2700 m;Manti-
nell, 2200 m. 

POLATSCHEK (l.c.) opina que el nom E. pyrenaicum Jordan és ilJegítm i, per tant, 
proposa un nou binomen, E. seipkae Polatschek. 

DG 29 ,39 , 18 ,28 . Endém. pir. 
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Toses, vora la Collada de Toses (1700 ml, Coma de Planès, Ribes de Freser, Batet,
Queralbs, Gorges del Freser, Mas Conill, l'Orri, sobre Can Nofre (1500 ml, Clots de

Maçana, etc.

Pel que fa a la nomenclatura d'aquest tàxon, seguim el criteri de FAVARGER
(1978) qui, després d'haver fet l'estudi citogeogràfic del complex Erysimum grandi
[iorum.sylvestre, opina que a la pràctica és convenient de conservar per a les plantes
catalanes el nom de Gay, sense fer-lo sinònim d'E. grandiflorum Desf. i deixant de
banda els noms jordanians (que es refereixen a poblacions molt poc diferenciables).

DG 39,18,28,38,27,37. Submed.?

248. Erysimum pyrenaicum lordan;E. pumilum aucl. catal.

De les muntanyes de Núria cap a Coma de Vaca (SALV.inCOSTA,Introd: 15;in
WK.,Prodr. lli: 808).
Serra de Coma de Vaca, Carançà (VAYR., Cat. N.: 5), indicacions que recull CAD.
(FI. Cat. I: 114).
Núria (VAYR., PI. Cat.: 9).
Altures de Fontnegra, Coma d'Eina i Noucreus (CAD., Notas fitog. OS: 7); les dues
primeres citacions tornen a ésser incloses per CAD. a la FL Cat I: 114.
Bosc de la Mare de Déu (SEN., Add.: 13); el mateix autor cataloga la planta en la
sevaF/ora de Núria (:55).
Pic de Finestrelles, 2600 m (BR_-BL., Vég. alp. I. 23 ,Pumileto-Festucetum supinae).
Vessants del Puigmal, 2750 m (SERVE, Rech. comp. t. XVII, comunitat de Xatardia
scabra; BAUD. et SERVE, Coms. Xato sc. taula); contrafort occidental del Puigrnal,
2260-2520 m (SERVE, Rech. comp. I. III, com. de Festuca durissima; BAUD. et
SERVE, Les group. F dur.); vessant S del Coll de Queralbs, 2500-2520 m (SERVE,
Rech. comp. I. XI, com_ d'Amagalus nevadensis iF. scoparia).
Puigmal, 2700 m (FAVAR_, CampI. Erys.: 376).
POLATSCHEK (Erys.: 354) recull diverses indicacions: Pla de les Salines, 2200-2300
m (MERXM. et ZOLLlTSCH), a l'E de la Tossa del Pas dels Uadres, 2620·2650 m
(BUTTLER), a l'W del Puigmal, 2450·2600 jl1 (MERXM. et ZOLLlTSCH), Collada
de Núria (ENDRESS), muntanyes de Núria (TRÈM.).

- Estatge alpí, c. Davalla a la zona subalpina. 1950·2800 m.
Tarteres i llocs pedregosos. De la classe Thlaspietea rotundifolii_ VI·VIII.

Costa Rasa; Costa Geperuda, 2250 m; Coma de Planès, 2150 m; cap al Puig de Dòrria,
2500 m; del Collet de les Barraques al Roc Blanc, 1950·2100 m; Coma de la Fontseca,
2400·2500 m; Clotxes del Puigrnal, 2650 m; vessants meridionals del Puigmal; Núria,
2000 m; sobre la Coma de l'Embut, 2500 m; Pic de Finestrelles, 2750 m; Coll d'Eina,
2650 m; cap al Pic de l'Àliga, 2325 m; les Arques de Coma de Vaca, 2700 m;Manli
nell, 2200 m.

POLATSCHEK (I.e.) opina que el nom E. pyrenaieum lordan és il.legítm i, per tant,
proposa un nou binomen, E. seipkae Polatschek.

DG29,39,18,28. Endèm. piro



Erysimum virgatum Roth 

SENNEN (Add.: 12) creu que sTia de referir a aquesta espècie VE. australe indicat per CAD. a 
Queralbs, i ell mateix el cita de Ribes i Queralbs. 
En el seu catàleg de Nuria (Fl. TV.; 55) el torna a citar sense assenyalar localitats concretes. 

- A llierbari Sennen no hi ha exemplars que donin testimoni d'aquestes indicacions, però si 
exemplars d'altra procedencia que cal referir a E. australe. D'altra banda, E. virgatum es considera 
endemic dels Alps occidentals. 

249. Erysimum incanum G. Kunze var. aurigeranum (Jeanb. et Timb.-Lagr.) O. Bolòs 
et Vigo 

- Guarets prop de Ventola, 1300 m. 

DG 28. Med. SW. 

250. Erysimum cheiranthoides L. 

- Sobre Ribesaltes, 1300 m. 
Pel seu aspecte aquest exemplar recorda el tàxon precedent, però les flors i els fruits 
son clarament de cheiranthoides. Es tracta d'una introgressió? 
Caldria recercar de nou la planta per aclarir la seva situació sistemàtica. 

DG 38. Circumbor. 

251. Barbarea vulgaris R. Br. in Aitón 

Vali de Ribes (CAD., Fl. Cat. I: 115). 
SENNEN la inclou al seu catàleg (Fl. N.: 55). 

- Vores de riu a l'estatge monta, c. 775-1200 m. 
Es fa a les vorades, als codolars, als llocs sorrencs,... IV-VI. 

Marges del Freser, del Pont d'en Cabreta a Aigües de Ribes, 775-850 m; voltants de 
Ribes de Freser, 900-950 m; cap al Pónt de Sola, 1000 m; sota Plañóles, 1100 m; Es
pinosa, 1175 m. 

DG 2 8 , 3 8 , 3 7 . Circumbor. 

252. Barbarea verna (Miller) Ascherson; B. praecox (Sm.) R.Br. 

Nuria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 5), citació recollida també per CAD. (FI. Cat. I: 
116). 
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (Fl. N.: 55). 

- Estatge monta, rr. 
Vores de camins, talussos, codolars dels rius,... en indrets més o menys ruderalitzats 
i humits. Sembla que té una certa preferencia per les comunitats dels Artemisietea. 
IV-VI. 

La Polella, 1425 m; Espinosa 1175 m;sota Plañóles, 1100 m; Bosc de Ribes, 1300 m; 
cap a Daió, 1175 m; vora La Ruira, 1325 m; sobre Les Vinyes, 1125 m; La Llavanera, 
1150m;Els Prats, 1450 m. 

DG 3 9 , 2 8 , 3 8 . Lateatl. 
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Erysimum virgarum Roth

SENNEN (Add.: 12) creu que s'ha de referir a aquesta espècie l'E. aUSlraJe indicat per CAO. a
Queralbs, i ell mateix el cita de Ribes i Queralbs.
En el seu catàleg de Núria (Fi. N.: 55) el torna a citar sense assenyalar localitats concretes.

- A l 'herbari Sennen no hi ha exemplars que donin testimoni d'aquestes indicacions, però sí
exemplars d'altra procedència que cal referir a E. australe. D'altra banda, E. virgatum es considera
endèmic dels Alps occidentals.

249. Erysirnum incanum G. Kunze var. aurigeranum (Jeanb. et Tirnb.-Lagr.) O. Bolòs
et Vigo

- Guarets prop de Ventolà. 1300 m.

DG 28. Med. SW.

250. Erysirnum cheiranthoides L.

- Sobre Ribesaltes. 1300 m.
Pel seu aspecte aquest exemplar recorda el tàxon precedent. però les flors i els fruits
són clarament de cheiranthoides. Es tracta d'una introgressió?
Caldria recercar de nou la planta per aclarir la seva situació sistemàtica.

DG 38. Circumbor.

251. Barbarea vulgaris R. Br. in Aitan

Vall de Ribes (CAD .• F7. Cat. I: 115).
SENNEN la inclou al seu catàleg (F/. N.: 55).

- Vores de riu a l'estatge montà. c. 775-1200 m.
Es fa a les vorades, als codolars, als llocs sorrencs•... IV-VI.

Marges del Freser, del Pont d'en Cabreta a Aigües de Ribes. 775-850 m; voltants de
Ribes de Freser. 900-950 m; cap al Pont de Solà. 1000 m; sota Planoles. llOO m; Es·
pinosa. 1175 m.

DG 28.38.37. Circumbor.

252. Barbarea verna (Miller) Ascherson; B. praecox (Sm.) R.Br.

Núria. Queralbs (VAYR., Cat. N.: 5). citació recollida també per CAD. (FI. Cat. I:
116).
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 55).

- Estatge montà. rr.
Vores de camins, talussos, codolars dels rius, ... en indrets més o menys ruderalitzats
i humits. Sembla que té una certa preferència per les comunitats dels Artemisietea.
IV-VI.

La Polella.1425 m; Espinosa 1175 m; sota Planoles. 1100 m; Bosc de Ribes.l300 m;
cap a Daió, 1175 m; vora La Ruira. 1325 m; sobre Les Vinyes. 1125 m; La Llavanera.
1150 m; Els Prats. 1450 m.

DG 39.28.38. Lateatl.
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253. Barbarea intermedia Boreau 

Nuria, al voltant del santuari i a les vores deis torrents (SEN., Add.: 13, sub proles B. 
pyrenaica Jordán); el mateix autor inclou la planta en el seu catáleg (Fl. N.: 55) sense 
comentaris. 

- Estatges monta i subalpí, r. 775-2000 m. 
Es fa ais llocs ruderals, vores de camins, erms, etc. IV-VI. 

Sota El Sagnari, 785 m; vora Pubes de Freser, 950 m; Campelles, 1300 m; Plañóles, 
1100 m; sota Planes, 1150 m; sobre Espinosa, 1350 m; vora la Collada de Toses, 
1750 m; sota Ventaiola, 975 m; sobre La Plana, 1300 m; Salt del Sastre, 1700 m; 
Nuria, 1985 m; vora Pardines. 1175 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Lateatl. 

254. Sisymbrella áspera (L.) Spach subsp. áspera 

— Estatge monta, rr. 
Camins, reguerols, llocs temporániament humits. V-VI. 

Vora Can Perramon de Baix, 825 m; prop de Ribes de Freser, 950 m; sobre El Bac, 
1300 m; Espinosa, 1175 m. 

DG 28, 38 ,37 . Med. W. 

• Cardamine pentaphyllos 
• Sisymbrella aspera subsp. 

aspera 
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253. Barbarea intermedia Boreau

Núria, al voltant del santuari i a les vores dels torrents (SEN., Add.: 13, sub proles B.
pyrenaica Jordan); el mateix autor inclou la planta en el seu catàleg (FI. N.: 55) sense
comentaris.

- Estatges montà i subalpí, r. 775-2000 ro.
Es fa als llocs ruderals, vores de camins, erms, etc. IV-VI.

Sota El Sagoari, 785 m; vora Ribes de Freser, 950 m; Campelles, 1300 ro; Planoles,
1100 m; sota Planès, 1150 m; sobre Espinosa, 1350 ro; vora la Collada de Toses,
1750 m; sota Ventaiola, 975 m; sobre La Plana, 1300 ro; Salt del Sastre, 1700 m;
Núria, 1985 m; vora Pardines. 1175 m.

DG 39, 18,28,38,37.

254. Sisymbrella aspera (L.) Spaeh subsp. aspera

Lateatl.

- Estatge montà, rr.
Camins, reguerols, llocs temporàniament humits. V-VI.

Vora Can Perramon de Baix, 825 m; prop de Ribes de Freser, 950 m; sobre El Bac,
1300 m; Espinosa, 1175 m.

DG 28,38,37.

9 • Cardamine pentaphyllos
• Sisymbrella aspera subsp.

aspera

7
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subsp. praeterita Heywood 

— Estatge monta, r. 
Camins, erms, reguerots. V-VIII. 

Vora Can Perramon de Baix, 825 m; prop de Ribes (M. GARRIGA, ВС 111741, sub 
Rorippa sylvestris); Angelats, 870 m; Roques Blanques, 1000 m; Toses, 1450 m; prop 
de Rialb, 1075 m; Puigsac, 1225 m. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Endèm. latepir. 

Rorippa sylvestris (L.) Besser; Nasturtium sylvestre (L.) R.Br. 

Ribes (VAYR., Cat. N: 5 ) , citació recollida per CAD. {Fl. Cat. I: 127). 

Nuria (CAD., Fl. Cat. J: 127) . 

- Aqüestes citacions no son avalades per exemplars dTierbari. D'altra banda, a llierbari Cadevall 
un exemplar procèdent de Puigcerdà i déterminât com a Nasturtium sylvestre correspon en reali-
tat a Sisymbrella áspera subsp. praeterita. Suposem, dones, que les dues indicacions aquí dalt 
ressenyades corresponen a aquest darrer tàxon. 

255. Rorippa pyrenaica (Lam.) Reichenb. 

Camí de Nuria a Setcases i Tregurà (VAYR., Cat. N.: 6). 
Nuria (CAD., Fl. Cat. 1:154). 
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (Fl. N.: 56). 

- Terrenys silicis de l'estatge monta, с. 1000-1600 m. 
Es fa a les vores de camins i altres llocs relativament humits. V-VI. 

Sobre Toses, 1550 m; Espinosa, 1175 m; sobre Plañóles, 1450 m; Plañóles, 1125 m; 
costes de Ventola, 1100-1200 m; vora el riu Maçanell, 1200 m; Serrât, 1300 m; sobre 
Ribesaltes, 1250 m; de Pardines a Boixetera, força abundant. 

Alguns exemplars coincideixen amb la var. pyrenaica, d'altres s'acosten molt a la var. 
hispánica (Boiss. et Reuter) Gaut.; mes sovint nom troba, perô, formes рос típiques, 
amb caràcters d'ambdues varietats. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Submed. 

256. Nasturtium officinale R.Br. in Aiton; Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 

Nom vulgar; créixems, greixes. 

Queralbs (VAYR., Cat. N.: 5). 

— Estatge monta, r. 

Es fa ais reguerols, ais bracos de riu i a d'altres petits corrents d'aigua. De l'aliança 
Sparganio-Glycerion V-IX. 

Ribes de Freser, a les vores del Rigard, 925-950 m; Plañóles, 1050 m; sobre Espinosa, 
1300 m; sota Dôrria, 1400 m; El Baell, 1200 m; Fustanyà 1175 m; entre Ribes i 
Pardines, 950-1200 m;La Corba, 825 m. 

DG 2 8 , 3 8 . Subatl. -Med. 
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subsp. praeterita Heywood

- Estatge montà, r.
Camins, erms, reguerots. V-Vlll.

Vora Can Perramon de Baix, 825 m; prop de Ribes (M. GARRIGA, BC 111741, sub
Rarippa sy/vestris); Angelats, 870 m; Roques Blanques, 1000 m; Toses, 1450 m; prop
de Rialb, 1075 m; Puigsac, 1225 m.

DG 18,28,38,37. Endèm.latepir.

Rorippa sylvestn's (L.) Besser; Nasturtium sylvestre (L.) R.BI.

Ribes (VAYR., Cat. N: 5), citació recollida per CAO. (H Cat. I: 127).
Núria (CAD., FI. Cat. f: 127).

- Aquestes citacions no són avalades per exemplars d'herbari. D'altra banda, a l'herbari Cadevall
un exemplar procedent de Puigcerdà i determinat com a Nasrurtium sylvesrre correspon en reali
tat a Sisymbre/Ú1 arpera subsp. praeterita. Suposem, doncs, que les dues indicacions aquí dalt
ressenyades corresponen a aquest darrer tàxon.

255. Rorippa pyrenaica (Lam.) Reichenb.

Camí de Núria a Setcases i Tregurà (VAYR., all. N.: 6).
Núria (CAJ).,FI. Cat. I: 154).
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 56).

- Terrenys silicis de l'estatge montà, c. 1000-1600 m.
Es fa a les vores de camins i altres llocs relativament humits. V-Vl.

Sobre Toses, 1550 m; Espinosa, 1175 m; sobre Planoles, 1450 m; Planoles, 1125 m;
costes de Ventolà, 1100-1200 m; vora el riu Maçanell, 1200 m; Serrat, 1300 m; sobre
Ribesaltes, 1250 m; de Pardines a Boixetera, força abundant.

Alguns exemplars coincideixen amb la var. pyrenaica, d'altres s'acosten molt a la var.
hispanica (Boiss. et Reuter) Gau!.; més sovint hom troba, però, formes poc típiques,
amb caràcters d'ambdues varietats.

DG 39, 18,28,38. Submed.

256. Nasturtium offieinale R.Br. in Aitan; Rar/ppa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek

Nom vulgar; créixems, greixes.

Queralbs (VAYR., Cat. N.: 5).

- Estatge montà, r.
Es fa als reguerols, als braços de riu i a d'altres petits corrents d'aigua. De l'aliança
Spargani<>-Glyceriall V-IX.

Ribes de Freser, a les vores del Rigard, 925·950 m; Planoles, 1050 m; sobre Espinosa,
1300 m; sota Dòrria, 1400 m; El Baell, 1200 m;'Fustanyà 1175 m; entre Ribes i
Pardines, 950·1200 m; La Corba, 825 m.

DG 28,38. Subatl. -Med.



257. Cardamine heptaphylla (Vili.) O.E.Schulz; Dentaría heptaphyllos Vili., D. pinnata 

Lam. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 6), citació recollida per CAD. a la Flora de Cata

lunya (I: 139). 

- Fagedes de les zones meridional i oriental de la Vali, rr, però localment abundant. 
800-1725 m. De Y stianta Fagion sylvaticae. IV-VI. 

Fageda dels Prats, abundant, 1500-1600 m; abundant a la fageda de Sant Amane, 
1650-1725 m, des d'on baixa per l'obaga del torrent de la Corba (1300 m, 1200 m) 
fins a La Corba mateix, a les vores del Freser (800 m). Existeix també a les fagedes 
de Montgrony (Ripollès). 

DG 28 ,38 , 27, 37. Oròfit europ. C. 

258. Cardamine pentaphyllos (L.) Cmntz; Dentaria digitata Lam. 

Sant Aman? (VAYR. .R Cat.: 7), citació recollida per CAD. (Fl. Cat. I: 139). 

- Rarissima a les fagedes. Característica de Palianja Fagion sylvaticae. V-VI. 

Escassa a Sant Aman?, 1675 m; for?a abundant a la fageda dels Prats, 1550-1600 m. 
(Vegeu mapa pàg. 230). 

DG 38 ,37 . Oròfit alp. 

259. Cardamine amara L. subsp. amara 

Nuria (SALV. in COSTA,Introd.: 17) (VAYR., Cat. N.: 6;PL Cat.: 7, sub var. opicii 
Presi), citacions que recull també CAD. (Fl. Cat. I: 136). 
Ribes (VAYR. in CAD.,Fl. Cat. I: 136). 
SENNEN la inclou al seu catalog especificant: "amb la mena C. pyrenaea Sennen" (Fl. 
N.: 55). 
O. de BOLOS (Notas flor. Ill: 193) dona testimoni dels següents plecs d'herbari: 
Coma d'Eina, 2150 m (SEN. herb.), Nuria, 2100 (SEN. herb.), Nuria, 2300 m (FONT 
QUER in BC 111975), Coma de Vaca (VAYR. herb.). 

- Estatges subalpí i monta, c; penetra a la base de l'estatge alpi. 1075-2300 m. 
Fonts i rierols. De l'alianca Cardamino-Montion. IV-VIII. 

Sota Plañóles, al riberal del Rigard, 1075 m; Font de l'Home mort, 1800 m, i riu 
d'Estremerà, 1850 m; Fontalba, a la deu mateixa, 2040 m; Coma de Vaca, 2150 m; 
Les Ribes, 1400 m; Coma de l'Embut, 2125 m; Font de les Marrades, 1600 m; vora 
la Farga de Queralbs, 1175 m; Serra de la Canya, 2000 m; Mas Conili, 1175 m; Plans 
de Portóles, 1675 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 2 8 , 3 8 . Eur. 

260. Cardamine raphanifolia Pourret; C. lati/olia Vahl, non Lej. 

Muntanyes de Nuria (POURRET in WK., Prodr. Ili: 824). 
Serra de Nuria (POURRET), Queralbs (TEX.) (in VAYR., Cat. N.: 6). 
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257. Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schu1¡; Dentaria heptaphyllos Vill., D. pinnata

Lam.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N: 6), citació recollida per CAD. a la Flora de Cata
lunya (I: 139).

_ Fagedes de les zones meridional i oriental de la Vall, rr, però localment abundant.
800-1725 m. De l'aliança Fagion sylvaticae. IV-VI.

Fageda dels Prats, abundant, 1500-1600 m; abundant a la fageda de Sant Arnanç,
1650-1725 m, des d'on baixa per l'obaga del torrent de la Corba (1300 m, 1200 m)
nns a La Corba mateix, a les vores del Freser (800 ml. Existeix també a les fagedes
de Montgrony (Ripollès).

DG 28, 38, 27, 37. Oròfit europ. C.

258. Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz;Dentaria digitata Lam.

Sant Arnanç (VAYR.,FI. Cat.: 7), citació recollida per CAD. (F1. Cat. 1: 139).

- Raríssima a les fagedes. Característica de l'aliança Fagion sylvaticae. V-VI.

Escassa a Sant Amanç, 1675 m; força abundant a la fageda dels Prats, 1550-1600 m.
(Vegeu mapa pàg. 230).

DG 38,37. Oròntalp.

259. Caróamine amara 1. subsp. amara

Núria (SALV. in COSTA,lntrod.: 17) (VAYR., Cat. N: 6;PI. Cat.: 7, sub var. opicii
Presl), citacions que recull també CAD. (FI. Cat. 1: 136).
Ribes (VAYR. in CAD., FI. Cat. 1: 136).
SENNEN la inclou al seu catàleg especificant: "amb la mena e pyrenaea Sennen" (FI.
N: 55).
O. de BOLÒS (Notas flor. JJJ: 193) dóna testimoni dels següents plecs d'herbari:
Coma d'Eina, 2150 m (SEN. herb.), Núria, 2100 (SEN. herb.), Núria, 2300 m (FONT
QUER in BC 111975), Coma de Vaca (VAYR. herb.).

- Estatges subalpí i montà, e; penetra a la base de l'estatge alpí. 1075-2300 m.
Fonts i rierols. De l'aliança Cardamino-Montion. IV-Vlll.

Sota Planoles, al riberal del Rigard, 1075 m; Font de l'Home mort, 1800 m, i riu
d'Estremera, 1850 m; Fontalba, a la deu mateixa, 2040 m; Coma de Vaca, 2150 m;
Les Ribes, 1400 m; Coma de l'Embut, 2125 m; Font de les Marrades, 1600 m; vora
la Farga de Queralbs, 1175 m; Serra de la Canya, 2000 m; Mas Conill, 1175 m; Plans
de Pòrtol"" 1675 m.

DG 29,39,28,38.

260. Cardamine raphanifolia Pourret; e latifolia vaW, non Lej.

Muntanyes de Núria (pOURRET in WK., Frodr. llI: 824).
Serra de Núria (POURRET), Queralbs (TEX.) (in VAYR., Cat. N.: 6).

Eu!.



Muntanyes de Nuria (TRÈM, POURR. i TEX. in CAD., Fl. Cat. I: 135). 
SENNEN la inclou en el seu catàleg (Fl. N.: 55). 
Nuria (MAS F. in BC 3100, segons O. de BOLÔS, Notas flor. III: 193). 

— Estatge monta, a les vores de riu, a les fonts ials rierols, ce. 800-1600 (2000?) m. 

De l'ordre Montio-Cardaminetalia. III-VI. 

Sota Estèguel, 800 m; Torrent Roig (El Baell), 850-1100 m; voltants de Ribes de Fre-
ser, 900-1000 m; Pla de Prats, 1550 m; vora el Pont de Solà, 1000 m; sota Plañóles, 
1075 m; d'Espinosa a Fornells, 1175-1250 m; de Planés a Dôrria, 1350 m; La Polella, 
1425 m; torrent delPalós, 1600 m; sobre Toses, 1550 m;sota Ventaiola, 975 m; vora 
el riu Maçanell, 1100 m; sobre La Plana, 1350 m; torrent deles Artigues, 1400 m; vora 
Pardines, 1200 m; de Pardines a Boixetera; sota Boixetera, 1400 m; Les Noufonts, 
1500 m; Bancerola, 1300 m; Conivella, 1400 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Orôfït submed. 

Cardamine granulosa Ail. 

COSTA (Introd.: 17) sospitava que pertanyia a aquest tàxon un exemplar de l'herbari Salvador 
procèdent de Nuria. VAYREDA (Pl. Cat.: 7) també citava la planta, amb dubte, de Nuria. 

— Aqüestes citacions dubtoses han de referir-se, amb tota seguretat, al tàxon segiient. 

261. Cardamine pratensis L. subsp. crassifolia (Pourret) O. Bolos et Vigo; C. crassifolia 
Pourret, C. nuriae Sennen, C. mariae Sennen 

Nuria (VAYR., Cat. N.: 6; Pl. Cat: 6) (CAD., Exe: 101; Fl. Cat. I: 135) (SEN., 
Add.: 16;Fl.N.: 55). 
Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pinguiculetum, sub var. 
hayneana); Nuria, 2100 m (BR.-BL., le. t. 16, Caricetum fuscae, sub v ai. hayneana). 

— Estatge subalpí, c. Davalía rarament a la zona montana, 1450-2200 m. 
Es fa a les mulleres. De la classe Scheuchzerio-Caricetea nigrae. V-VII. 

Cap al torrent del Palos, 1800 m; Estebrís, 1900 m; El Pinetar, 1900 m; Coma de 
Fontalba, 2100 m; Sait del Sastre, 1650 m; voltants de Nuria, 1975-2000 m; sota el 
Collet Verd, 2100 m; Coma de les Mulleres, 2100 m; Coma de Fresers, 2100 m; sobre 
La Plana, 1350 m; Serra de la Canya, 1900 m, 2050 m; soleil del bosc de Ribes, 1600 
m; sota la Collada de Meianells, 1800 m; abundant a les mulleres de l'Orri Vell, 
1450-1600 m. 

La var. hayneana citada per BRAUN-BLANQUET deu correspondre a C. hayneana 
Welw. = C. matthloli Moretti in Comolli, orôfït centreuropeu desconegut als Pirineus; 
s'ha de referir al tàxon que comentem. 

DG 29, 39, 28, 38. Endèm. pir. L'espècie, circumbor. 

262. Cardamine resedifolia L. 

Nuria (COSTA, Introd.: 17) (SALV. in WK.,Prodr. III: 826) (VAYR., Cat. I.: 6) 
( C A D . , ^ . : 101;Fl. Cat.I: 136) {SEN.,Fl. M: 55). 
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Muntanyes de Núria (TRÈM, POURR. i TEX. in CAD., F/. Cat. I: 135).
SENNEN la inclou en el seu catàleg (FI. N.: 55).
Núria (MASF. in BC 3100, segons O. de BOLÒS, Noras flor. 111: 193).

- Estatge montà, a les vores de riu, a les fonts i als rierols, cc. 800·1600 (2000?) m.

De l'ordre Montio-Cardaminetalia. IIl-VI.

Sota Estèguel, 800 m; Torcent Roig (El Baell), 850-1100 m; voltants de Ribes de Fre
ser, 900-1000 m; Pla de Prats, 1550 m; vora el Pont de Solà, 1000 m;sota Planoles,
1075 m; d'Espinosa a Fornells, 1175-1250 m; de Planès a Dòcria, 1350 m; La Polella,
1425 m; torcent delPalós, 1600 m; sobre Toses, 1550 m; sota Ventaiola, 975 m; voca
el riu Maçanell, 1100 m; sobre La Plana, 1350 m; torcent deies Artigues, 1400 m; vora
Pardines, 1200 m; de Pardines a Boixetera; sota Boixetera, 1400 m; Les Noufonls,
1500 m; Bancerola, 1300 m; Conivella, 1400 m.

DG 39, 18,28,38,37. Oròfit submed.

Cardamine granulosa AU.

COSTA (ltltrod.: 17) sospitava que pertanyia a aquest tàxon un exemplar de l'herbari Salvador
procedent de Núria. VAYREDA (Pl. Cat.: 7) també citava la planta, amb dubte, de Núria.

- Aquestes citacions dubtoses han de referir-se, amb tota seguretat, al tàxon següent.

261. Cardamine pratensis L. subsp. crassifolia (pourcet) O. Bolòs et Vigo; C. erassifolia
Paurret, e nuriae Sermen, C. mariae Sennen

Núria (VAYR., Car. N.: 6; PI. Cat.: 6) (CAD., Exc.: IOl; FI. Cat. J: 135) (SEN.,
Add.: 16;FI. N.: 55).
Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Carieeto-Pinguieuletum, sub var.
hayneana); Núria, 2100 m (BR.-BL., I.e. t. 16, Carieetum fuseae, sub var. hayneana).

- Estatge subalpí, c. Davalla rarament a la zona montana, 1450-2200 m.
Es fa a les mulleres. De la classe Seheuehzerio-Carieetea nigrae. V-Vll.

Cap al torcent del Palós, 1800 m; Estebrís, 1900 m; El Pinetar, 1900 m; Coma de
Fontalba, 2100 m; Salt del Sastre, 1650 m; voltants de Núria, 1975-2000 m; sota el
Collet Verd, 2100 m; Coma de les Mulleres, 2100 m; Coma de Fresers, 2100 m; sobre
La Plana, 1350 m; Serca de la Canya, 1900 m, 2050 m; solell del bosc de Ribes, 1600
m; sota la Collada de Meianells, 1800 m; abundant a les mulleres de l'Orri Vell,
1450-1600 m.

La var. hayneana citada per BRAUN-BLANQUET deu correspondre a C. hayneana
Welw. = C. matthioli Morelli in Comolli, oròfit centreuropeu desconegut als Pirineus;
s'ha de referir al tàxon que comentem.

DG 29,39,28,38. Endèm. piro L'espècie, circumbor.

262. Cardarnine resedifolia L.

Núria (COSTA, Introd.: 17) (SALV. in WK.,Prodr.l1I: 826) (VAYR., Cat. I.· 6)
(CAD., Exc.: 101; FI. Cat. I: 136) (SEN., FI. N.: 55).



Puigmal (PUIGG. in COSTA,Supl: 6; in WK.,Prodr. III: 826). 
Coll de Lio, 2300 m, Pie de Segre, 2400 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2, Saxifragetum 
mixtae); Pie de Finestrelles, 2480 m (BR.-BL., le. t. 7,Galeopsideto-Poetum font-
querii); vessant S del Puigmal, 2550 m, Pie de Segre, 2720 m (BR.-BL., le. t. 8, 
Senecietum leucophylli); Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., le. t. 29, Saxifrageto-

Rhodoretum). 
Vessants de Noucreus, 2650 m (SERVE, Rech. comp. t. XVII, com. de Xatardia 
scabra) (BAUD. et SERVE, Coms. Xat. se. taula); Puigmal, 2750 m (SERVE, Rech. 
comp. t. XXII, com. de F. supina). 

- Estatges subalpí i alpí de la zona axial, ce. Molt mes rar a l'estatge monta. (1175) 
1500-2850 m. 
Es fa a les penyes, tarteres, llocs rocosos, etc. en terrenys silicis. V-VIII. 

Cap al torrent del Palos, 1700 m; del Collet de les Barraques al Pas deis Lladres, 
1900-2540 m; Puigmal, 2600-2850 m; Collada de Fontalba, 2100 m;Coma de Font-
alba; Gorges de Nuria, 1600-2000 m; voltants de Nuria; cap al Pie de I'Aliga, 2200 
m; Coma del Clot, 2600 m; Tirapits, 2700 m; Coma de Fresers; Planell de Coma de 
Vaca; Balandrau, 2500 m; Gorges del Freser, 1350 m; Daió, 1175 m; Sena de la 
Canya, 2000-2150 m; sota el Pía de la Guilla, 1850 m; sobre Boixetera, 1600 m. 

DG 29, 39 ,28 , 38. Orófít alp. 

263. Cardamine bellidifolia L. subsp. alpina (Willd.) B.M.G. Jones 

Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 17; in WK., Prodr. III: 823; in CAD., Fl. Cat. I: 
136) (SEN..F/. N.: 55). 
De Costabona a Nuria (VAYR..ÍV. Cat: 6). 

- Estatge alpí, rrr. 
Es fa a les congesteres, en terrenys silicis (al. Salicion herbaceae). VIII. 

Reconca de les Mulleres, 2600 m; Reconca de Noufonts, 2510 m; circ de Bastiments, 
2625 m. 

DG 39. Orófit alp. L'espécie, árt.-alp. 

264. Cardamine impatiens L. 

- Estatge monta, ce. Rara a l'estatge subalpí. 800-1600 (2000) m. 
Es fa ais boscos frescals (vernedes, freixenedes, fagedes,...), mes rarament ais matolls 
i ais marges. De l'ordre Fagetalia sylvaticae. V-VI. 

Valí d'Angelats; sota Torroella, 850 m; voltants de Ribes de Freser, sobretot al riberal 
deis rius, 900-1000 m; Roques Blanques, 1000 m; cap a Can Paloca, 1300 m; vora el 
Pont de Sola, 1000 m; Plañóles, 1075 m; d'Espinosa a Fornells; Toses, 1475 m; sobre 
Toses, 1550 m; vora el riu Macanell, 1150 m; cap al Prat del Bac, 1275 m; Nuria, 
1990 m; El Mas, 1000 m; l'Orri; la Moscatosa, 1400 m; fageda deis Prats; boixedes 
sobre el Pía del Freixe, 1560 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Eur. 
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Puigmal (pUIGG. in COSTA,Supl.: 6; in WK.,Prodr. III: 826).
Coll de Uo, 2300 m, Pic de Segre, 2400 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2, Saxifragerum
mixtae); Pic de Finestrelles, 2480 m (BR.-BL., I.c. t. 7, Galeopsideto-Poerum font
querii); vessant S del Puigmal, 2550 m, Pic de Segre, 2720 m (BR.-BL., I.c. t. 8,
Senecierum leucophylli); Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., I.c. t. 29, Saxifrageto
Rhodoretum).
Vessants de Noucreus, 2650 m (SERVE, Recll. comp. t. XVII, com. de Xatardia
scabra) (BAUD. et SERVE, Comi Xal. sc. taula); Puigmal, 2750 m (SERVE, Rech.
comp. t. XXII, com. de F. supina).

- Estatges subalpí i alpí de la zona axial, cc. Molt més rar a l'estatge montà. (1175)
1500-2850 m.
Es fa a les penyes, tarteres, llocs rocosos, etc. en terrenys silicis. V-VIII.

Cap al torrent del Palós, 1700 m; del Collet de les Barraques al Pas dels Uadres,
1900-2540 m; Puigmal, 2600-2850 m; Collada de Fontalba, 2100 m; Coma de Font
alba; Gorges de Núria, 1600-2000 m; voltants de Núria; cap al Pic de l'Àliga, 2200
m; Coma del Clot, 2600 m; Tirapits, 2700 m; Coma de Fresers; Planell de Coma de
Vaca; Balandrau, 2500 m; Gorges del Freser, 1350 m; Daió, 1175 m; Serra de la
Canya, 2000-2150 m; sota el Pla de la Guilla, 1850 m; sobre Boixetera, 1600 m.

DG 29, 39, 28, 38. Oròfit alp.

263. Cardamine bellidifolla L. subsp. alpina (Willd.) BM.G. Jones

Núria (SALV. in COSTA,Introd.: 17; in WK., Prodr. III: 823; in CAD., FI. Cat. I:
136) (SEN., FI. N: 55).
De Costabona a Núria (VAYR., PI. Cat.: 6).

- Estatge alpí, m.
Es fa a les congesteres, en terrenys silicis (al. Salicion herbaceae). VlIl.

Reconca de les Mulleres, 2600 m; Reconca de Noufonts, 2510 m; circ de Bastiments,
2625 m.

DG 39. Oròfit alp. L'espècie, àrt.-alp.

264. Cardamine impatiens L.

- Estatge montà, cc. Rara a l'estatge subalpí. 800-1600 (2000) m.
Es fa als boscos frescals (vernedes, freixenedes, fagedes, ...), més rarament als matolls
i als marges. De l'ordre Fagetalia sylvaticae. V-VI.

Vall d'Angelats; sota Torroella, 850 m; voltants de Ribes de Freser, sobretot al riberal
dels rius, 900-1000 m; Roques Blanques, 1000 m; cap a Can Paloca, 1300 m; vora el
Pont de Solà, 1000 m; Planoles, 1075 m; d'Espinosa a Fornells; Toses, 1475 m; sobre
Toses, 1550 m; vora el riu Maçanell, 1150 m; cap al Prat del Bac, 1275 m; Núria,
1990 m; El Mas, 1000 m; l'Orri; la Moscatosa, 1400 m; fageda dels Prats; boixedes
sobre el Pla del Freixe, 1560 m.

DG 39, 18,28,38. Eur.



Cardamine flexuosa With.; C. sylvatica Link 

Muntanyes de Nuria (TRÉM. in COSTA, Supl.: 6; in CAD., Fl. Cat. I: 138);vora Nuria (TRÉM. 
in WK..,Prodr. III: 825) . 
SENNEN la inclou al seu catáleg nurienc (Fl. N.: 55), recollint la citació de TREM. la qual, pero, 
está mal transcrita, car hom llegeix: "vulgarment créixems de bosc, trémols". 

- A llierbari Trémols hi ha un plec que porta dues etiquetes; l'una diu "muntanyes de Nuria" i 
l'altra "Coblenz am Rhein". Deis nombrosos exemplars que formen el plec, uns -probablement 
els de C o b l e n z - son Cardamine hirsuta, el altres -segurament els de Nur ia - son C. resedifolia. 
La citació de TRÉMOLS és, dones, errónia, i cal referir-la a aquesta darrera especie. 

Assenyalarem, d'altra banda, que al mateix herbari Trémols els exemplars determináis com a 
C. resedifolia corresponen en realitat a Murbeckiella pinnatifida. 

265. Cardamine hirsuta L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 6). 

- Estatge monta, r. 
Es fa ais horts, ais camins, al codolars deis rius, etc. III-V. 

Cap al Pont d'en Cabreta, 800 m; Aigües de Ribes, 850 m; voltants de Ribes de Fre-
ser, 900-950 m, forca abundant ais horts; Sta. Caterina, 980 m; sota Coma, 975 m; 
Clots de Macana, 1150 m; sota Plañóles, 1050 m. 

DG 28, 38, 37. Circumbor. 

266. Arabis glabra (L.) Bernh.; Turritis glabra L. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 5). 

Talús al N de la Collada de Toses, 1600 m (O. de BOLOS, La bardissa: 56, Turriteto-
Rhamnetum alpinae). 

- Estatges monta i subalpí, r. 800-1800 m. 
Es fa a les vores de camins, talussos, marges, camps abandonáis. V-VIII. 

Pía de l'Agon, 1350 m; voltants de Ribes de Freser, 900-950 m; Roques Blanques, 
975 m; Plañóles, 1100 m; El Pinetar (Plañóles), 1500 m; Fornells, 1250 m; éntrela 
Collada de Toses i el Pía d'Anyella, 1800 m; cap al Prat d'en Vindola, 1000 m; entre 
Ribesaltes i Can Nofre, 1250 m; Pardines, 1225 m. 

DG 18, 28, 38. Circumbor. 
* 

267. Arabis pauciflora (Grimm) Garcke;A brassicaeformis Wallr. 

Nuria (CAD., Fl. Cat. I: 132). 

- Estatges monta i subalpí, c; a l'estatge monta superior, ce. 900-1900 m. 
Boscos clars, matolls, marges, etc. VI-VIL 

Torrent Roig (El Baell), 1100 m; boscos del Baell i de Campelles, 1400-1800 m; solell 
de la Covil (Ripollés), 1850 m; entre El Sola i Ventola, 1250 m; cap a Nevá, 1275 m; 
baga de Fornells, 1550 m; sobre Dórria, 1700 m; torrent del Palos, 1590 m; de Toses 
a la Collada, 1600-1650 m; entre la Collada de Toses i el Pía d'Anyella, 1850 m; so
bre Ribes de Freser, 960 m; costa de Sant Antoni, 1075 m; sobre Can Cerda, 1200 m; 
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Cardamjne flexuosa With.; C. sylvatica Link

Muntanyes de Núria (TRÈM. in COSTA, SupL: 6; in CAD., FI. 011. J: 138); vora Núria (TRÈM.
in WK., Prodr. III: 825).
SENNEN la inclou al seu catàleg nurienc (A. N.: 55 >, recoUint la citació de TRÈM. la qual, però,
està mal transcrita, car hom llegeix: "vulgarment crèixems de bosc, trèmols".

- A l'herbari Trèmols hi ha un plec que porta dues etiquetes; l'una diu "muntanyes de Núria" i
l'altra "Coblenz arn Rhein". Dels nombrosos exemplars que formen el plec, uns -probablement
els de Coblenz-, són Cardamine hirsuta, el altres -segurament els de Núria- són C. resedi[olia.
La citació de TREMOLS és. doncs. errònia, i cal referir-la a aquesta darrera espècie.

Assenyalarem, d'altra banda, que al mateix herbari Trèmols els exemplars determinats com a
C. resedifolia corresponen en realitat a Murbeckiello pinrlorifido.

265. Cardamine hirsuta L.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 6).

- Estatge montà, r.
Es fa als horts, als camins, al codolars dels rius, etc. Ill-V.

Cap al Pont d'en Cabreta, 800 m; Aigües de Ribes, 850 m; voltants de Ribes de Fre
ser, 900-950 m, força abundant als horts; Sta. Caterina, 980 m; sota Coma, 975 m;
Clots de Maçana, 1150 m; sota Planoles, 1050 m.

DG 28,38,37. Circumbor.

266. Arabis glabra (L.) Bernh.; Turritis glabra L.

Ribes (VAYR., Cat. N.: S).
Talús al N de la Collada de Toses, 1600 m (O. de BOLÒS, La bardissa: 56, Turriteto
RhamnelUm alpinae).

- Estatges montà i subalpí, r. 800-1800 m.
Es fa a les vores de camins, talussos, marges, camps abandonats. V-Vlll.

Pla de ¡'Agon, 1350 m; voltants de Ribes de Freser, 900-950 m; Roques Blanques,
975 m; Planoles, 1100 m; El Pinetar (planoles), 1500 m; Fornells, 1250 m; entre la
Collada de Toses i el Pla d'Anyella, 1800 m; cap al Prat d'en Vindola, 1000 m; entre
Ribesaltes i Can Nofre, 1250 m; Pardines, 1225 m.

DG 18,28,38. Circumbor.

267. Arabis pauciflora (Grimm) Garcke;A. brassicaefonnis Wallr.

Núria (CAD.,R. Cat.!: 132).

- Estatges montà i subalpí, e; a l'estatge montà superior, cc. 900-1900 m.
Boscos clars, matolls, marges, etc. VI-VII.

Torrent Roig (El Baell), 1100 m; boscos del Baell i de Campelles, 1400-1800 m; solell
de la Covi! (Ripollès), 1850 m; entre El Solà i Ventolà, 1250 m; cap a Nevà, 1275 m;
baga de Fornells, 1550 m; sobre Dòrria, 1700 m; torrent del Palós, 1590 m; de Toses
a la Collada, 1600-1650 m; entre la Collada de Toses i el Pla d'Anyella, 1850 m; so
bre Ribes de Freser, 960 m; costa de Sant Antoni, 1075 m; sobre Can Cerdà, 1200 m;



vali del Macanell, 1150-1200 m; les Espiguetoses, 1900 m; baga d'Estremerà; vora la 
Farga de Queralbs, 1100 m; Els Prats, 1550 m; de Boixetera aPardines;LaMoscatosa, 
1400 m; estany de Can Roca, 1500 m; Pineda Rosta, 1500 m; cap al Mas, 1000-1050 
m; Conivella, 1400 m; Pia del Freixe, 1550 m; sobre Braguera, 1575 m; solell de Sant 
Amane, 1500 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Oròfit submed. 

268. Arabis hirsuta (L.) Scop. subsp. hirsuta; A aliata R.Br. 

Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLÒS, La bardissa: 56, Turriteto-Rhamnetum alpinaé). 

- Estatge monta, ce. Penetra рос a l'estatge subalpi. 800-1500 (1700) m. 
Pastures, tant xeròfìles com mesòfiles. De l'ordre Brometalia erecti. IV-VI. 

Torrent de la Corba, 1100 m; El Baell, 1200 m; Pia de Plaus, 1275 m; Campelles, 
1250 m; vora Coli Pan, 1700 m; El Вас, 1100 m; Roques Blanques, 1000 m; sota 
Ventola, 1150 m; El Sola, 1250 m; cap a Plañóles, 1050 m; Queralbs, 1250 m; Els 
Plaus, 1450 m; Gorges del Freser, 1500 m; bosc de Ribes, 1400 m; sobre Ribesaltes, 
1325 m; cap a Can Roca, 1200 m; Clots de Macana, 1150 m; Bruguera, ИЗО m; 
vessants sudoccidental del Taga, 1625 m; etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 37. Cicumbor. 

subsp. sagittata (Bertol.) Reichenb. 
- Pastures de l'estatge monta. Sembla que resti limitada a la zona montana inferior. 
IV-VI. 

Cap a Estèguel, 875 m; vora Can Perramon de Baix, 900 m; vali de Barricò; Les De-
veses (El Baell), 1075 m; vora el Pont de Sola, 1025 m; baga de Plañóles, 1200 m; 
vora Ribes de Freser, 925 m; sobre Mas Conili, 1275 m. 

DG 28, 38, 27, 37. Submed.-Med. 

269. Arabis corymbiflora Vest.; A. arcuata Sbatti., A. aliata Koch 

Nuria (VAYR., Cat. N.: 5, sub var. hirsuta Koch) (VAYR., Я Cat.: 6, sub A aliata 
R.Br. tipica; malgrat l'abreviatura d'autor, creiem que VAYR. es referia a A corymbi
flora i no a A. hirsuta) (CAD. repeteix la citació nurienca de VAYR. -FI. Cat. I: 131 — 
i la reforca amb una de seva; d'altra banda, en una nota a peu de plana especifica que 
un exemplar recollit a Nuria deu pertànyer a la var. glabrata Godet) (SEN., Add. : 15, 
sub var. hirsuta Godet;F£ T V . : 55). 
Coma d'Eina (CAD.,Я. Cat. I: 131). 
Vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae); 
vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., le: 161, Festucetum scopariae subasssociació de 
F. ovina subsp. indigesta); al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., le. t. 22, Hieracieto-
Festucetum spadiceae). 

- Estatge subalpi, c. Penetra рос ais estatges monta i alpi. 1500-2300 m. 
Pastures. Es considera calcícola i característica deis Seslerietalia; però es fa també 
ais prats acidòfìls, sobretot ais de Festuca paniculata. V-VII. 
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vall <iel Maçanell, 1150-1200 m; les Espiguetoses, 1900 m; baga d'Estremera; vora la
Farga de Queralbs, 1100 m; Els Prats, 1550 m; de Boixetera a Pardines; La Moscatosa,
1400 m; estany de Can Roca, 1500 m; Pineda Rosta, 1500 m; cap al Mas, 1000-1050
m; Conivella, 1400 m; Pla del Freixe, 1550 m; sobre Bruguera, 1575 m; solell de Sant

Amanç, 1500 m.

DG 39, 18,28,38,37. Oròfit submed.

268. Arabis hirsuta (L.) Scop. subsp. hirsuta;A. ciliata R.Br.

Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLÒS, La bardissa: 56, Turriteto-Rhamnetum alpinae).

_ Estatge montà, cc. Penetra poc a l'estatge subalpí. 800-1500 (1700) m.
Pastures, tant xeròflles com mesòflles. De l'ordre Brometalia erecti. IV-VI.

Torrent de la Corba, llOO m; El Baell, 1200 m; Pla de Plaus, 1275 m; Campelles,
1250 m; vora Coll Pan, 1700 m; El Bac, 1100 m; Roques Blanques, 1000 m; sota
Ventolà, 1150 m; El Solà, 1250 m; cap a Planoles, 1050 m; Queralbs, 1250 m; Els
Plaus, 1450 m; Gorges del Freser, 1500 m; bosc de Ribes, 1400 m; sobre Ribesaltes,
1325 m; cap a Can Roca, 1200 m; Clots de Maçana, 1150 m; Bruguera, 1130 m;
vessants sudoccidentals del Taga, 1625 m; etc.

DG 39,18,28,38,37. Cicumbor.

subsp. sagittata (Bertol.) Reichenb.

- Pastures de l'estatge montà. Sembla que resti limitada a la zona montana inferior.
IV-VI.

Cap a Estèguel, 875 m; vora Can Perramon de Baix, 900 m; vall de Barricó; Les De
veses (El Baell), 1075 m; vora el Pont de Solà, 1025 m; baga de Planoles, 1200 m;
vora Ribes de Freser, 925 m; sobre Mas Conill, 1275 m.

DG 28, 38, 27, 37. Submed.-Med.

269. Arabis corymbifJora Vest.;A. arcuata Shuttl.,A. ciliata Koch

Núria (VAYR., Cat. N.: 5, sub var. hirsuta Koch) (VAYR., Pl. Cat.: 6, sub A. ciliata
R.Br. típica; malgrat l'abreviatura d'autor, creiem que VAYR. es referia aA. corymbi
[lora i no a A. hirsuta) (CAD. repeteix la citació nurienca de VAYR. -FI. Cat. I: 131,
i la reforça amb una de seva; d'altra banda, en una nota a peu de plana especifica que
un exemplar recollit a Núria deu pertànyer a la var. glabrata Godet) (SEN., Add: 15,
sub var. hirsuta Godet ;FL N.: 55).
Coma d'Eina (CAD., A. Cat. f: 131).
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae);
vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., /.c.: 161, Festucetum scopariae subasssociació de
F ovina subsp. indigesta); al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., l.c. t. 22, Hieracieto
Festucetum spadiceae).

- Estatge subalpí, c. Penetra poc als estatges montà i alpí. 1500-2300 m.
Pastures. Es considera calcícola i característica dels Seslen·etalia; però es fa també
als prats acidòf¡Js, sobretot als de Festuca panieulata. V·VII.



Sobre Pia de Rus , 2 1 0 0 m ; to r ren t de Pia de Rus, 1800 m; en t re el Pia d 'Anyel la i la 

Collada de Toses, 1875 m ; sobre Toses, 1600 m ; Lleixes de la Covil, 1700 m ; Pas 

del L lop , 1500 m ; vers el Collet de les Barraques, 1850 m ; vali Es t remerà , 1925 m ; 

Gorges de Nùria , 1775 m ; Nùria , 2000 m ; vali de Finestrelles, 2 1 0 0 m; Collet Verd , 

2 2 0 0 m ; Bosc de la Mare de Déu, 2 1 0 0 m ; Coma de l ' E m b u t , 2 3 0 0 m; Sant A m a n e , 

1800 m . 

To t s els exemplars que h e m recollit i t o t s els que h e m vist a BC procedents de la co-

marca són c larament pi losos, atr ibuibles a la var. hir ta (Koch) Thel lung. Pel que fa a 

la indicació de la wzx.glabrata feta per C A D E V A L L , a l 'herbari d 'aquest bo tàn ic h e m 

pogu t veure l ' exemplar al qual es refereix i op inem que correspon t ambé a la var. 

h i r ta . 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 7 . Oròfit a lp . 

2 7 0 . Arabis serpyllifolia Vili, subsp . serpyllifolia 

N ù r i a ( S E N . , A d d . : 15;FÌ.N.: 55 ) . 

- Esta tge suba lp i , rr. Excepcional a l 'estatge m o n t a . 

R o q u e s calcinals. De 1'ordre Potentilletalia caulescentis. VI-VII. 

Lleixes de la Covil, 1700 m; cap al Pon t de lBoscàs (Quera lbs ) , 1150 m ; b a g a d 'Estre

merà , 1700 m ; Sant A m a n e , 1800 m ; sobre els Cingles de Sant Eloi, 1725 m. 

DG 3 9 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Oròfit a lp. 

2 7 1 . Arabis tur r i ta L. 

Queralbs (VAYR. , Cat. N.: 6 ) , citació recollida després per C A D E V A L L (FI. Cat. I: 

130) . 

- Estatge m o n t a , c. Ascendeix a l 'estatge subalpf. 800-1700 m. 

Boscos, marges, . . . sobre to t en indre ts ombn'vols . Sembla lligada a les comuni ta t s de la 

classe Querco-Fagetea. IV-VI. 

Vores del Freser , sota el Sagnari, 800 m ; Aigiies de Ribes, 850 m ; to r r en t Roig (El 

Baell) , 1100 m ; baga d 'Angelats , 900-1100 m ; El Grau (El Baell), 1300 m-1400 m ; 

Lleixes de la Covil, 1700 m ; sota Roques Blanques, 975 m ; sota Planoles, 1075 m ; 

Fornel ls , 1275 m ; cap a Toses , 1500 m ; Coma de Planès, 1575 m; vol tants de Ribes 

de Freser , al r iberal dels rius i als t o r r en t s , 900-1000 m ; baga d 'Es t remerà , 1450 m ; 

vora e lP ra t del Bac, 1275 m ; sobre El Mas, 1050 m ; l 'Orri , 1150 m; abundan t de Par-

dines a Boixe te ra , 1200-1400 m ; Conivella, 1400 m ; Macana, 1000 m ; B a c d e l ' H e u r a , 

1000 m ; en t re Torroel la i la Talaia, 9 0 0 m. 

D G 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Lateeur . 

2 7 2 . Arabis nova Vili.; A auriculats Lam. , A. saxatilis AH. 

Muntanyes de Nùria? (SALV. in COSTA, In t rod . : 16) . 

Salt del Sastre ( C A D . . F / . V.: 59 ) . 

- Estatge m o n t a , rrr. 
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Sobre Pla de Rus, 2100 m; torrent de Pla de Rus, 1800 m; entre el Pla d'Anyella i la
Collada de Toses, 1875 m; sobre Toses, 1600 m; Deixes de la Covi!, 1700 m; Pas
del Dop, 1500 m; vers el Callet de les Barraques, 1850 m; vall Estremera, 1925 m;
Gorges de Núria, 1775 m; Núria, 2000 m; vall de Finestrelles, 2100 m; Callet Verd,
2200 m; Bosc de la Mare de Déu, 2100 m; Coma de l'Embut, 2300 m; Sant Amanç,
1800 m.

Tots els exemplars que hem recollit i tots els que hem vist a BC procedents de la co
marca són clarament pi!osos, atribuibles a la var. hirta (Koch) Thellung. Pel que fa a
la indicació de la var. glabrata feta per CADEVALL, a l'herbari d'aquest botànic hem
pogut veure l'exemplar al qual es refereix i opinem que correspon també a la var.
hirla.

DG 29, 39, 18,28,37.

270. Arabis serpyllifolia Vill. subsp. serpyllifolia

Núria (SEN., Add.: 15;F1. N: 55).

Oròfit alp.

- Estatge subalpí, rr. Excepcional a l'estatge montà.
Roques calcinals. De l'ordre Patentil/etalia caulescentis. VI-VII.

Deixes de la Covi!, 1700 m; cap al Pont del Boscàs (Queralbs), 1150 m; baga d'Estre
mera, 1700 m; Sant Amanç, 1800 m; sobre els Cingles de Sant Eloi, 1725 m.

DG 39,28,38,37. Oròfit alp.

271. Arabis turrita L.

Queralbs (VAYR., Cat. N: 6), citació recollida després per CADEVALL (F1. Cat. I:
130).

- Estatge montà, c. Ascendeix a l'estatge subalpí. 800-1700 m.
Boscos, marges,... sobretot en indrets ombrívols. Sembla lligada a les comunitats de la
classe Querca-Fagetea. IV-VI.

Vores del Freser, sota el Sagnari, 800 m; Aigües de Ribes, 850 m; torrent Roig (El
Baell), 1100 m; baga d'Angelats, 900-1100 m; El Grau (El Bae11), 1300 m-1400 m;
Ueixes de la Covi!, 1700 m; sota Roques Blanques, 975 m; sota Planoles, 1075 m;
Fornells, 1275 m; cap a Toses, 1500 m; Coma de Planès, 1575 m; voltants de Ribes
de Freser, al riberal dels rius i als torrents, 900-1000 m; baga d'Estremera, 1450 m;
vora el Prat del Bac, 1275 m; sobre El Mas, 1050 m; l'Orri, 1150 m; abundant de Par
dines a Boixetera, 1200-1400 m; Conivella, 1400 m; Maçana, 1000 m; Bac de l'Heura,
1000 m; entre Torroella i la Talaia, 900 m.

DG 39, 18, 28, 38, 37.

272. Arabis nova Vill.;A. auriculats Lam.,A. saxatilis All.

Muntanyes de Núria? (SALV_ in COSTA,Intrad.: 16).
Salt del Sastre (CAD., FI. v.: 59).

- Estatge montà, rIT.

Lateeur.



Vora Planes, al marge de la carretera, 1250 m. 

La indicado de CAD. sembla dubtosa; al seu herbari no hi ha exemplars que l'avalin. 
D'altra banda, l'autor no repeteix la seva citació a la Flora de Catalunya. 

D G 2 8 . Oròfitalp. 

273. Arabis alpina L. 

Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 17; in WK., Prodr. Ili: 821) (VAYR., Cut. K: 6) 

(CAD.,£xc..- 101 ;Fl. Cat. I: 129) (SEN...F7. K: 55). 
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 28, Peucedaneto-Luzuìetum desvauxii). 

- De l'estatge monta a l'alpi, c. 800-2600 m 
Llocs pedregosos o rocosos. A l'alta muntanya es fa preferentment a les tarteres i es 
comporta com a característica de la classe Thlaspietea rotundifolii. A l'estatge monta 
apareix sovint dins els boscos o ais marges. IV-Vili. 

Can Perramon de Baix, 815 m; Lleixes de la Covil, 1700 m, molt abundant; vessants 
de la Berraga, 1650 m, abundant a les tarteres; sota el Coli del Remolo, 1750 m; cap 
a Planès, 1150 m; vora Espinosa, 1150 m; Fornells, 1250 m; Toses, 1450 m; Coma de 
Fontseca, 2200 m, 2500 m; Coma de Fontalba, 2100 m, Nuria, 2000 m; Coli de 
Noufonts, 2600 m; Coma de les Mulleres, 2100 m; Ribes de Freser, molt abundant 
a les vores del SegadeU, 950-975 m; vora Mas Conili, 1200 m; sota Pardines, 1150 m; 
Bancerola, 1300 m; Els Prats, 1550 m; cap a la Collada Verda, 1575 m; Sant Amane, 
1600 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Bor.-alp. 

Lunaria annua L.,L. biennis Moench 

Nom vulgar: herba de plata, setins, monedes. 

- Cultivada com a ornamental i de vegades subspontània prop de les cases i pobla-
cions. La Corba, 800 m; El Baell, 1200 m; Macana, 975 m. En vies de naturalització? 

DG 28,37 . 

274. Alyssum alyssoides (L.) L.;A. calycinum L.,A. Bolosii Sen. 

Nuria, ais codolars del torrent (SEN., Add.: 17); Nuria, 2000 m (SEN., FI. N.: 56). 

- Estatge monta, c. Ascendete a l'alta muntanya. 775-2000 m. 

Llocs rocosos o pedregosos, erms, vores de camins, conreus, prats secs. Festuco-
Sedetalia, Xerobromion IV-VI. 

Pont d'en Cabreta, 775 m; sobre Esteguelella, 900 m; La Corba, 800 m; El Baell, 
1150 m; Roques Blanques, 1000 m; Ventola, 1200-1300 m; Plañóles, 1100-1250 m; 
cap a Espinosa, 1150 m; Toses, 1500 m; entre el Pia d'Anyella i la Collada de Toses, 
1875 m; sobre Dòrria, 2000 m; sobre Espinosa, 1300 m; voltants de Ribes de Freser, 
900-1000 m; vora Queralbs, 1200 m; Nuria, 1985 m; sobre Ribesaltes, 1250 m; 
Pardines, 1225 m; Bruguera, 1130 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Plurireg. 
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Vora Planès, al marge de la carretera, 1250 m.

La indicació de CAD. sembla dubtosa; al seu herbari no hi ha exemplars que l'avalin.
D'altra banda, l'autor no repeteix la seva citació a la Flora de Catalunya.

DG 28. Oròfit alp.

273. Arabis alpina L.

Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 17; in WK., Prodr. III: 821) (VAYR., Cat. N.: 6)
(CAD.,Exc.: 101;F7. Cat. I: 129)(SEN.,F7. N.: 55).
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 28, Peucedaneto-Luzu/etum desvauxii).

- De l'estatge montà a l'alpí, c. 800-2600 m
Llocs pedregosos o rocosos. A l'alta muntanya es fa preferentment a les tarteres i es
comporta com a característica de la classe Th/aspietea rotundi[olii. A l'estatge montà
apareix sovint dins els boscos o als marges. IV-Vlll.

Can Perramon de Baix, 815 m; Ueixes de la Covi!, 1700 m, molt abundant; vessants
de la Berruga, 1650 m, abundant a les tarteres; sota el Coll del Remoló, 1750 m; cap
a Planès, 1150 m; vora Espinosa, 1150 m; Fornells, 1250 m; Toses, 1450 m; Coma de
Fontseca, 2200 m, 2500 m; Coma de Fontalba, 2100 m; Núria, 2000 m; Coll de
Noufonts, 2600 m; Coma de les Mulleres, 2100 m; Ribes de Freser, molt abundant
a les vores del Segadell, 950-975 m; vora Mas Conill, 1200 m; sota Pardines, II 50 m;
Bancerola, 1300 m; Els Prats, 1550 m; cap a la Collada Verda, 1575 m; Sant Amanç,
1600 m.

DG 29,39,18,28,38,48,37. BOL-alp.

Lunaria annua L.; 1. biennis Moench

Nom vulgar: herba de plata, setins, monedes.

- Cultivada com a ornamental i de vegades subspontània prop de les cases i pobla
cions. La Corba, 800 m; El Baell, 1200 m; Maçana, 975 m. En vies de naturalització?

DG 28,37.

274. Alyssum alyssoides (L.) L.;A. ca/ycinum L.,A. B%sil Sen.

Núria, als codolars del torrent (SEN., Add.: 17); Núria, 2000 m (SEN., R. N.: 56).

- Estatge montà, c. Ascendeix a l'alta muntanya. 775-2000 m.
Uocs rocosos o pedregosos, erms, vores de camins, conreus, prats secs. Festuco
Sedeta/la, Xerobromion IV-VI.

Pont d'en Cabreta, 775 m; sobre Esteguelella, 900 m; La Corba, 800 m; El Baell,
1150 m; Roques Blanques, 1000 m; Ventolà, 1200-1300 m; Planoles, 1100-1250 m;
cap a Espinosa, 1150 m; Toses, 1500 m; entre el Pla d'Anyella i la Collada de Toses,
1875 m; sobre Dòrria, 2000 m; sobre Espinosa, 1300 m; voltants de Ribes de Freser,
900-1000 m; vora Queralbs, 1200 m; Núria, 1985 m; sobre Ribesaltes, 1250 m;
Pardines, 1225 m; Bruguera, 1130 m.

DG 39, 18,28,38,37. Plurireg.



Alyssum montanum L. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 18). El mateix COSTA (Supl: 7) creu que per-
tany a aquest tàxon un exemplar recollit a Núiia per R. BOLOS. La citació treta de l'herbari 
Salvador és recollida aixi mateix per VAYR (Fl. N.: 6), per WK. (Prodr. III: 832) i per CAD. 
(Fl. Cat. I: 144). 
Noucreus (SEN., Fl. N.: 56). 

- Aqüestes indicacions han de referir-se a A. cuneifolium Ten. A lTierbari Salvador no hem po-
gut trcbari'exemplar que donàlloc a les citations de COSTA, VAYREDA i CADEVALL. A l'herbari 
Vayreda hem vist un exemplar d'A. cuneifolium procèdent de Nuria; i a l'herbari Sennen un plec, 
també d'A. cuneifolium, recollit a Noucreus. Ja el mateix CADEVALL (Fl. Caí. I: 144) diu que 
VA. montanum referit per Salvador pertany potser a A. cuneifolium, única especie "que hemos 
observado en los expresados lugares" (Fontnegra i Noucreus); somtotalment de la mateixa opi-
nió. 

275. Alyssum cuneifolium Ten. 

Encontorns de Nuria (COMP. in VAYR., Cat. N.: 56). 
De Nuria al P. de la Fossa del Gegant (FREYN et GAUT., Quelq. pl.: 48); Coll de la 
Fossa del Gegant (BUB., Fl. Pyr. III: 206, sub Adyseton cuneifolium (Ten.) Bub., 
legit GAUTIER), citació que és recollida també per CADEVALL (Fl Cat. I: 144). 
Fontnegra i Noucreus (CAD., Fl. Cat. I: 144). 

Noucreus, 2800 m (SEN.,Add.: 19, sub A. cuneatum Ten.;Fl. N.: 56). 
Molt corrent a les zones culminais de la carena fronterera (BAUD. et BON., Ét. 
phytog. 1: 76). 
Vessant meridional del Coll de Noucreus, 2720 m (SERVE, Rech. comp. t. XVII, 
comunitat de Xatardia scabra; BAUD. y SERVE, Coms. Xat. se. taula). 

- Estatge alpi a les altes valls deis rius Nuria i Freser, ce; perô sembla molt rar o 
inexistent a ponent de Noucreus. 2300-2800 m. 
Tarteres i llocs pedregosos. VI-VII. 

Coma de les Mulleres, 2300 m; Coll de Noucreus, abundant, 2750-2800 m; molt 
abundant a la Coma del Clot, fins al Puig de Fontnegra, 2400-2700 m; Coll de Ca-
rançà, 2700 m; tartera de la Fossa del Gegant; abundant deis Pics de la Vaca a Tira-
pits i Clot de l'Ós, al Pic de Fresers, a la Coma de Fresers i al Coll de la Marrana, 
2500-2800 m; Coma de les Eugues, 2600 m; Puig de Pastuira, 2400 m; Coma del 
Llispet. 2560 m. 

(Vegeu els comentaris a A montanum i A. alpestre). 

DG 39. Orôfit med. 

Alyssum alpestre L. 

Nuria (COLM. in COSTA,Introd.: 18) (VAYR., Pl. Cat.: 7) (GAUT., Catal.: 86). 
Muntanyes de Nuria (COLM., BOLOS in WK., Prodr. III: 831); cims i serres de Nuria (VAYR., 
Cat. N.: 6). 
Collit per FERRER a Noucreus (CAD., Notas fitog. 06:6), citació que el mateix CAD. no repeteix 
pas a la seva Flora de Catalunya, on diu, per contra (/: 144), que VA. alpestre indicat per altres 
autors deu correspondre a A. cuneifolium. 

- A l'herbari Vayreda un exemplar procèdent de "Nuria (creus)" (sic) pertany a l'espècie an
terior. Les indicacions aquí dalt ressenyades han d'atribuirse en realitat a A. cuneifolium Ten. 
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AJyssum montanum L.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA, [mrad.: 18). El mateix COSTA (Supl.: 7) creu que per·
tanya aquest tàxon un exemplar recollit a Núria per R. BOLÒS. La citació treta de l'herbari
Salvador és recollida així mateix per VAYR (FI. N.: 6), per WK. (hodr. III: 832) i per CAD.
(FI. Cat. I: 144).
Noucreus (SEN., F1. N.: 56).

- Aquestes indicacions han de referir-se a A. cuneifolium Ten. A l'herbari Salvador no hem po
gut trobar l'exemplar que donà lloc a les citacions de COSTA. VAYREDA i CADEV ALL. A rherbari
Vayreda hem vist un exemplar d'A. cuneifolium procedent de Núria; i a l'herbari Sennen un plec,
també d'A. cuneifo/ium, recollit a Noucreus. Ja el mateix CADEVALL (Ff. Cal. I: 144) diu que
l'A. montanum referit per Salvador pertany potser a A. cuneifoiium, única espècie "que hemos
observada en los expresados lugares" (Fontnegra i Noucreus); som totalment de la mateixa opi·
nió.

275. Alyssum cuneifolium Ten.

Encontorns de Núria (COMP. in VAYR., Cat. N: 56).
De Núria al P. de la Fossa del Gegant (FREYN et GAUT., Quelq. pl.: 48); Coll de la
Fossa del Gegant (BUB., FI. Pyr. III: 206, sub Adyseton euneifolium (Ten.) Bub.,
legit GAUTIER), citació que és recollida també pet CADEVALL (FI Cat. I: 144).
Fontnegra i Noucreus (CAD., FI. Cat. I: 144).
Noucreus, 2800 m (SEN., Add.: 19, sub A. eunealUm Ten.; Ff. N: 56).
Molt corrent a les zones culmínals de la carena fronterera (BAUD. et BON., Ét.
phytog. 1: 76).
Vessant meridional del Coll de Noucreus, 2720 m (SERVE, Reeh. comp. t. XVII,
comunitat de Xatardia seabra; BAUD. y SERVE, Coms. Xot. sc. taula).

- Estatge alpí a les altes valls dels rius Núria i Freser, cc; peró sembla molt rar o
inexistent a ponent de Noucreus. 2300-2800 m.
Tarteres i llocs pedregosos. VI-VIL

Coma de les Mulleres, 2300 m; Coll de Noucreus, abundant, 2750-2800 m; molt
abundant a la Coma del Clot, fIns al Puig de Fontnegra, 2400-2700 m; Coll de Ca
rançà, 2700 m; tartera de la Fossa del Gegant; abundant dels Pics de la Vaca a Tira
pits i Clot de l'Ós, al Pic de Fresers, a la Coma de Fresers i al Coll de la Marrana,
2500-2800 m; Coma de les Eugues, 2600 m; Puig de Pastuira, 2400 m; Coma del
Dispet. 2560 m.

(Vegeu els comentaris aA. montanum iA. alpestre).

DG39. OtófIt med.

Alyssum alpestre L.

Núria (CaLM. in COSTA,Introd.: 18) (VAYR.,Pt. Cat.: 7) (GAUT., Catat.: 86).
Muntanyes de Núria (COLM., BOLÒS in WK., Prodr, III: 831); cims i serres de Núria (VAYR.,
Cat. N.: 6).
Collit per FERRER a Noucreus (CAD., No/as fi/ag. 06: 6), citació que el mateix CAD. no repeteix
pas a la seva Flora de Catalunya, on diu, per contra (J: 144), que l'A. alpestre indicat per altres
autors deu correspondre aA. cuneifolium.

- A l'herbari Vayreda un exemplar procedent de "Núria (creus)" (sic) pertany a l'espècie an·
terior. Les indicacions aquí dalt ressenyades han d'atribuirse en realitat a A. cuneifoiium Ten.



276. Alyssum lapeyrousianum Jordán var. lapeyrousianum; Ptilotrichum lapeyrousianum 
(Jordán) Jordán in Jordán et Fourr. 

Puig de la Foixera (Sant Amane) (VAYR., PL Cat.: 7), citació recollida per CADE-
VALL (FL Cat. I: 146). 

- Estatges monta i subalpí de les serres pre-pirinenques, rr. 1200-2100 m. 
Roques calcináis, sobretot en orientado al Sud; també a les tarteres. Potentilletalia 
caulescentis. V-VI. 

Tossal de Rus, 2100 m; solell de la Covil (Ripollés), 1850 m; Pas del Llop i Roca del 
Corb, 1400-1500 m; sobre Can Maiols (Ripollés), 1200 m; Sant Aman?, sobretot al 
costat solell, 1700-1850 m. 

DG 18, 28, 27, 37. Orófit med. 

Alyssum maritimum (L.) Lam.; Lobularia marítima (L.) Desv. 

- Bruguera, 1175 m, segurament introduft accidentalment. 
Hom cultiva com a ornamental una raga de flors moradenques. 

DG 38. Med. 

277. Draba aizoides L. 

Nuria (F. BOLOS in VAYR.,P/. Not: 26) ( F. BOLOS in WK., Suppl: 305) (VAYR., 
Pl. Cat: l){Sm.,Add.: 1&;FI.№: 56). 
Cims de Nuria (VAYR., Cat. N.: 6). 
Pastures de Nuria, camí de Fontnegra (CAD.), Coma de Vaca, Finestrelles (VAYR.) 
i n C A D . , R Cat. I: 151. 
Vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae); 
valí de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., l.c. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum foucaudii). 
Vessant S del Coll de Queralbs, 2500-2540 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, com. 
d'Astragalus nevadensis i F. scoparia); Tossa del Pas deis Lladres, 2500 m, 2640 m 
(SERVE, l.c. t. XIX, com. de Festuca supina). 

- Estatge alpí, ce. Descendeix al subalpí. 1900-2800 m. 
Pastures seques, sobretot en terrenys calcináis o en els esquistosos poc ácids. Sesle-
rietalia coeruleae, Juncetea trifidi. V-VII. 

Puigllancada, 2400 m; Costes de l'Huguet, 2300 m; Coll de la Creueta, 1900 m; Pas 
deis Lladres, 2540 m; del Puigmal al Pas deis Lladres; Coma de Fontseca, 2300 m; 
Coma de Fontalba, 2100 m; Nuria (BARNADES, BC 604763, var. laevipes);roques 
de Nuria (BOLOS, BC 04282, var. leptocarpa); muntanyes de Nuria (GARRIGA, BC 
111764, var. leptocarpa); Coma de l'Embut, 2300 m; Finestrelles (BARNADES, BC 
603232, var. laevipes); Noufonts, 2600 m; Noucreus, 277.5 m; Noucreus (P. MONT
SERRAT, BC 618090, var. minor); cap al Collet de Fontnegra, 2600 m; cap a Font
negra, (GARRIGA, BC 111748, var. leptocarpa); Coll de Caran?á, 2700 m; Coma de 
les Eugues, 2550 m; Coma de Fresers, 2150 m, abundant a la part alta, 2450-2600 m. 

Tant la var. laevipes Rouy et Fouc , de silícules híspides, com la var. leptocarpa 
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276. AJyssum lapeyrousianum Jordan var. lapeyrousianum; Ptilotn'chum lapeyrousianum

(lordan) Jordan in Jordan et Fourr.

Puig de la Foixera (Sant Arnanç) (YAYR., PL Cat.: 7), citació recollida per CADE

YALL (FL Cat. f: 146).

_ Estatges montà i subalpí de les serres pre-pirinenques, rr. 1200-2100 m.
Roques calcinals, sobretot en orientació al Sud; també a les tarteres. Potentil/etalia
caulescentis. Y-YI.

Tossal de Rus, 2100 m; solell de la Covil (Ripollès), 1850 m; Pas del Llop i Roca del
Corb, 1400-1500 m; sobre Can Maials (Ripollès), 1200 m; Sant Amanç, sobretot al
costat solell, 1700-1850 m.

DG 18,28,27,37.

Alyssum maritimum (L.) Lam.;Lobularia maritima (L.) Desv.

- Bruguera, 1175 m, segurament introduil accidentalment.
Hom cultiva com a ornamental una raça de flors moradenques.

DG 38.

Oròfit med.

Med.

277. Draba aizoides L.

Núria (F. BOLÒSin YAYR., PI. Nat.: 26)( F. BOLÒS in WK., Suppl.: 305)(YAYR.,
PI. Cat.: 7) (SEN., Add.: 18;A. N: 56).
Cims de Núria (YAYR., Cat. N: 6).
Pastures de Núria, camí de Fontnegra (CAD.), Coma de Vaca, Finestrelles (VAYR.)
in CAD., FI. Cat. f: 151.
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae);
vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., I.c. t. 20, Elyneto·Oxytropidetum foucaudii).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2500-2540 m (SERYE, Rech. comp. t. XI, com.
d'Astragalus nevadensis i F. scoparia); Tossa del Pas dels Lladres, 2500 m, 2640 m
(SERYE,I.c. t. XIX, com. de Festuca supina).

- Estatge alpí, cc. Descendeix al subalpí. 1900-2800 m.
Pastures seques, sobretot en terrenys calcinals o en els esquistosos poc àcids. Sesle
rietalla coeruleae, Juncetea trifidi. Y-YII.

Puigllançada, 2400 m; Costes de l'Huguet, 2300 m; Coll de la Creueta, 1900 m; Pas
dels Lladres, 2540 m; del Puigrnal al Pas dels Lladres; Coma de Fontseca, 2300 m;
Coma de Fontalba, 2100 m; Núria (BARNADES, BC 604763, var. laevipes); roques
de Núria (BOLÒS, BC 04282, var.leptocarpa); muntanyes de Núria (GARRJGA, BC
111764, var. leptocarpa); Coma de l'Embut, 2300 m; Finestrelles (BARNADES, BC
603232, var. Iaevipes); Noufonts, 2600 m; Noucreus, 277.5 m; Noucreus (p. MONT
SERRAT, BC 618090, var. minar); cap al Callet de Fontnegra, 2600 m; cap a Font
negra, (GARRJGA, BC 111748, var. leptocarpa); Coll de Carançà, 2700 m; Coma de
les Eugues, 2550 m; Coma de Fresers, 2150 m, abundant a la part alta, 2450-2600 m.

Tant la var. (aevipes Rouy et Fouc., de silícules híspides, com la var. leptocarpa



O. E. Schulz, de silícules glabres, semblen 
també alguna vegada la var. minor DC. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 . 

corrents. A les zones mes altes apareix 

Orò fit alp. 

278. Draba siliquosa Bieb. subsp. carinthiaca (Hoppe) O. Bolos et Vigo; D. carinthiaca 
Hoppe,Z>. siliquosa auct. pyr. 

Cap de Porc i altres llocs (SEN., Add.: 18). El mateix autor la inclou al seu catáleg 
(Fl. N.: 56). 
Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassociació de F. 
ovina subsp. indigesta); Serra de PEmbut, 2240 m, valí de Finestrelles, 2200 m 
(BR.-BL., l.c. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum). 

— Estatges subalpí i alpí de la zona axial, r. 
Llocs pedregosos, roques. V-VIII. 

Coma de Fontseca, 2350 m, 2450 m; Nuria, 1985 m; Roe de la Male, 2050 m; Coma 
de Fresers, 2400 m; Serra de la Canya, 2050 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 38. Orófit alp. 

279. Draba dubia Suter subsp. dubia;D. frigida Sauter 

Nùria (TEX. in WK., Prodr. Ili: 840, sub D. tomentosa var. frìgida) (VAYR., PI. 
Cat.: 7, sub D. frigida Gren et Godr. i var. nivalis) (CAD.,Exc.: 101, sub D. tomen
tosa Wahl. var. frigida Gr. et G.; Fl. Cat. I: 151, sub D. tomentosa raca frigida Saut.) 
(SEN.,Fl. N: 56). 
Nùria 2200 m, fissures de les roques sili'cies. Sembla rara (BR.-BL., Notes.: 226). 
Coli de Lio, 2300 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2,Saxifragetum mixtae). 

D G 2 9 , 3 9 . Oròfitalp. 

subsp. laevipes (DC.) Br.Bl. 

Roques de les muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N: 6, sub D. tomentosa Wahl. var. 

laevipes Gr. G.). 

Valí de Nuria (GAUT., Catal: 85, sub D. tomentosa var laevipes DC.) (SEN., Fl. 

N: 56). 
Nuria, 2400 m, Puigmal, 2600 m, roques esquistoses (BR.-BL.,Notes: 226). 
Coll de Lio, 2320 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2,Saxifragetum mixtae). 

- Estatges alpí i subalpí de la serralada axial, a les roques, c. 2100-2600 m. 
De la classe Asplenietea trichomanis. V-VII. 

Coma de l'Embut, 2300 m; Ras de l'Ortigar, 2300 m [var. delessertii (O. E. Schulz) 
O. Bolos et Vigo]; Roe de la Male, 2100 m (var. laevipes); Cap de Porc (BC 111786, 
var laevipes, legit GARRIGA); muntanyes de Nuria (BC 04334, ex herb. MASFER-
RER, var laevipes); Fontnegra (GARRIGA, BC 111785, var. laevipes); les Arques de 
Coma de Vaca, 2450 m. 

DG 29 ,39 . Endém. pir. 
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O. E. Schulz, de silícules glabres, semblen corrents. A les zones més altes apareix
també alguna vegada la var. ¡pinor DC.

DG 29,39,18. Oròfit alp.

278. Draba siliquosa Bieb. subsp. carinthiaca (Hoppe) O. Bolòs et Vigo; D. carinthiaca
Hoppe, D. siliquosa aucl. pyr.

Cap de Porc i altres llocs (SEN., Add.: 18). El mateix autor la inclou al seu catàleg
(FI. N.: 56).
Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Fesrucerum scopariae subassociació de F
ovina subsp. indigesta); Serra de l'Embut, 2240 m, vall de Finestrelles, 2200 m
(BR.-BL., I.c. I. 20, Elyneto-Oxytropiderum).

- Estatges subalpí i alpí de la zona axial, r.
Llocs pedregosos, roques. V-VII!.

Coma de Fontseca, 2350 m, 2450 m; Núria, 1985 m; Roc de la Malè, 2050 m; Coma
de Fresers, 2400 m; Serra de la Canya, 2050 m.

DG 29, 39, 38. Oròfit alp.

279. Draba dubia Suter subsp. dubia;D. frigida Sauter

Núria (TEX. in WK., Prodr. III: 840, sub D. tomentosa var. frigida) (VAYR., PI.
Cat.: 7, sub D. frigida Gren et Godr. i var. nivalis) (CAD.,Exc.: 101, subD. tomen
tosa Wahl. var. frigida Gr. et G.; FI. Cat. I: 151, sub D. tomentosa raçafrigida Sau1.)
(SEN., FI. N.: 56).
Núria 2200 m, fissures de les roques silícies. Sembla rara (BR.-BL., Notes.: 226).
Coll de Llo, 2300 m (BR.-BL., Vég. alp. I. 2,Saxifragerum mixtae).

DG 29,39. Oròfit alp_

subsp.laevipes (DC.) Br.B!.

Roques de les muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 6, sub D. tomentosa Wahl. var.
laevipes Gr. G.).
Vall de Núria (GAUT., Catal.: 85, sub D. tomentosa var laevipes DC.) (SEN., FI.
N.: 56).
Núria, 2400 m, Puigmal, 2600 m, roques esquistoses (BR.-BL.,Notes: 226).
Coll de Lla, 2320 m (BR.-BL., Vég. alp. I. 2,Saxifragerum mixtae).

- Estatges alpí i subalpí de la serralada axial, a les roques, c. 2100-2600 m.
De la classe Asplenietea trichomanis. V-VII.

Coma de l'Embut, 2300 m; Ras de l'Ortigar, 2300 m [var. delessertü (O. E. Schulz)
O. Bolòs et Vigo]; Roc de la Malè, 2100 m (var.laevipes); Cap de Porc (BC 111786,
var laevipes, legit GARRIGA); muntanyes de Núria (BC 04334, ex herb. MASFER
RER, var laevipes); Fontnegra (GARRJGA, BC 111785, var.laevipes); les Arques de
Coma de Vaca, 2450 m.

"

DG 29,39. Endèm. piro



280. Draba tomentosa Wahl. subsp. subnivalis (Br.-Bl.) 0 . Bolòs et Vigo 

Roques de les muntanyes de Nuria (VAYR. Cat. N.: 6, sub D. tomentosa var. ge
nuina); voltants de Nuria (GAUT., Catal: 84, sub D. tomentosa var. lanciformis 
Rouy et Fouc) ; Nuria (CAD., FI. Cat. I: 151, sub D. tomentosa var. lanciformis) 
(SEti.,Add.: 18;FI.N.: 56). 
Nuria, 2100-2300 m (BR. BL.,Notes: 226). 
Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t . 2,Saxifragetum mixtae). 

— Roques de l'alta muntanya axial, c. 2100-2300 m. 
Es fa tant a les roques calcináis com a les esquistoses. De l'ordre Potentilletalia 
caulescentis. VI-VIII. 

Coma de Fontalba, 2150 m, 2240 m; Coma de l'Embut, 2300 m; Roc de la Male, 
2100 m; Coma de Fontnegra, 2125 m. 

DG 29 ,39 . Endèm. pir. E. L'espècie, oròfit alp. 

281 . Draba nemorosa L. 

De Ribes a Nuria (TRÈM. in VAYR., PI. Not. : 26 ; in WK., Suppl. : 306; in CAD., FI. 
Cat.I: 153). 
Nuria (VAYR., Cat. N.: 6; PI. Cat.: 8) (CAD., Exc: 101;FI. Cat. I: 153) (SEN. ,R 
N.: 56). 
Vali de Ribes (CAD.,F/. Cat. I: 153). 

— Alta muntanya de la zona axial, r. 
Jaces, vores de camins, llocs ruderalitzats. V-VI. 

Entre el Pia d'Anyella i la Collada de Toses, 1875 m; Refugi del Pinetar, 1900 m; cap 
a Tros de Bou, 2075 m; Coma de Gombreny, 2100 m; Nuria, 1985 m; Jacal de Pe-
drisses, 2050 m. 

DG 29, 39 ,18 . Circumbor. 

282. Erophila verna (L.) Chevdlì.; Draba verna L. 

Ribes, Queralbs, Nuria (VAYR., Cat. N.: 6). 

De Nuria al Puigmal, 2300 m (SEN., Add.: 18; FI. N.: 56); massis delPuigmal, vers 
2400 m (SEN., Nombr. loc.: 360). 

— De l'estatge monta a l'alpi, c. 800-2400 m. 
Erms, camins, prats secs. Es fa sovint com a pionera a les terres remogudes i ais 
sòls nus. III-V. 

Sota el Sagnari, 800 m [subsp. spathulata (A. F. Láng) Walters]; Aigües de Ribes, 
850 m; Coli Roig, 1700 m (subsp. verna); sota Batet, 1000 m; Les Collades, 1575 
m; sota Boixetera, 1400 m (subsp. verna). 

DG 2 9 , 3 9 , 2 8 , 3 8 , 37. Plurireg. 

283. Kernera saxatilis (L.) Reichenb. 

Nuria (VAYR.,PI. Cat.: 8). 
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280. Draba tomentosa WahI. subsp. subnivalis (Br.-Bl.) O. Bolòs et Vigo

Roques de les muntanyes de Núria (VAYR. Cat. N: 6, sub D. tomentosa var. ge
nuina); voltants de Núria (GAUT., Catal.: 84, sub D. tomentosa var. lanciformis
Rouy et Fouc.); Núria (CAD., FI. Cat. f: 151, sub D. tomentosa var. lanciformis)
(SEN.,Add.: 18;FI. N: 56).
Núria, 2100-2300 m (BR. BL.,Notes: 226).
Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2,Saxifragetum mixtae).

- Roques de l'alta muntanya axial, c. 2100-2300 m.
Es fa tant a les roques calcinals com a les esquistoses. De l'ordre PotentilletaliIl
caulescentis. VI-Vll1.

Coma de Fontalba, 2150 m, 2240 m; Coma de l'Embut, 2300 m; Roc de la Malè,
2100 m; Coma de Fontnegra, 2125 m.

DG 29,39. Endèm. piro E. L'espècie, oròfit alp.

281. Draba nemorosa L.

De Ribes a Núria (TRÈM. in VAYR.,Pl. Nat.: 26; in WK., Suppl.: 306; in CAD., FI.
Cat. f: 153).
Núria (VAYR., Cat. N: 6; PI. Cat.: 8) (CAD., Exc.: 101; FI. Cat. f: I 53)(SEN., FI
N: 56).
Vall de Ribes (CAD., FI. Cat. f: 153).

- Alta muntanya de la zona axial, r.
Jaces, vores de camins, llocs ruderalitzats. V-Vl.

Entre el Pla d'Anyella i la Collada de Toses, 1875 m; Refugi del Pinetar, 1900 m; cap
a Tros de Bou, 2075 m; Coma de Gombreny, 2100 m; Núria, 1985 m; Jaçal de Pe
drisses, 2050 m.

DG 29, 39,18. Circumbor.

282. Erophila verna (L.) Chevall.; Draba verna L.

Ribes, Queralbs, Núria (VAYR., Cat. N: 6).
De Núria al Puigmal, 2300 m (SEN., Add.: 18; FI. N: 56); massís del Puigmal, vers
2400 m (SEN., Nombr. Ioc.: 360).

- De l'estatge montà a l'alpí, C. 800-2400 m.
Enns, camins, prats secs. Es fa sovint com a pionera a les terres remogudes i als
sòls nus. I1I-V.

Sota el Sagnari, 800 m [subsp. spathulata (A. F. Lang) Walters]; Aigües de Ribes,
850 m; Coll Roig, 1700 m (subsp. verna); sota Batet, 1000 m; Les Collades, 1575
m; sota Boixetera, 1400 m (subsp. verna).

DG 29,39,28,38,37.

283. Kemera saxatilis (L.) Reichenb.

Núria (VAYR., PI. Cat.: 8).

Plurireg.



— Sembla limitada a l'alta muntanya axial on és, a més, molt rara. 
Es fa a les roques calcinate en indrets relativament calents. De l'ordre Potentilletalia 
caulescentis. VII-VIII. 

Sobre el Planell de Coma de Vaca, 2050-2150 m, amb Rhamnus pumilus, Chaenorrhi-
num origanifolium i altres plantes termòfiles. A l'herbari Vayreda hem vist un exem-
plar d'aquesta pianta, collit a "Coma de Vaca", que deu procedir d'aquella mateixa 
localitat. 

D G 3 9 . Oròfit eur.-med. 

284. Camelina sativa (L.) Crantz subsp. microcarpa (Andrz.) Thell. var. sylvestris (Wallr.) 
Fries 

— Camps de cereals de l'estatge monta, rr. 
De la classe Secalinetea. 

Pia de Plaus, 1275 m; Perapinta, 1325 m. 

DG 2 8 . 3 8 . Subcosm. 

285. Neslia paniculata (L.) Desv. subsp. thracica (Velen.) Bornm. 

— Camps de cereals i guarets de l'estatge monta, r. 
De la classe Secalinetea. VI. 

Cap a Estèguel, 825 m; Pia de Plaus, 1275 m; vora Campelles, 1375 m; sobre El Bac, 
1250 m. 

DG 2 8 . 3 7 . Latemed. 

286. Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus 

Nüria (GAUT., Catal: 91) (FERRER, Exc.: 81) (CAD., Fl. Cat. I: 181); 'Vora les 
cledes i llocs on prenen sojorn per passar la nit eis ramats" (SEN., Fi. N. : 56). 

subsp. bursa-pastoris 

— De l'estatge monta al h'mit inferior de l'alpi, ce. 775-2300 m. 
Es fa als indrets ruderals (vores de poblacions i cases, camins, horts, jaces, etc,). 
Principalment dins les comunitats dels Chenopodietea. (I) III-V(XII). 

Estesa per tota la Vali. Cap al Pont d'en Cabreta (800 m), Aigiies de Ribes, El Baell, 
(1200 m), La Covil (1775 m), Campelles, Ventola, Planoles, Planes, Can Baldric 
(1375 m), Espinosa, Nevà, cap a Dòrria, sobre Fornells (1525 m), To se s, barra ca de 
Rus (1900 m), Coli de la Creu de Meians (2000 m), voltants de Ribes de Freser, vali 
Estremerà, Fustanyà, Queralbs, Salt del Sastre (1675 m), Nüria (2000 m), Jacal de 
Pedrisses (2050 m), Pia d'Escuira (1500 m), Serrat, Fustanyà, Ribesaltes, Pardines, 
l'Orri Veli (1575 m), Macana, Bruguera, Saltor, etc. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Subcosm. 

subsp. rubella (Reut.) Rouy et Fouc. 

Nüria, 2050 m, Noufonts, 2210 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 18, Chenopodieto-Taraxa-
cetum pyrenaicì). 
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- Sembla limitada a l'alta muntanya axial on és, a més, molt rara.
Es fa a les roques calcinals en indrets relativament calents. De l'ordre Potentil/erolia
cau/escentis. VIJ-VJlI.

Sobre el Planell de Coma de Vaca, 2050-2150 m, amb R1Jamnus pumilus, Olaeno"hi
nUIll origanifoliulll i altres plantes tennòmes. A l'herbari Vayreda hem vist un exem
plar d'aquesta planta, collit a "Coma de Vaca", que deu procedit d'aquella mateixa
localitat.

DG 39. Oròfit eur.·med.

284. Camelina sativa (L.) Crantz subsp. microcarpa (Andrz.) Thell. var. sylvestris (WaIJr.)
Fries

- Camps de cereals de l'estatge montà, rr.
De la classe Seca/inetea.

Pla de Plaus, 1275 m; Perapinta, 1325 m.

DG 28,38. Subcosm.

285. Nestia paniculata (L.) Desv. subsp. tmacica (Velen.) Bornm.

- Camps de cereals i guarets de l'estatge montà, r.
De la classe Secalinetea. VI.

Cap a Estèguel, 825 m; Pla de Plaus, 1275 m; vora Campelles, 1375 m; sobre El Bac,
1250 m.

DG 28,37. Latemed.

286. Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus

Núria (GAUT., OItal.: 91) (FERRER, Exc.: 81) (CAD., F/. OIt. 1: 181); "vora les
cledes i llocs on prenen sojorn per passar la nit els ramats" (SEN., F/. N: 56).

subsp. bursa-pastoris

- De l'estatge montà al límit inferior de l'alpí, cc. 775·2300 m.
Es fa als indrets ruderals (vores de poblacions i cases, camins, horts, jaces, etc,).
Principalment dins les comunitats dels Olenopodietea. (I) II1-V(XI]).

Estesa per tota la Vall, Cap al Pont d'en Cabreta (800 ml, Aigües de Ribes, El Baell,
(1200 ml, La Covi! (1775 m), Campelles, Ventolà, Pianoles, Planès, Can Baldric
(1375 ml, Espinosa, Nevà, cap a DÒnria, sobre Fornells (1525 m), Toses, barraca de
Rus (1900 rn), Coll de la Creu de Meians (2000 ml, voltants de Ribes de Freser, vall
Estremera, Fustanyà, Queralbs, Salt del Sastre (1675 m), Núria (2000 m), Jaçal de
Pedrisses (2050 ml, Pla d'Escuira (1500 m), Senrat, Fustanyà, Ribesaltes, Pardines,
l'Orri Vell (1575 ml, Maçana, Bruguera, Saltor, etc.

DG 29, 39,18,28,38,27,37. Subcosm.

subsp. rubella (Reu!.) Rouy et Fouc.

Núria, 2050 m, Noufonts, 2210 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 18, C1Jenopodieto-Taraxa
cerulll pyrenaici).



— Molt mes rara que la subspécie típica. 

Vora Ribes de Freser, 950 m; Perapinta, 1325 m. 

DG 39 .38 . Latemed. 

287. Hutchinsia alpina (L.) R.Br, in Aitón subsp. alpina 

Nuria (SALV. in COST A, Introd.: 23) (VAYR., P/. Cat: 8) (CAD.,Exc: 101)(SEN., 
Fl. N.: 56);muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 7). 
Cap a Noufonts (CAD., Fl. V.: 60). 
Fontnegra (CAD., Fl. Cat. I: 82). 
Valí al S del Puigmal, 2300 m, Noufonts vers la Fossa del Gegant, 2430 m (BR.-BL., 
Vég. alp. t. 5,Iberidetum spathulatae); Serra de FEmbut, 2250 m (BR.-BL., I.e. t. 10, 
Salicetum retusae-reticulatae). 

- Alta muntanya axial, c. Rarament davalía a Festatge monta.(1240!) 2200-2850 m. 
Es fa a les tarteres i llocs pedregosos. Es considera característica de Fordre Thlaspieta-
lia rotundifolii, lligat ais terrenys calcináis o poc ácids. A la zona estudiada, en canvi, 
sembla indiferent a la natura del substrat. VI-VII. 

Cap al Ras de FOrtigar, 2300 m; Coma de FEmbut, 2425 m; Coma d'Eina, 2400 m; 
Coma de Noufonts, 2300-2700 m; Coma de les Mulleres; Pie de la Fossa del Gegant, 
2800 m; Pies de la Vaca, 2800 m; sota Tirapits, 2650 m; Coma de Fresers, 2600 m; 
Cim de Bastiments, 2850 m; Circ d'Ull de Ter (Valí de Camprodon); Coma de Vaca, 
2400 m; cap a Tres Pies, 2300 m; codolars del Freser, vora Daió, 1240 m. 

DG 29 ,39 . Orófitalp. 

Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. 

Nuria (VAYR.,PI. Cat.: 8), citacio recollida despres per CAD. (Fl. Cat. I: 176). 

- A l'herbari Vayreda no hi ha exemplars que donin testimoni d'aquesta indicacio, bastant 
sospitosa. Creiem prudent de posar-la en dubte. 

288. Thlaspi arvense L. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 7), indicacio que recull CAD. (Fl. Cat. I: 178). 
Queralbs (VAYR., I.e.) (CAD., I.e.). 

- Estatge monta, c. 900-1550 m. 
Es fa sobretot als conreus, i en general als mdietsmdei&]itzats.Secalinetea,Polygono-
Chenopodion, etc. IV-IX (XI). 

Vora la Talaia, 900 m; El Baell, 1200 m; Pla de Plaus, 1275 m; Campelles, 1300 m; 
El Bac, 1250 m; solells de Ventola i de Can Paloca, 1100-1300 m; abundant als 
camps de Planes; Neva, 1250 m; Toses, 1450-1525 m; voltants de Ribes de Freser, 
900-1000 m; cap a Fustanya, 1000 m; Pla d'Escuira, 1500 m; sobre La Plana, 1375 
m; Queralbs, 1250 m; Ribesaltes, 1000-1300 m; Les Vinyes, 1050 m; Pardines, 
1225 m. 

DG 18 ,28 ,38 . Circumbor. 
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- Molt més rara que la subspècie típica.

Vora Ribes de Freser, 950 m; Perapinta, 1325 m.

DG 39,38. Latemed.

287. Hutchinsia alpina (L.) R.Br. in Aiton subsp. alpina

Núria (SALV. in COSTA,Jntrod.: 23) (VAYR., PI. Cat.: 8) (CAD.,Exc.: 101)(SEN.,
FI. N.: 56); muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 7).
Cap a Noufonts (CAD., FI. v.: 60).
Fontnegra (CAD., FI. Cat. 1: 82).
Vall al S del Puigmal, 2300 m, Noufonts vers la Fossa del Gegant, 2430 m (BR.-BL.,
Vég. alp. t. 5,lberidetum spathulatae); Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL., I.c. t. lO,
Salicetum retusae-reticu/atae).

- Alta muntanya axial, c. Rarament davalla a l'estatge montà. (1240!) 2200-2850 m.
Es fa a les tarteres i llocs pedregosos. Es considera característica de l'ordre Thlaspieta
lia rotundifoli!: lligat als terrenys calcinals o poc àcids. A la zona estudiada, en canvi,
sembla indiferent a la natura del substrat. VI-VI!.

Cap al Ras de l'Ortigar, 2300 m; Coma de l'Embut, 2425 m; Coma d'Eina, 2400 m;
Coma de Noufonts, 2300-2700 m; Coma de les Mulleres; Pic de la Fossa del Gegant,
2800 m; Pics de la Vaca, 2800 m; sota Tirapits, 2650 m; Coma de Fresers, 2600 m;
Cim de Bastiments, 2850 m; Circ d'Ull de Ter (Vall de Camprodon); Coma de Vaca,
2400 m; cap a Tres Pics, 2300 m; codolars del Freser, vora Daió, 1240 m.

DG 29, 39. Oròfit alp.

Teesdalia nudicaulis (L.) R.BI.

Núria (VAYR., Pl. Cat.: 8), citació recollida després per CAD. (FI. Car I: 176).

- A l'herbari Vayreda no hi ha exemplars que donin testimoni d'aquesta indicació, bastant
sospitosa. Creiem prudent de posar-la en dubte.

288. Thlaspi arvense L.

Ribes (VAYR., Cat. N.: 7), indicació que recull CAD. (FI. Cat. 1: 178).
Queralbs (VAYR., I.c.) (CAD.,!.c.).

- Estatge montà, c. 900-1550 m.
Es fa sobretot als conreus, i en general als indrets ruderalitzats.Secalinetea,Polygona
Chenopodion, etc. IV-IX (XI).

Vora la Talaia, 900 m; El Baell, 1200 m; Pla de Plaus, 1275 m; Campelles, 1300 m;
El Bac, 1250 m; solells de Ventolà i de Can Paloca, 1100-1300 m; abundant als
camps de Planès; Nevà, 1250 m; Toses, 1450-1525 m; voltants de Ribes de Freser,
900-1000 m; cap a Fustanyà, 1000 m; Pla d'Escuira, 1500 m; sobre La Plana, 1375
m; Queralbs, 1250 m; Ribesaltes, 1000-1300 m; Les Vinyes, 1050 m; Pardines,
1225 m.

DG 18,28,38. Circumbor.



289. Thlaspi perfoliatum L. 

— Estatges monta i subalpí, r. 
Marges, prats, boscos clars. V-VI. 

Cap a la Collada de Toses, sobre el Palos, 1590 m, 1650 m; vora Nuria, 1970 m; so
bre la Falgosa, 1350 m; cap a Can Barratort, 1150 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Eur.-Med. 

290. Thlaspi alpestre L. subsp. alpestre var. tallonis (Sen.) O. Bolos et Vigo 

— Sobre Dórria, 1700 m. 

D G 2 8 . Orófítalp. 

subsp. brachypetalum (Jordán) Durand et Pittier 

Nuria (GAUT., Catal: 89) (VAYR. in BUB., Fl. Pyr. III: 215, sub Thlaspidium 
alpestre (Tabern.) Bub.) (CAD., Exc: 101, sub T. virgatum Gr. et Godr.;H. Cat. I: 
180). 
(Aqüestes citacions, malgrat que no totes ho especifiquin, creiem que han de referir
se a la subsp. brachypetalum i no a la típica). 

— Estatge subalpí, r. Davalía a l'estatge monta. 
Prats, herbassars, llocs oberts. V-VI. 

Nuria, 2000 m; Gorges de Nuria, 1900 m; torrent de Castellcervós, 1850 m; Les Es-
piguetoses, 2000 m; vora Daió, 1225 m; Bosc d'en Cigala, 1050 m. 

D G 3 9 . 3 8 . Orófítalp. 

291. Iberis sempervirens L.;I. garrexiana All. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA,Introd.: 22;mWK.,Prodr.III: 772)(VAYR., 
Cat. N.: 7). 
Puigmal (PUIGG. in COSTA, Supl: 7, in VAYR., PI. Not: 27, in CAD., Fl. Cat. 
I: 172). 
Cap a Noufonts (CKD.,Fl. V.: 60). 
Nuria (CAD.,Fxc: 101;Fl. Cat. I: 172) (SEN.,Fl. N.: 56). 
Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassociació de F. 
ovina subsp. indigesta); vers Noufonts, 2450 m, Coll de Noufonts, 2600 m, vers 
Finestrelles, 2600 m, Pic de Segre, 2400 m i 2450 m (BR.-BL., I.e. t. 21 , Festucetum 
eskiae); al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., I.e. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae). 
Vail de Nuria (FONT QUER, Enum.: 289). 
Vessant S del.Coll de Queralbs, 2500 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat 
d''Astragalus nevadensis i Festuca scoparia). 
Vessant de Queralbs, 2200 m, solana de Queralbs, 2300 m (NÉGRE et SERVE, 
Prosp. t. Festuco-Iberidetum). 

— Estatges alpí i subalpí de la zona axial, ce. També a l'extrem occidental de la Serra 
de Montgrony. 1600-2700 m. 
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289. TWaspi perfoliatum L.

- Estatges montà i subalpí, r.
Marges, prats, boscos clars. V-VI.

Cap a la Collada de Toses, sobre el Palós, 1590 m, 1650 m; vora Núria, 1970 m; so
bre la Falgosa, 1350 m; cap a Can Barratort, 1150 m.

DG 39, 18,28,38.

290. TWaspi alpestre L. subsp. alpestre var. tallonis (Sen.) O. Bolòs et Vigo

- Sobre Dòrria, 1700 m.

DG 28.

Eur. -Med.

Oròfit alp.

subsp. brachypetalum (lordan) Durand et Pillier

Núria (GAUT., Catal.. 89) (VAYR. in BUB., FI. Pyr. IlI: 215, sub Thlaspidium
alpestre (Tabem.) Bub.) (CAD., Exc.: IOl, sub T. virgatum Gr. et Godr.;Fl. Cat. I:
180).
(Aquestes citacions, malgrat que no totes· ho especifiquin, creiem que han de referir
se a la subsp. brachypetalum i no a la típica).

- Estatge subalpí, r. Davalla a l'estatge montà.
Prats, herbassars, llocs oberts. V-VI.

Núria, 2000 m; Gorges de Núria, 1900 m; torrent de Castellcervós, 1850 m; Les Es
piguetoses, 2000 m; vora Daió, 1225 m; Bosc d'en Cigala, 1050 m.

DG39,38. Oròfit alp.

291. Iberis sempervirens L.;!. garrexiana All.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA,Jntrod.: 22;in WK.,Prodr. lil: 772) (VAYR.,
Cat. N.: 7).
Puigmal (PUIGG. in COSTA, Supl.: 7, in VAYR., Pl. Nat.: 27, in CAD., FI. Cat.
I: 172).
Cap a Noufonts (CAD., FI. v.: 60).
Núria (CAD.,Exc.: 101;FI. Cat. I: I 72)(SEN.,FI. N.: 56).
Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassociació de F.
ovina subsp. indigesta); vers Noufonts, 2450 m, Coll de Noufonts, 2600 m, vers
Finestrelles, 2600 m, Pic de Segre, 2400 m i 2450 m (BR.-BL., l.c. t. 21, Festucetum
es/dae); al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., l.c. I. 22, Hieracieto·Festucetum spadiceae).
Vall de Núria (fONT QUER, Enum.: 289).
Vessant S del. Coll de Queralbs, 2500 m (SERVE, Rech. comp. t. Xl, comunitat
d'Astraga/us nevadensis i Festuca scoparia).
Vessant de Queralbs, 2200 m, solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE,
Prosp. t. Festuco-1beridetum).

- Estatges alpí i subalpí de la zona axial, cc. També a l'extrem occidental de la Serra
de Montgrony. 1600-2700 m.



Es fa ais solells i llocs arrecerats. Festucion eskiae, Festucetum gautíeri, etc. VI-VII. 

Puigllan9ada, 2400 m; Costa Geperuda, 2200-2300 m, abundant ais prats d'ussona; 
Coma de Planes, 2300 m; entre el Collet de les Barraques i el Roe Blanc, 2000 m; 
Coma de Fontseca, 2200-2500 m; vali Estremerà, 1600-2100 m; cap al Collet d'Es-
tebrís, 1900 m; Els Planassos, 2000 m; Coma de Fontalba, 2100-2250 m; Coma de 
Gombreny, 2100 m; Nuria, 1975-2100 m, forca abundant; Pía de Sallent, 1800 m; 
vali de Finestrelles; Coma d'Eina, 2400 m; Coma de Noufonts, 2150 m; sota el Coli 
de Noucreus, 2550 m; cap al Pie de l'Aliga, 2300 m; Coli de Carancà, 2700 m; 
Arques de Coma de Vaca, 2700 m; Coma de les Eugues, 2500 m; Pie de Fresers, 
2700 m; Coma de Fresers, 2450 m; sobre el Planell de Coma de Vaca, 2100 m; Serra 
de la Canya, 2075 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Oròfit med. 

Iberis saxatilis L. 

Indicada, amb dubte, a Nuria per VAYR. (Cat. N.: 7) . 
Anteriorment COSTA (Introd.: 22) ja havia desmentit una citació de COLMEIRO opinant que la 
planta indicada a Nuria amb el nom d'I. saxatilis devia correspondre a/ , sempervirens; i en el su-
plement de la seva flora (:7) tornava a recalcar que l'espècie no semblava haver estat recollida a 
Nuria. 

- Com que a llierbari Vayreda no hi ha exemplars nurienes de la plana, cal deixar de banda, 
així mateix, la dubitativa citació d'aquest botánic. 

Iberis bemardiana Gren. et Godr. 

Collada de Nuria (COMP. in VAYR., Pl. not.: 27 ; in WK., Suppl.: 295 ; in CAD., FI. Cat. I: 173). 

- Es tracta, evidentement, d'un error. De tota manera, la citació exacta de COMP. era (Hist. Nat. 

II: 86) : "vessant septentrional de Cambradase, anant a la Collada de Nuria". 

292. Iberis spathulata J. P. Bergeret subsp. spathulata 

Collada de Nuria (BENTHAM, Catal: 92) (GR. et GODR., FI. Fr. I: 157) (COMP. in 
VAYR., Pl. not.: 26) (BUB., FI. pyr. III: 217, sub Biaurículaspathulata (Tourn.) 
Bub.). 

Nuria (POURRET, Chloris: 131, sub /. cepaeaefolia); muntanyes de Nuria (BOLOS, 
PUJOL in VAYR.,¿Y. not.: 26) (VAYR., Cat. N.: 7). 
Vora les Fonts del Freser (SALV. in COSTA,Introd.: 21). 
De Nuria al P. de la Fossa del Gegant (FREYN et GAUT., Quelq. pl: 48). 
Muntanyes de Nuria, Coma de Vaca (TRÈM., TEX. in WK., Prodr. III: 770). 
Carni de Finestrelles (CAD., Exc: 105); Finestrelles i altres altures de Nuria (CAD., 
FI. Cat.I: 174). 
Puigllancada (CAD.), Coma de Vaca (VAYR.) (in CAD., FI. Cat. I: 174). 
Noucreus, 2800 m (SEN., Add.: 19); "ais llocs enlairats, on hi ha els detritus esquis
tosos, cap al Nord" (SEN., FI. N. : 56). 

Vali al S del Puigmal, 2300 m, Coli de Nuria, 2620 m, vers la Fossa del Gegant, 2430 
m, Pie de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 5 ,Iberidetutti spathula-
taé). 

Vessants de Finestrelles, 2560-2610 m, vessants de Noucreus, 2650-2720 m, vessants 
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Es fa als solells i llocs arrecerats. Festucion esldae, Festucetum gautieri, etc. VI-VII.

Puigl1ançada, 2400 m; Costa Geperuda, 2200-2300 m, abundant als prats d'ussona;
Coma de Planès, 2300 m; entre el Callet de les Barraques i el Roc Blanc, 2000 m;
Coma de Fontseca, 2200-2500 m; vall Estremera, 1600-2100 m; cap al Callet d'Es
tebrís, 1900 m; Els Planassos, 2000 m; Coma de Fontalba, 2100-2250 m; Coma de
Gombreny, 2100 m; Núria, 1975-2100 m, força abundant;Pla de Sallent, 1800 m;
vall de Finestrelles; Coma d'Eina, 2400 m; Coma de Noufonts, 2150 m; sota el Coll
de Noucreus, 2550 m; cap al Pic de l'Àliga, 2300 m; Coll de Carançà, 2700 m;
Arques de Coma de Vaca, 2700 m; Coma de les Eugues, 2500 m; Pic de Fresers,
2700 m; Coma de Fresers, 2450 m; sobre el Planell de Coma de Vaca, 2100 m; Serra
de la Canya, 2075 m.

DG 29, 39,18,28,38. Oròfit med.

/beris saxatilis 1.

Indicada, amb dubte, a Núria per VAYR. (Cat. N.: 7).
Anteriorment COSTA (¡ntrod.: 22) ja havia desmentit una citació de COLMEIRO opinant que la
planta indicada a Núria amb el nom d'I. saxatilis devia correspondre al. sempervirens; i en el su·
plement de la seva fiora (:7) tomava a recalcar que l'espècie no semblava haver estat recollida a
Núria,

- Com que a l'herbari Vayreda no hi ha exemplars nuriencs de la plana, cal deixar de banda,
així mateix, la dubitativa citació d'aquest botànic.

¡beris bemardionQ GICO. et GarlI.

Collada de Núria (COMP. in VAYR., Pl. nat.: 27; in WK., Suppl.: 295; in CAD., F/. Cat. I: 173).

- Es tracta, evidentement, d'un error. De tota manera, la citació exacta de COMP. era (Hist. Nat.
lI: 86): "vessant septentrional de Cambradase, anant a la Collada de.Núria".

292. Iberis spathulata J. P. Bergeret subsp. spathulata

Collada de Núria (BENTHAM, Catal.: 92) (GR. et GODR., F7. Fr. I: 157) (COMP. in
VAYR., PI. not.: 26) (BUB., F/. pyr. III: 217, sub Biauricu/aspathu/ata (Tourn.)
Bub.).
Núria (pOURRET, a,/oris: 131, sub 1. cepaeaefolia); muntanyes de Núria (BOLbS,
PUJOL in VAYR., P/. not.: 26)(VAYR., Cat. N.: 7).
Vora les Fonts del Freser (SALV. in COSTA,Introd.: 21).
De Núria al P. de la Fossa del Gegant (FREYN et GAUT., Que/q. p/.: 48).
Muntanyes de Núria, Coma de Vaca (TRÈM., TEX. in WK., Prodr. III: 770).
Camí de Finestrelles (CAD., Exc.: 105); Finestrelles i a!tres altures de Núria (CAD.,
FI. Cat.!" 174).

Puigl1ançada (CAD.), Coma de Vaca (VAYR.) (in CAD., FI. Cat. I: 174).
Noucreus, 2800 m (SEN., Add.: 19); "als llocs enlairats, on hi ha els detritus esquis
tosos, cap al Nord" (SEN., FI. N.: 56).

Vall al S del Puigmal, 2300 m, Coll de Núria, 2620 m, vers la Fossa del Gegant, 2430
m, Pic de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 5,Iberidetum spathula
tae).

Vessants de Finestrelles, 2560-2610 m, vessants de Noucreus, 2650-2720 m, vessants



del Puigmal, 2750-2800 m (SERVE, Redi. comp. t. XVII, comunitat de Xatardia 
scabra; BAUD. y SERVE, Coms. Xat. se. taula). 
Contrafort meridional del Puigmal, 2690-2720 m (SERVE, Rech. comp. t. XVI, 
comunitat de Viola diversifolia). 

- Estatge alpi, c. 2300-2850 m. 

Es fa a les tarteres de pedres menudes, molt mòbils, tant en terrenys esquistosos com 
en terrenys calcinais. Iberidetum spathulatae, i Thlaspietea rotundifolii en general. 
VI-VIII. 

Regio del Pas dels Lladres-Puigmal, 2550-2850 m; cims de la vali de Niiria (Finestre-
lles, Eina, Noufonts, Noucreus, Coma del Clot), 2400-2800 m; Fossa del Gegant i 
Arques de Coma de Vaca, 2600-2750 m; Clot de l'Ós i Tirapits, 2700-2750 m; de 
la Coma de Fresers a la Coma de les Eugues, 2525 m; Coma del Llispet, 2560 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 . Endèm pir. L'espècie, oròfit med. 

Iberis aurosica Chaix in Vili. 

Coli de Finestrelles, sobre Font de Segre (VAYR., FI. N.: 7, sub Thlaspi aurosica Vili.). 

- A fherbari Vayreda no hem trobat exemplars corresponents a aquesta citaciò, molt dubtosa. Su-
posem que es tracta d'una confusió amb /. spathulata, tal com ja havia dit GAUTIER (Catal.: 92). 

293. Iberis amara L. 

Vali de Ribes (CAD., Fi. Cat. I: 174). 

- Estatge monta, c. 800-1500 m. 
Es fa als llocs tarterosos, talussos, i també als camps de cereals i als guarets. Thlas-
pietalia rotundifolii, Secalinetea. VI-IX. 

Torrent de la Corba, 1000 m; cap a Estèguel, 825 m; vali de Barricò, 825-1100 m; 
El Baell, 1200 m; Pia de Plaus, 1275 m; soleils de Ventola i Can Paloca, 1100-1300 
m; entre Roques Blanques i Planoles, 1100 m; El Sola, 1200 m; sobre Planoles, 1300 
m; sobre Espinosa, 1175 m; cap a Nevà, 1200 m; Fornells, 1250 m;Toses, 1500 m; 
sobre Segura, 1150 m, abundant; Rialb, 1050 m; vora Fustanyà, 1140 m; Estremerà, 
1500 m; sota Costa Ardena, 1150 m; Bancerola, 1300 m. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Submed.-Atl. 

294. Biscutella laevigata L. subsp. laevigata; B. longifolia Vili. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 6, sub B. laevigata L.); Queralbs (CAD., FI. Cat. 
I: 170). 
Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL., Vég. alp. t.: 95, Salicetum retusae-reticulatae). 

- Estatge subalpi", ce. Penetra als estatges alpi i monta. (1150) 1300-2500 m. 
Es fa als llocs herbosos, principalment als prats calcicoles de l'ordre Seslerìetalia. 
VI-VIII. 

Pas del Llop, 1500 m; La Covil, 1850 m; sobre els Plans de Nevà, 1750 m; Costes de 
l'Huguet, 1900 m; cap a Dòrria, 1450 m; Coma de Fontseca, 2500 m; vora la Font 
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del Puigmal, 2750-2800 m (SERVE, Reeh. comp. I. XVII, comunitat de Xatardia
seabra; BAUD. y SERVE, Coms. Xato sc. taula).
Contrafort meridional del Puigmal, 2690-2720 m (SERVE, Reeh. comp. I. XVI,
comunitat de Viola diversifo/ia).

- Estatge alpí, c. 2300-2850 m.
Es fa a les tarteres de pedres menudes, molt mòbils l tant en terrenys esquistosos com
en terrenys calcinals. lberidetum spathu/atae, i Th/aspietea rotundifolií en general.
VI-VIII.

Regió del Pas dels Uadres-Puigmal, 2550-2850 m; cims de la vall de Núria (Finestre
lles, Eina, Noufonts, Noucreus, Coma del Clot), 2400-2800 m; Fossa del Gegant i
Arques de Coma de Vaca, 2600-2750 m; Clot de l'Ós i Tirapits, 2700-2750 m; de
ia Coma de Fresers a la Coma de les Eugues, 2525 m; Coma del Llispet, 2560 m.

DG 29,39,18. Endèm piro L'espècie, oròfit med.

Jberis aurosica Chaix in Vill.

Coll de Finestrelles, sobre Font de Segre (VAYR., FI. N.: 7. sub Thlaspi aurosica Vill.).

- A l'herbari Vayreda no hem trobat exemplars corresponents a aquesta citació, molt dubtosa. Su
posem que es tracta d'una confusió amb J. spathulata, tal com ja havia dit GAUTIER (Cata/.: 92).

293. ¡beris amara L.

Vall de Ribes (CAD., F1. Cat. I: 174).

- Estatge montà, c. 800·1500 m.
Es fa als llocs tarterosos, talussos, i també als camps de cereals i als guarets. 171/as
pietalía rotundifolíi, Seea/inetea. VI-IX.

Torrent de la Corba, 1000 m; cap a Estèguel, 825 m; vall de Barricó, 825-1100 m;
El Baell, 1200 m; Pla de Plaus, 1275 m; solells de Ventolà i Can Paloca, 1100-1300
m; entre Roques Blanques i Pianoles, 1100 m; El Solà, 1200 m; sobre Planoles, 1300
m; sobre Espinosa, 1175 m; cap a Nevà, 1200 m; Fornells, 1250 m; Toses, 1500 m;
sobre Segura, 1150 m, abundant; Rialb, 1050 m; vora Fustanyà, 1140 m; Estremera,
1500 m; sota Costa Ardena, 1150 m; Banceroia, 1300 m.

DG 18,28,38,27,37. Submed.-Atl.

294. Biscutella laevigata L. subsp.laevigata; B. /ong/fo/ia Vill.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 6, sub B. /aev;gata L.); Queralbs (CAD., F1. Cat.
I: 170).
Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL., Vég. alp. t.: 95, Salíeetum retusae-retieu/atae).

- Estatge subalpí, cc. Penetra als estatges alpí i montà. (1150) 1300-2500 m.
Es fa als llocs herbosos, principalment als prats calcícoles de ['ordre Ses/eriecalia.
VI-VIII.

Pas del Uop, 1500 m; La Covi!, 1850 m; sobre els Plans de Nevà, 1750 m; Costes de
l'Huguet, 1900 m; cap a Dòrria, 1450 m; Coma de Fontseca, 2500 m; vora la Font



de l'Home mort, 1900 m; Bac de la Foradada, 2000 m; baga d'Estremerà, 1300 m; 
cap al Prat del Bac, 1150 m; Coma de Fontalba, 2150 m; sobre Nuria, 2075 m; vora 
el cim de Taga, 1950 m. 
De vegades hom troba formes intermedies entre aquesta subspècie i la subsp. corono-
pifolia: cap al Pas dels Lladres, 2350 m; sobre el Collet de les Barraques, 2050 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Eur.S. 

subsp. coronopifolia (L.) Rouy et Fouc. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA,Introd.: 21). 

— Estatge monta, c. 
Marges, prats, vores de camins, llocs oberts. VI-Vili. 

Solell de Ventola, 1200 m; sobre Plañóles, 1250 m; Planes, 1300 m; entre Espinosa 
i Fornells, 1200 m; vora Ribes de Freser, 950 m; Rialb, 1050 m; Queralbs, 1225; cap 
al Prat del Bac, 1150 m; Bruguera, 1200 m; etc. 

La majoria d'exemplars estudiáis pertanyen a la var. queralbensis O. Bolòs et Mas-
clans; un del Prat del Bac coincideix bé amb la var. scaposa (Sen.) O. Bolòs et Mas-
clans. 

DG 3 9 , 2 8 , 3 8 . Med.W. 

subsp. fiexuosa (Jordan) O. Bolos et Masclans 

- Vora Ribes de Freser, 950 m; Pardines, 1225 m. Els exemplars semblen teñir una 
certa influencia de la subsp. coronopifolia. 

DG 38. Endém. pir. 

295. Biscutella pyrenaica Huet;5. intermedia Gouan,5. glacialis auct. 

Cims de Nuria (VAYR., Cat. N.: 7). 

Nuria (VAYR.,P/. Cat: 9) (FERRER,Exc: 100) ( S E N . , R N.: 56). 
Cap a Fontnegra (CAD. ,£xc : \0Q;FI. Cat. I: 170). 
Coll de Nuria (TRÈM. in CAD., FI. Cat. I: 170). 
Pic de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. alp. t. SJberidetum spathulatae). 
Vessant S del Coli de Queralbs, 2490-2520 m (SERVE, Rech. comp. t . XI, comunitat 
& Astragalus nevadensis {Festuca scopano). 

- Estatge alpi de la zona axial, c. Davalía a l'estatge subalpi. 2000-2800 m. 
Pedrusques, pastures pedregoses, etc. Més o menys lligada a les comunitats de la 
classe Thlaspietea rotundifolii. VI-VIII. 

Pas dels Lladres, 2540 m; cap al Pie de l'Aliga, 2300 m; Noucreus, 2750 m; Coli de 
Carancà, sobre Coma de Vaca, 2600 m; vers els Pics de la Vaca, 2800 m; Coma de 
les Eugues, 2600 m; Coma de Fresers, 2400 m; vessants del Pie de Fresers, 2700 m; 
Bastiments, 2800 m; forca abundant al circ d'Ull de Ter (Vali de Camprodon) i 
capcalera del Freser; Planell de Coma de Vaca, 2025 m. 

DG 29 .39 . Ibero-pir. 
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de l'Home mort, 1900 m; Bac de la Foradada, 2000 m; baga d'Estremera, 1300 m;
cap al Prat del Bac, 11 50 m; Coma de Fontalba, 2150 m; sobre Núria, 2075 m; vora
el cim de Taga, 1950 m.
De vegades hom troba formes intermèdies entre aquesta subspècie i la subsp. corono
pifolia: cap al Pas dels Lladres, 2350 m; sobre el Callet de les Barraques, 2050 m.

DG 29,39, 18,28,38. Eur.S.

subsp. coronopifolia (L.) Rouy et Fouc.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA,Introd.: 21).

- Estatge montà, c.
Marges, prats, vores de camins, llocs oberts. VI-VIII.

Solell de Ventolà, 1200 m; sobre Planoles, 1250 m; Planès, 1300 m; entre Espinosa
i Fornells, 1200 m; vora Ribes de Freser, 950 m; Rialb, 1050 m; Queralbs, 1225; cap
al Prat del Bac, 11 50 m; Bruguera, 1200 m; etc.

La majoria 'd'exemplars estudiats pertanyen a la var. queralbensis O. Boiàs et Mas
clans; un del Prat del Bac coincideix bé amb la var. scaposa (Sen.) O. Boiàs et Mas·
clans.

DG 39,28,38. Med.W.

subsp. flexuosa (Jordan) O. Boiàs et Masclans

- Vora Ribes de Freser, 950 m; Pardines, 1225 m. Els exemplars semblen tenir una
certa influència de la subsp. coronoplfolia.

DG 38. Endèm. piro

295. Biscutella pyrenaica Huet;B. intermedia Gouan,B. glacialis auct.

Cims de Núria (VAYR., Cat. N: 7).
Núria (VAYR.,PI. Cat.: 9)(FERRER,Exc.: 100)(SEN_,R. N: 56).
Cap a Fontnegra (CAD., Exc.: 100;F7. Cat. I: 170).
Coll de Núria (TRÈM. in CAD., FI. Cat. J: 170).
Pic de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég_ alp. t. 5,Iberidetum spathulatae).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2490-2520 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat
d'Amagalus nevadensis i Festuca scoparia).

- Estatge alpí de la zona axial, c. Davalla a l'estatge subalpí. 2000·2800 m.
Pedrusques, pastures pedregoses, etc. Més o menys lligada a les comunitats de la
classe Thlaspietea rotundifolii. VI-Vlll.

Pas dels Lladres, 2540 m; cap al Pic de l'Àliga, 2300 m; Noucreus, 2750 m; Coll de
Carançà, sobre Coma de Vaca, 2600 m; vers els Pics de la Vaca, 2800 m; Coma de
les Eugues, 2600 m; Coma de Fresers, 2400 m; vessants del Pic de Fresers, 2700 m;
Bastiments, 2800 m; força abundant al circ d'Ull de Ter (Vall de Carnpradon) i
capçalera del Freser; Planell de Coma de Vaca, 2025 m.

DG 29,39. Ibera-pir.



296. Lepidium campestre (L.) R.Br. in Aiton 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 7). 

- Estatge monta, r. 800-1500 m. 
Camps, vores de camins, llocs ruderalitzats, V-VII. 

Sota el Sagnari, 800 m; vora la Corba, 825 m; El Baell, 1200 m; Pia de Plaus, 1275 
m; El Bac, 1250 m; baga de Fornells, 1500 m; voltants de Ribes de Freser, 900-950 
m; Mas Conili, 1175 m; Toses, 1500 m; sobre la Falgosa, 1350 m; sota Pardines, 
1150 m. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Plurireg. 

297. Lepidium heterophyllum Bentham 

De Ribes a Nùria (TRÈM. in VAYR., PI. Not: 28; in WK., SuppL: 297, sub var. 
pyrenaicum Gr. et Godr.; in CAD., Fi. Cat. I: 187); de Queralbs a Nùria (VAYR., 
Cat. N.: 7), citació que és recollida també per CAD. (Le). 
Nùria, llocs d'herbatges (SEN.,F/. N.: 56). 

— Estatges monta i subalpi, rr. 
Prats, erms,... V-VI. 

Cap a la Cova de St. Gii, 2100 m; Coma de les Mulleres, 2100 m; sota Boixetera, 
vora el riu Segadell, 1350 m. 

DG 3 9 , 3 8 . Atl. 

298. Lepidium ruderale L. 

Toses (VAYR. in CAD., FI. Cat. I: 188). 
Queralbs (SEN., Add.: 19). 

— Estatge monta, rr. 
Vores de camins, indrets freqùentats, dins les comunitats de les aliances Polygonion 
avicularis iSisymbrion. VII-VIII. 

Voltants de Ribes de Freser, 900-925 m, en alguns llocs abundant; Toses, 1425 m. 

D G 1 8 . 3 8 . Lateeur. 

*299. Lepidium latifolium L. 

Subspontània a Ribes (CAD., FI. Cat. I: 188). 

- Cultivat antigament com a medicinal, hom el troba als antics conreus (generalment 
de manera residuai) i també naturalitzat vora les cases i poblacions. VII-VIII. 

Voltants de Ribes de Freser, 900-925 m, alguns anys forca abundant; la Farga de 
Queralbs, 1150 m; horts de Queralbs, 1225 m. 

DG 38. 

300. Lepidium graminifolium L. 

- Estatge monta, rr. 775-1100 m. 
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296. Lepidium campestre (L.) R.Br. in Aitan

Ribes, Queralbs 0'AYR., Cat. N.: 7).

- Estatge montà, r. 800·1500 m.
Camps, vores de camins, llocs ruderalitzats, V·VII.

Sota el Sagnari, 800 m; vora la Corba, 825 m; El Baell, 1200 m; Pla de Plaus, 1275
m; El Bac, 1250 m; baga de Fornells, 1500 m; voltants de Ribes de Freser, 900-950
m; Mas Conill, 1175 m; Toses, 1500 m; sobre la Falgosa, 1350 m; sota Pardines,
1150 m.

DG 18,28,38,37. Plurireg.

297. Lepidium heterophyllum Bentham

De Ribes a Núria (TRÈM. in VAYR., PI. Nat.: 28; in WK., Suppl.: 297, sub var.
pyrel1aieum Gr. et Godr.; in CAD., FI. Cat. I: 187); de Queralbs a Núria (VAYR.,
Cat. N.: 7), citació que és recollida també per CAD. (1 e.).
Núria, llocs d'herbatges (SEN., FI. N.: 56).

- Estatges montà i subalpí, rr.
Prats, erms,... V-VI.

Cap a la Cova de Sl. Gil, 2100 m; Coma de les Mulleres, 2100 m; sota Boixetera,
vora el riu Segadell, 1350 m.

DG 39,38.

298. Lepidium ruderale L.

Toses (VAYR. in CAD., FI. Cat. I. 188).
Queralbs (SEN., Add.: 19).

AtI.

- Estatge montà, rr.
Vores de camins, indrets freqüentats, dins les comunitats de les a!iancesPolygol1iol1
avieularis i Sisymbriol1. VII-VIII.
Voltants de Ribes de Freser, 900-925 m, en alguns llocs abundant; Toses, 1425 m.

DG 18,38. Lateeur.

*299. Lepidium latifolium L.

Subspontània a Ribes (CAD.,F/. Cat. I: 188).

- Cultivat antigament com a medicinal, hom el troba als antics conreus (generalment
de manera residual) i també naturalitzat vora les cases i poblacions. VII-VllI.

Voltants de Ribes de Freser, 900-925 m, alguns anys força abundant; la Farga de
Queralbs, 11 50 m; horts de Queralbs, 1225 m. .

DG 38.

300. Lepidium graminifolium L.

- Estatge montà, rr. 775-1100 m.



Llocs ruderals, principalment dins les comunitats de l'ordre Sisymbrietalia. VIII-IX. 

Pont d'en Cabreta, 775 m; Coves de Ribes, 815 m; Aigües de Ribes, 840 m; voltants 
de Ribes de Freser (estació ferroviaria, sota Can Batet,...), 900-950 m; Ribesaltes, 
1100 m; vora les Vinyes, 1050 m. 

DG 38 .37 . Latemed. 

301. Cardaría draba (L.) Desv.;Lepidium draba L. 

- Estatge monta, rr. 800-1425 m. 
Vores de camins, talussos, terres remogudes. Sisymbrietalia.IV-VI. 
La seva abundancia és variable d'un any a l'altre. Sembla que es trobi en vies d'expan-
sió. 

Aigües de Ribes, 840 m; voltants de Ribes de Freser, 900-925 m; Ventola, 1300 m; 
Plañóles, 1140 m; Toses, 1425 m; Rialb, 1050 m. 

DG 18, 28, 38, 37. Med. (Subcosm.). 

302. Conringia orientalis (L.) Dumort. 

- Vora Can Perramon de Baix, dintre les messes, 800 m. 
SENNEN (Add.: 12) l'havia indicada a Montgrony. 

DG37. Med. E - Eur. cont. 

303. Diplotaxis erucoides (L.) DC. 

- Estatge monta, r, bé que localment pot èsser abundant. Sembla en vies d'expansió. 
800-1250 m. 
Es fa ais horts, talussos, camins i terres remogudes en general. IV-V. 

Vora la Corba, 800 m; Coves de Ribes, 815 m; El Baell, 1200 m; voltants de Ribes de 
Freser, 900-975 m; Planes, 1200 m; carni de Batet, 1000 m; Coma, (Ribesaltes), 
1050 m. 

DG 28 ,38 , 37. Med.W. 

304. Diplotaxis muralis (L.) DC. 

- Estatge monta, a les vores de cases i de poblacions i a d'altres llocs ruderalitzats, r. 
Sembla lligada a les comunitats de l'ordre Sisymbrietalia. IV-DC (XI). 

Sota el Sagnari, 800 m; vora Can Perramon de Baix, 825 m; El Baell, 1200 m; Pla
ñóles, 1150 m; voltants de Ribes de Freser, 900-950 m; Pardines, 1225 m. 

DG 2 8 , 3 8 , 3 7 . ^ Med.-Submed. 

305. Brassica rapa L. subsp. rapa 

Nom vulgar: nap rodó, nap d'hivern. 

- Cultivât i rarament subspontani. 
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Llocs ruderals, principalment dins les comunitats de l'ordre SisymbrietalifJ. VIII-IX.

Pont d'en Cabreta, 775 m; Coves de Ribes, 815 m; Aigües de Ribes, 840 m; voltants
de Ribes de Freser (estació ferroviària, sota Can Batet, ...), 900-950 m; Ribesaltes,
1i 00 m; vora les Vinyes, 1050 m.

DG 38,37. Latemed.

301. Cardaria draba (L.) Desv.;Lepidium draba L.

- Estatge montà, rr. 800-1425 m.
Vores de camins, talussos, terres remogudes. Sisymbrietalia.IV-VI.
La seva abundància és variable d'un any a l'altre. Sembla que es trobi en vies d'expan
sió.

Aigües de Ribes, 840 m; voltants de Ribes de Freser, 900-925 m; Ventolà, 1300 m;
Planoles, 1140 m; Toses, 1425 m; Rialb, 1050 m.

DG 18,28,38,37.

302. Conringia orientalis (L.) Dumort.

- Vora Can Perramon de Baix, dintre les messes, 800 m.
SENNEN (Add.: 12) l'havia indicada a Montgrony.

DG 37.

Med. (Subcosm.).

Med. E . Eur. conto

303. Diplotaxis erucoides (L.) DC.

- Estatge montà, r, bé 'iue localment pot ésser abundant. Sembla en vies d'expansió.
800-1250 m.
Es fa als horts, talussos, camins i terres remogudes en general. IV·V.

Vora la Corba, 800 m; Coves de Ribes, 815 m; El BaelI, 1200 m; voltants de Ribes de
Freser, 900-975 m; Planès, 1200 m; camí de Batet, 1000 m; Coma, (Ribesaltes),
1050 m.

DG 28, 38, 37.

304. Diplotaxis muralis (L.) DC.

Med. W.

- Estatge montà, a les vores de cases i de poblacions i a d'altres llocs ruderalitzats, r.
Sembla lligada ales comunitats de l'ordre Sisymbrietalia. IV-IX (XI).

Sota el Sagnari, 800 m; vora Can Perramon de Baix, 825 m; El BaelI, 1200 m; Pia
noles, 1150 m; voltants de Ribes de Freser, 900-950 m; Pardines, 1225 m.

DG 28,38,37. Med.-Submed.

305. Brassica rapa L. subsp. rapa

Nom vulgar: nap rodó, nap d'hivern.

- Cultivat i rarament subspontani.



subsp. sylvestris (L.) Janchen in Janchen et Wendelberger 

- Llocs ruderalitzats de l'estatge monta, c. 800-1500 m. 
Conreus, vores de rius, etc. Chenopodietea, Secalinetea. IV-VI (Vili). 

Vora Can Perramon de Baix, 825 m; Pia de Plaus, 1275 m; sota Planoles, 1050 m; 
camps de Planès, 1175 m; sota Dòma, 1450 m; Toses, 1450-1475 m; voltants de 
Ribes de Freser, 900-950 m, sobretot vora els rius; Queralbs, 1250 m; vora la Farga 
de Queralbs, 1100 m; Ribesaltes, 1150 m. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . 

Brassica oleracea L. 

Nom vulgar: col. 

- Cultivada i rarament subspontània (Moli de Can Gorra, 875 m, DG 38). 

*306. Sinapis arvensis L. 

Ribes, vores de la carretera (CAD.,JF7. Cut. I: 91 , sub var. villosa Mérat.). 

- Conreus de l'estatge monta, c. 800-1600 m. 
Es fa sobretot a les comunitats de la classe Secalinetea. VI-IX. 

Aigiies de Ribes, 850 m; La Talaia, 875 m; El Baell, 1200 m; Pia de Plaus, 1275 m; 
cap a Can Paloca, 1250 m; Toses, 1490 m; Ribesaltes, 1100-1250 m; cap a les Nou-
fonts (Pardines), 1600 m. 

Hom troba tant la var. arvensis com la var. orientalis (L.) Koch et Ziz. 

DG 18, 28, 38. Subcosm. 

307. Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (Miller) Thell. in Hegi 

- Camps de l'estatge monta, rrr. 
Sobre Aigùes de Ribes, 875 m. 

DG 38. Med. 

308. Erucastrum naturtiifolium (Poiret) O. E. Schulz 

Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 5). 

- Estatge monta, rr. 
Vores de camins, terres remogudes, etc. VI-X. 

Aigùes de Ribes, 825 m; vora Ribes de Freser, 900 m; carretera forestal del bosc de 

Batet, 1490 m. 

DG 38. Med.-Submed. W. 

309. Hutera cheiranthos (Vili.) Gómez-Campo; Rhynchosinapis cheiranthos (Vili.) Dandy, 
Brasicella erucastrum O. E. Schulz p.p., Sinapis cheiranthus (Vili.) Koch 
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subsp. sylvestris (L.) Janchen in Janchen et Wendelberger

- Uocs ruderalitzats de l'estatge montà, c. 800-1500 m.
Conreus, vores de rius, etc. Chenopodietea, Secalinetea. IV-VI (VIII).

Vora Can Perramon de Baix, 825 m; Pla de Plaus, 1275 ro; sota Planoles, 1050 m;
camps de Planès, 1175 m; sota Dòrria, 1450 m; Toses, 1450·1475 m; voltants de
Ribes de Freser, 900-950 m, sobretot vora els rius; Queralbs, 1250 m; vora la Farga
de Queralbs, 1100 m; Ribesaltes, 1150 m.

DG 18,28,38,37.

Brassica oleracea L.

Nom vulgar: col.

- Cultivada i rarament subspontània (Molí de Can Gorra, 875 m, DG 38).

*306. Sinapis arvensis L.

Ribes, vores de la carretera (CAD., F7. Cat. I: 91, sub var. vil/osa Mérat.).

- Conreus de l'estatge montà, c. 800-1600 m.
Es fa sobretot a les comunitats de la classe Secalinetea. VI·IX.

Aigües de Ribes, 850 m; La Talaia, 875 m; El Baell, 1200 m; Pla de Plaus, 1275 m;
cap a Can Paloca, 1250 m; Toses, 1490 m; Ribesaltes, 1100-1250 m; cap a les Nou·
fonts (pardines), 1600 m.

Hom troba tant la var. arvensis com la var. orientalis (L.) Koch et Ziz.

DG 18,28,38.

307. Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (Miller) Thell. in Hegi

- Camps de l'estatge montà, rrr.
Sobre Aigües de Ribes, 87S m.

DG 38.

308. Erucastrum naturtüfolium (poiret) O. E. Schulz

Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N: S).

Subcosm.

Med.

- Estatge montà, rr.
Vores de camins, terres remogudes, etc. VI-Xo

Aigües de Ribes, 825 m; vora Ribes de Freser, 900 m; carretera forestal del bosc de
Batet, 1490 m.

DG 38. Med.-Submed. W.

309. Hutera cheiranthos (Vill.) Gómez-Campo;Rhynchosinapis cheiranthos (Vill.) Dandy,
Brasicella erucastrum O. E. Schulz p.p., Sinapis cheiranthus (Vill.) Koch



Cap a Nuria (ТЕХ. in COSTA, SupL: 4); roques de les muntanyes de Nuria (VAYR., 
Cat. N.: 4); Nuria (CAD., Exe: 101 ; Fl. Cat. I: 91) (SEN., Fl. N.: 55); roques de la 
Malè, a Nuria (SEN.,Add.: 10, sub S. recurvata Ail.). 
Collada de Toses, cap a la Molina (CAD., Fl. V.: 58). 

Coll de Llo, 2300-2320 m (BR.-BL., Vég. alp.: 37, Saxifragetum mixtae, sub Brassica 

montana). 

- Terrenys silicis, de l'estatge monta a l'alpi, c. 1200-2300 m. 
Llocs pedregosos, talussos, roques, erms. V-VIII. 

Pla de Plaus, 1275 m; molí de Can Coll, 1200 m; roques del Duc, 1175 m; cap a Can 
Paloca, 1300 m; sobre Plañóles, 1550 m; torrent del Palos, 1660 m; sobre Toses, 
1750 m; cap a la Collada de Toses, 1900 m; sota Serrât, 1250 m; cap al Molí d'en 
Bonada, 1300 m; torrent del Forn (Queralbs), 1300 m; Gorges de Nuria, 1600-2000 
m; cap al Collet Verd, 2100 m; Coma de l'Embut, 2300 m; La Balma, 1650-1750 m; 
cap al Cingle del Boc, 1680 m; La Moscatosa, 1450 m; sota Boixetera, 1300 m; sobre 
Bruguera, 1275 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Lateatl. munt. 

310. Rapistrum ragosum (L.) Ail. subsp rugosum 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 7) (CAD. ,H Cat. I: 192). 

- Camps de l'estatge monta, rr. 
De la classe Secalinetea. VI-IX. 

Vora Can Perramon de Baix, 810 m; La Talaia, 875 m; vora Ribes de Freser, 950 m; 
torrent de Pla de Rus, sobre Toses, 1525 m. 

DG 18 ,38 ,37 . Plurireg. 

311. Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum 

- Conreus de l'estatge monta, c. 900-1600 m. 
De la classe Secalinetea. VI-IX. 

Toses, 1490 m; vora Ribes de Freser, 925 m; voltants de Fustanyà, 1100-1200 m, 
molt abundant en alguns camps; conreus i guarets de Ribesaltes, 1100-1250 m; cap 
a les Noufonts (Pardines), 1600 m. 

DG 18,38 . Subcosm. 

CRUCÍFERES CULTIVADES - A part de les indicades mes amunt {Brassica ole
rácea, Brassica rapa, Lunaria annua, etc.) cal esmentar, com a planta ornamental molt 
cultivada, Matthiola incana (L.) R.Br. in Aiton (nom vulgar: violer). 

RESEDACEAE 

312. Reseda luteola L. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 8) (CAD..Í7. V.: 63). 
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Cap a Núria (TEX. in COSTA, Supl.: 4); roques de les muntanyes de Núria (VAYR.,
Cat. N: 4); Núria (CAD., Exc.: 101;F7. Cat. J: 91) (SEN.,F/.N: 55); roques de la
Malè, a Núria (SEN.,Add.: 10, sub S. recurvata All.).
Collada de Toses, cap a la Molina (CAD., F/. v.: 58).
Coll de Uo, 2300-2320 m (BR.-BL., Vég. alp.: 37, Saxifragetum mixtae, sub Brassica

montana).

_ Terrenys silicis, de l'estatge montà a l'alpí, c. 1200-2300 m.
Uocs pedregosos, talussos, roques, erms. V-Vlll.

Pla de Plaus, 1275 m; molí de Can Coll, 1200 m; roques del Duc, 1175 m; cap a Can
Paloca, 1300 m; sobre Planoles, 1550 m; torrent del Palós, 1660 m; sobre Toses,
1750 m; cap a la Collada de Toses, 1900 m; sota Serrat, 1250 m; cap al Molí d'en
Bonada, 1300 m; torrent del Forn (Queralbs), 1300 m; Gorges de Núria, 1600-2000
m; cap al Callet Verd, 2100 m; Coma de l'Embut, 2300 m; La Balma, 1650-1750 m;
cap al Cingle del Boc, 1680 m; La Moscatosa, 1450 m; sota Boixetera, 1300 m; sobre
Bruguera, 1275 m.

DG 29,39,18,28,38.

310. Rapistrum rugosum (L.) All. subsp rugosum

Ribes (VAYR., Cat. N: 7)(CAD., F7. Cat.J: 192).

Lateatl. munt.

- Camps de l'estatge montà, rr.
De la classe Secalinetea. VI-IX.

Vora Can Perramon de Baix, 810 m; La Talaia, 875 m; vora Ribes de Freser, 950 m;
torrent de Pla de Rus, sobre Toses, 1525 m.

DG 18,38,37. Plurireg.

311. Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum

- Conreus de l'estatge montà, c. 900-1600 m.
De la classe Secalinetea. VI-IX.

Toses, 1490 m; vora Ribes de Freser, 925 m; voltants de Fustanyà, ! 100-1200 m,
molt abundant en alguns camps; conreus i guarets de Ribesaltes, 1100-1250 m; cap
a les Noufonts (Pardines), 1600 m.

DG 18,38. Subcosm.

CRucIFERE~ CULTIVADES - A part de les indicades més amunt (Brassica ole
racea, Brassica rapa, Lunaria annua, etc.) cal esmentar l com a planta ommental molt
cultivada, Matthiola incana (L.) R.Br. in Aitan (nom vulgar: violer).

RESEDACEAE

312. Reseda luteola L.

Ribes (VAYR., Cat. N: 8) (CAD., F/. V.: 63).



Queralbs (VAYR., le.) (CAD.,Fl. Cat. I: 226). 

- Estatge monta, c. 800-1600 m. 

Vores de camins, talussos, codolars deis rius i, en general, llocs ruderals. Onopordion 
acanthii. V-IX. 

Aigües de Ribes, 850 m; Ribes de Freser, 925 m; Roques Blanques, 1000 m; Ventola, 
1300 m; El Sola, 1200 m; sobre Plañóles, 1250 m; El Pinetar, 1550 m; sobre Espi
nosa, 1420 m; cap a Dórria, 1450 m; entre la Farga i Queralbs, 1200 m;sota Ribes-
altes, 950 m; Macana, 950-1050 m; etc. 

DG 2 8 , 3 8 . Circumbor. 

313. Reseda glauca L. 

Nuria (COLM. in WK., Prodr. III: 897). 
Puigmal (VAYR., Cat. K: 8), citació que recull CAD. (FI. Caí I: 229). 
Nuria, cap a Noufonts i Fontalba (CAD.,FI. V.: 63); Nuria (CAD.,£xc./ 101); cap a 
Coma d'Eina i Noufonts (CAD., FI. Cat. I: 229). 
Vali de Nuria; Puigmal; Coma de Vaca, sota la jaca del Racó (herb. Xatard) (GAUT., 
Catal.: 93). 
Cap de Porc (SEN., Add. : 24; Fl. N. : 57); Roe de la Male (SEN.,yl<2<¿ : 24). 

- Tarteres de Palta muntanya axial, c. 1900-2300 m. 
Sobretot en terrenys calcináis. De Pordre Thlaspietalia rotundifolii. VI-VIII. 

Costa de les Tutes, 2100-2275 m; sobre la Font de l'Home mort, 1900 m; Fontalba, 
2075 m; Roe de la Male, 2100 m; sobre el Planell de Coma de Vaca, 2150 m; Coma 
de Fresers, 2275 m. 

DG 29 ,39 , 28. Pir.-cant. 

314. Reseda phyteuma L. 

Camps de Ribes (VAYR., Cat. TV.: 8). 

- Estatge monta inferior, r. 800-1200 m. 
Conreus, marges, erms, en indrets assolellats. IV-IX. 
El Sagnari, 800-925 m; Estèguel, 830 m; voltants de Can Perramon de Baix, 810 m; 
solell de Ventola, 1200 m; sobre Segura, 1160 m; cap al Prat d'en Vindola, 975 m. 

DG 2 8 , 3 8 , 3 7 . Latemed. 

315. Reseda lutea L. 

- Llocs ruderals de l'estatge monta, c. 800-1500 m. 
Vores de cases i poblacions, camins, etc. De la classe Artemisietea. VI-IX. 

Sota el Sagnari, 800 m; cap a Esteguelella, 825 m; vali de Barrico, 850 m; Coves de 
Ribes, 810 m; Angelats de Baix, 875 m; carretera del Baell, 1000 m; Roques Blan
ques, 1000 m; vora Ribes de Freser, 950 m; sobre Segura, 1160 m; Batet, 1150 m; 
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Queralbs (VAYR., l.c.)(CAD.,FI Cat. I: 226).

- Estatge montà, c. 800-1600 m.
Vores de camins, talussos, codolars dels rius i, en general, llocs ruderals. Onopordion
acanthii. V-IX.

Aigües de Ribes, 850 m; Ribes de Freser, 925 m; Roques Blanques, 1000 m; Ventolà,
1300 m; El Solà, 1200 m; sobre Planoles, 1250 m; El Pinetar, 1550 m; sobre Espi·
nosa, 1420 m; cap a Dòrria, 1450 m; entre la Farga i Queralbs, 1200 m; sota Ribes
altes, 950 m; Maçana, 950-1050 m; etc.

DG 28,38. Circumbor.

313. Reseda glauca L.

Núria (COLM. in WK.,Prodr. III: 897).
Puigmal (VAYR., Cat. N.: 8), citació que recull CAD. (FI. Cat I. 229).
Núria, cap a Noufonts i Fontalba (CAD., FI. V: 63); Núria (CAD., Exc.: 101); cap a
Coma d'Eina i Noufonts (CAD., FI. Cat. I: 229).
Vall de Núria; Puig~a1; Coma de Vaca, sota la jaça del Racó (herb. Xatard) (GAUr.,
Catal.: 93).
Cap de Porc (SEN., Add.: 24; FI N.: 57); Roc de la Malè (SEN., Add.: 24).

- Tarteres de l'alta muntanya axial, c. 1900·2300 m.
Sobretot en terrenys calcinals. De l'ordre Thlaspietalla rotundifolii. VI-VIII.

Costa de les Tutes, 2100-2275 m; sobre la Font de l'Home mort, 1900 m; Fontalba,
2075 m; Roc de la Malè, 2100 m; sobre el Planell de Coma de Vaca, 2150 m; Coma
de Fresers, 2275 m.

DG 29, 39, 28. Pir.-cant.

314. Reseda phyteuma L.

Camps de Ribes (VAYR., Cat. N.: 8).

- Estatge montà inferior, r. 800-1200 m.
Conreus, marges, erms, en indrets assolellats. IV·IX.
El Sagnari, 800-925 m; Estèguel, 830 m; voltants de Can Perramon de Baix, 810 m;
solell de Ventolà, 1200 m; sobre Segura, 1160 m; cap al Prat d'en Vindola, 975 m.

DG 28,38,37.

315. Reseda lutea L.

Latemed.

- Docs ruderals de l'estatge montà, c. 800-1500 m.
Vores de cases i poblacions, camins, etc. De la classe Artemisietea. VI-IX.

Sota el Sagnarí, 800 m; cap a Esteguelella, 825 m; vall de Barricó, 850 m; Coves de
Ribes, 810 m; Angelats de Baix, 875 m; carretera del Baell, 1000 m; Roques Blan
ques, 1000 m; vora Ribes de Freser, 950 m; sobre Segura, 1160 m; Batet, 1150 m;



Rialb, 1050 m; Serrât, 1300 m; Pía d'Escuira, 1500 m; sobre la Falgosa, 1300 m; 

Pardines, 1225 m. 

DG 28 ,38 , 27, 37. Plurireg. 

316. Sesamoides pygmaea (Scheele) O. Kuntze;Astrocarpus sesamoides (L.) DC. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 30; mWL,Prodr. III: 898)(VAYR., 
Pl. Cat.: 11). 
Nuria (VAYR., Cat. M: 8) (SEN., Fl. N.: 57). 
CADEVALL (Fl. Cat. I: 231) recull simplement les indicacions de SALV. i VAYR. 
Vers Finestrelles, 2300 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2 1 , Festucetum eskiae). 

- Alta muntanya axial, r. 2000-2700 m. 
Terregallers, llocs sorrencs, graons dels gespets,... VI-IX. 

Cap al Collet de Sant Salvador, 2050 m; sota el Pla de les Salines, 2140 m; vora el 
Coll d'Er, 2700 m; Coma de l'Embut, 2325 m; Coma de Noufonts, 2250 m. 

DG 29, 39, 28. Orôfit med. 

DROSERACEAE 

317. Drosera rotundifolia L. 

Prats humits de les muntanyes de Nuria? (VAYR., Cat. N.: 8). 

- Plans de Portóles, 1650 m, mulleres acides amb Sphagnum. 
La indicado de VAYREDA és una simple suposició. 

DG 38 ,48 . Circumbor. 

CRASSULACEAE 

318. Umbilicus rupestris (Salisb.) Danby in Riddelsd., Hedley et Price 

- Parets de les cases i murs, c; mes rarament a les roques silícies ruderalitzades. De 
l'ordre Paríetarietalia. VI-VIL 

Plañóles, 1150 m; sota Queralbs, 1175 m; Queralbs, 1250 m; cap al Cingle delBoc, 
1680 m; cap a Serrat, 1225 m; Pardines, 1225 m. 

DG 3 9 , 2 8 , 3 8 . Holárt. 

319. Mucizonia sedoides (DC.) D. A. Webb; Umbilicus sedoides (DC.) D C , Sedum can-
dollei Hamet 

Roques de la Collada de Nuria (VAYR.,PL Not: 68);roques dels cims de Nuria, Coll 
de Finestrelles, Caranga (VAYR., Cat. N.: 25). Aqüestes citacions son recollides per 
CAD.(Fl. Cat. II: 413). 

254

Rialb, J050 m; Serrat, 1300 m; Pla d'Escuira, 1500 m; sobre la Falgosa, 1300 m;

Pardines, 1225 m.

DG 28, 38, 27, 37. Plurireg.

316. Sesamoides pygmaea (Scheele) O. Kuntze;Astroc01PuS sesamoides (L.) DC.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA,Introd.: 30; in WK,Prodr. Ill: 898)(VAYR.,
PI. Cat.: 11).
Núria (VAYR., Cat. N: 8) (SEN., FI. N.: 57).
CADEVALL (FI. Cat. I: 231) recull simplement les indicacions de SALV. i VAYR.
Vers Finestrelles, 2300 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 21,Festucetum eskiae).

- Aita muntanya axial, r. 2000-2700 m.
Terregallers,llocs sorrencs, graons dels gespets,... VI-IX.

Cap al Callet de Sant Salvador, 2050 m; sota el Pla de les Salines, 2140 m; vora el
Coll d'Er, 2700 m; Coma de l'Embut, 2325 m; Coma de Noufonts, 2250 m.

DG 29, 39, 28.

DROSERACEAE

317. Drosera rotundifolia L.

Prats humits de les muntanyes de Núria? (VAYR., Cat. N.: 8).

- Plans de Pòrtoles, 1650 m, mulleres àcides amb Sphagnum.
La indicació de VAYREDA és una simple suposició.

DG 38,48.

CRASSULACEAE

Oròfit med.

Circumbor.

318. Urobilicus rupestris (Salisb.) Danby in Riddelsd., Hedley et Price

- Parets de les cases i murs, e; més rarament a les roques silícies ruderalitzades. De
l'ordre Parietarietalia. VI·VII.

Planoles, 1150 m; sota Queralbs, 1175 ro; Queralbs, 1250 m; cap al Cingle del Boc,
1680 m; cap a Serrat, 1225 m; Pardines, 1225 m.

DG 39,28,38. Holàrt.

319. Mucizonia sedoides (DC.) D. A. Webb; Umbilicus sedoides (DC.) DC., Sedum call
dol/ei Hamet

Roques de la Collada de Núria (VAYR., PI. Nat.: 68);roques dels cims de Núria, Coll
de Finestrelles, Carançà (VAYR., Cat. N: 25). Aquestes citacions són recollides per
CAD. (FI. Cat. LI: 413).



Queralbs a Nuria (SEN., Add.: 66, sub Sempervivum candollei Rouy) ; el mateix 
autor inclou l'espécie en el seu catáleg nurienc (Fl. N.: 63). 

- Estatge alpí, c. 2300-2800 m. 
Congesteres en terrenys pedregosos o terregosos. Característica de l'associació Oma-
lotheco-Mucizonietum sedoidis. VIII-IX (X). 

Sota el Pía de les Salines, 2350 m; cap al Puig de Dórria, 2465 m; Clotxes del Puigmal, 
2450 m; Coll d'Er, 2700 m; Coma de l'Embut, 2600 m; tossa del Puigmal, 2800 m; 
Pie de Segre, 2600-2700 m; Font d'en Guillem, 2425 m; cap al Coll de Finestrelles, 
2600 m; Coll d'Eina, 2650 m; Reconca de Noufonts, 2500 m; Reconca de les Mu
lleres, 2600 m; Coma de Vaca, 2450 m; Basüments, 2750 m; Circ d'Ull de Ter 
(Valí de Camprodon), 2400 m; cap a Fontüetera, 2400 m; Puigmal-Fontalba (BC 
605045 ex herb. J. M. BARNADES, sub Sedwn atratum); Puigmal-Fontalba -Font 
Bordonera (BC 604004 ex herb. J. M. BARNADES, sub S. atratum). 

DG 29, 39 ,49 . Orófit iber. 

320. Sempervivum arachnoideum L. 

Nom vulgar: cebes. 

Muntanyes de Nuria (COSTA,Introd.: 90; in WK.,Prodr. III: 135). 
Roques de Nuria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 25); roques de Queralbs a Nuria (CAD., 
Fl. V.: 81); Nuria (FERRER, Exc: 82); Queralbs, Nuria a la Fontnegra i altres llocs 
elevats (CAD., Fl. Cat. II: 409); de Queralbs a Nuria (SEN., Add.: 66). Aquest darrer 
autor inclou l'espécie en el seu catáleg (Fl. N.: 63) sense comentaris. 
Nuria 2200 m, Coll de Lio 2320 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2, Saxifragetum mixtae); 
Pie de Finestrelles, 2600 m, vers el Pie de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., l.c. 
t. 23,Pumileto-Festucetum supinae); Nuria, 2100 m (BR.-BL., l.c: 38). 
Vessant S del Coll de Queralbs, 2550 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat 
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia). 

- Alta muntanya axial, c. Davalía a l'estatge monta, on és molt rar. (1150) 1700-
2700 m. 
Replanéis de roca, llocs pedregosos, penyes, etc. en terrenys silicis. Sedo-Scleranthion, 
Androsacetalia vandellii, etc. VII-IX. 

Sobre Espinosa, 1400 m; Coma de Fontseca, 2400 m; Coma de Fontalba, 2100 m; 
Nuria, 1980 m; Coma d'Eina, 2100 m; Cap de Porc, 2200 m; Fontnegra, 2125 m; Co
ma del Clot, 2500 m; Roe de la Male, 2300 m; Coma de les Mulleres, 2300 m; les 
Arques de Coma de Vaca, 2700 m; Coma de les Eugues, 2500 m; Balandrau, 2350 m; 
cap a la Jaca de la Balma, 1750 m; cap al Prat del Bac, 1275 m; Serra de la Canya, 
2000 m; Bosc d'en Cigala, 1150 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 2 8 , 38. Orófit alp. 

321. Sempervivum montanum L.; S. mínimum Timbal 

Nom vulgar: cebes. 

Nuria (TEX. in WK., Prodr. III: 134) (FERRER, Exc: 82) (CAD., Fl. Cat. II: 410) 
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Queralbs a Núria (SEN., Add.: 66, sub Sempervivum candoUei Rouy) ; el mateix
autor inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (F!. N.: 63).

- Estatge alpí, c. 2300-2800 m.
Congesteres en terrenys pedregosos o terregosos. Característica de l'associació Oma·
lotheco-Mucizonietum sedoidis. VlII-IX (X).

Sota el Pla de les Salines, 2350 m; cap al Puig de Dòrria, 2465 m; Clotxes del Puigmal,
2450 m; Coll d'Er, 2700 m; Coma de l'Embut, 2600 m; tossa del Puigmal, 2800 m;
Pic de Segre, 2600-2700 m; Font d'en Guillem, 2425 m; cap al Coll de Finestrelles,
2600 m; Coll d'Eina, 2650 m; Reconca de Noufonts, 2500 m; Reconca de les Mu
lleres, 2600 m; Coma de Vaca, 2450 m; Bastiments, 2750 m; Circ d'Ull de Ter
(Vall de Camprodon), 2400 m; cap a Fontlletera, 2400 m; Puigmal-Fontalba (BC
605045 ex herb. J. M. BARNADES, sub Sedum atratum); Puigmal-Fontalba -Font
Bordonera (BC 604004 ex herb. J. M. BARNADES, sub S. atratum).

DG 29, 39,49. Oròfit iber.

320. Sempervivum arachnoideum L.

Nom vulgar: cebes.

Muntanyes de Núria (COSTA,Introd.: 90; in WK., Frodr. III: 135).
Roques de Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 25); roques de Queralbs a Núria (CAD.,
F!. V.: 81); Núria (FERRER, Exc.: 82); Queralbs, Núria a la Fontnegra i altres llocs
elevats (CAD., FI. Cat. lI: 409); de Queralbs a Núria (SEN.,Add.: 66). Aquest darrer
autor inclou l'espècie en el seu catàleg (F!. N.: 63) sense comentaris.
Núria 2200 m, Coll de Uo 2320 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2, Saxifragetum mixtae);
Pic de Finestrelles, 2600 m, vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL.,/.c.
t. 23, Pumileto-Festucetum supinae); Núria, 2100 m (BR.·BL.,/.c.: 38).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2550 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat
d'Astraga/us nevadensis i Festuca scoparia).

- Alta muntanya axial, c. Davalla a l'estatge montà, on ès molt rar. (11 SO) 1700
2700 m.
Replanets de roca,llocs pedregosos, penyes, etc. en terrenys silicis.Sedo-Scleranthion,
Androsacetalia vandellii, etc. VII·IX.

Sobre Espinosa, 1400 m; Coma de Fontseca, 2400 m; Coma de Fontalba, 2100 m;
Núria, 1980 m; Coma d'Eina, 2100 m; Cap de Porc, 2200 m; Fontnegra, 2125 m; Co
rna del Clot, 2500 m; Roc de la Malè, 2300 m; Coma de les Mulleres, 2300 m; les
Arques de Corna de Vaca, 2700 m; Corna de les Eugues, 2500 m; Balandrau, 2350 m;
cap a la Jaça de la Balma, 1750 m; cap al Prat del Bac, 1275 m; Serra de la Canya,
2000 m; Bosc d'en Cigala, li SO m.

DG 29, 39, 28, 38. Oròfit alp.

321. Sempervivum montanum L.; S. minimum Timbal

Nom vulgar: cebes.

Núria (TEX. in WK., Frodr. III: 134) (FERRER, Exc.: 82) (CAD., F!. Cat. II: 410)



(SEN.,FI. N.: 63); muntanyes de Nùria (VAYR., Cat. N.: 25). 
Queralbs (CAD., FI. V: 81 ; FI. Cat. II: 410); de Queralbs a Nùria (SEN.,Add.: 66). 
Al N de Nùria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 22, Hieracieto-Fetucetum spadiceae); 
Pie de Finestrelles, 2600 m, vers el Pie de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., 
le. t. 23,Pumileto-Festucetum supinae). 
Contrafort W del Puigmal, 2550 m (SERVE, Rech. comp. t. Ili , comunità! de Fes
tuca durissima); contrafort S del Puigmal, 2880 m (SERVE, le. t . V, comunitat de 
Festuca supina, Silene acaulis i Salix refusa); idem 2550 m (SERVE, le. t . XVI, 
comunitat de Viola diversifolia); al SW del Pas dels Lladres, 2560 m (SERVE, le. 
t. XX, comunitat de Festuca supina i Trifolium alpinum); Puigmal, 2830 m, 2880 m 
(SERVE, le. t. XXII, comunitat de Festuca supina). 
Puigmal, 2630 m (NEGRE, Nouv. contr. t. 2, Ranunculo-Festucetum eskiae orien-
talis). 

— Alta muntanya axial, ce. Davalla rarament a l'estatge monta i és molt esporàdic 
a les serres pre-pirinenques. (1350) 1800-2880 m. 

Acidòfil. Pastures, replans de roca, llocs pedregosos. Caricetalia curvulae, Sedo-
Scleranthion,... VII-VIII. 

Del Pas dels Lladres al Puigmal, 2500-2800 m; tossa del Puigmal, 2850 m; Clotxes 
del Puigmal, 2480 m; Coma de Fontalba, 2100 m; Gorges de Nùria, 1800-2000 m; 
Coma de l'Embut; Pie de Finestrelles, 2750 m; Coma d'Eina, 2200 m; cap a la Cova 
de St. Gii, 2100 m; Roc de la Male, 2200 m; sobre el Bosc de la Mare de Déu, 2300 
m; Coma de Fontnegra, 2100 m; Pedrisses, 2100 m; Coli de Torreneules, 2580 m; les 
Arques de Coma de Vaca, 2700 m; sobre Carangà, 2775 m; Coma de Vaca, 2400 m; 
cap al Coli de Tirapits, 2775 m; Pie de Fresers, 2600 m; Bastiments, 2700 m; vessants 
del Balandrau, 2400 m; sobre el cingle del Boc, 1700 m; cap a La Plana, 1350 m; 
Serra de la Canya, 2050 m; sotaPrat de Jou, 1600 m. 

DG 29 ,39 , 28 ,38 . Oròfit alp. 

Sempervivum x cerdanum G. Gautier = 5. arachnoideum x montanum 

Nùria (GAUT.,Cafa/.: 184). 

DG 39. 

322. Sempervivum tectorum L. 

Nom vulgar: cebes. 

Salt del Sastre (CAD., FI. Cat. II: 411). 

De Queralbs a Nùria (SEN.,Add.: 66, sub S. boutignyanum Billot et Gren.); elma-
teix autor iriclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. TV.: 63, sub S. arvernense) 
sense cap comentari. 

Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161,Festucetum scopariae subassocia-
ció de F. ovina subsp. indigesta);^ N de Nùria, 2200 m (BR.-BL., I c. t.22,Hieracieto-
Festucetum spadiceae); vers Finestrelles, 2300 m (BR.-BL., le: 190, Festucetum 
eskiae); Nùria, 2100 m (BR.-BL., le: 38). 
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(SEN., F7. N: 63); muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N: 25).
Queralbs (CAD., F7. V: 81; FI. Cat. 11: 410); de Queralbs a Núria (SEN.,Add.· 66).
AI N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. I. 22, Hieracieto·Fetucetum spadiceae);
Pic de Finestrelles, 2600 m, vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL.,
l.c. t. 23,Pumileto-Festucetum supinae).
Contrafort W del Puigmal, 2550 m (SERVE, Rech. comp. I. III, comunitat de Fes
tuca durissima); contrafort S del Puigmal, 2880 m (SERVE, l.c. t. V, comunitat de
Festuca supina. Silene acaulis i Salix retusa); idem 2550 m (SERVE, l.c. I. XVI,
comunitat de Viola diversifolia); al SW del Pas dels Lladres, 2560 m (SERVE, l.c.
I. XX, comunitat de Festuca supina i Trifolium alpinum); Puigmal, 2830 m, 2880 m
(SERVE,I.c. I. XXII, comunitat de Festuca supina).
Puigmal, 2630 m (NÈGRE, Nouv. conlr. t. 2, Ranunculo·Festucetum es/ciae orien·
talis).

- Alta muntanya axial, cc. Davalla rarament a l'estatge montà i és molt esporàdic
a les serres pre·pirinenques. (1350) 1800·2880 m.

AcidòfIl. Pastures, replans de roca, llocs pedregosos. Caricetalia curvulae, Sedo
Scleranthion, ... VII·VIII.

Del Pas dels Lladres al Puigmal, 2500·2800 m; tossa del Puigmal, 2850 m; Clotxes
del Puigmal, 2480 m; Coma de Fontalba, 2100 m; Gorges de Núria, 1800-2000 m;
Coma de l'Embut; Pic de Finestrelles, 2750 m; Coma d'Eina, 2200 m; cap a la Cova
de Sl. Gil, 2100 m; Roc de la Malè, 2200 m; sobre el Bosc de la Mare de Déu, 2300
m; Coma de Fontnegra, 2100 m; Pedrisses, 2100 m; Coll de Torreneules, 2580 m; les
Arques de Coma de Vaca, 2700 m; sobre Carançà, 2775 m; Coma de Vaca, 2400 m;
cap al Coll de Tirapits, 2775 m; Pic de Fresers, 2600 m; Bastiments, 2700 m; vessants
del Balandrau, 2400 m; sobre el cingle del Boc, 1700 m; cap a La Plana, 1350 m;
Serra de la Canya, 2050 m; sota Prat de Jou, 1600 m.

DG 29,39, 28, 38.

Sempervivum x cerdanum G. Gautier=S. arachnoideum x montanum

Núria (GAUT., Catal.: 184).

DG 39.

Oròfit alp.

322. Sempervivum tectorum L.

Nom vulgar; cebes.

Salt del Sastre (CAD., FI. Cat. 11: 411).
De Queralbs a Núria (SEN., Add.: 66, sub S. boutignyanum Billot et Gren.); el ma
teix autor inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N: 63, sub S. arvernense)
sense cap comentari. .

Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassocia
ciò de F ovina subsp. indigesta); al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., 1c. t. 22,Hieracieto
Festucetum spadiceae); vers Finestrelles, 2300 m (BR.-BL., l.c.: 190, Festucetum
es/ciae); Núria, 2100 m (BR.-BL., l.c.: 38).



- De l'estatge monta a l'alpi, c. 800-2200 (2700) m. 
Preferentment en terrenys silicis. Roques, murs, llocs pedregosos, replans de roca. 
Androsacetalia vandellii, Festuco-Sedetalia. VII-VIII. 

Esteguelella, 850 m; El Baell, 1200 m; Pedrera, 1000-1200 m; sobre el Pia de Plaus, 
1300 m; soleil de Ventola, 1275 m; sota Prat de Jou, 1600 m; Espinosa, 1180 m; 
Fornells, 1275 m; cap a Dòrria, 1400 m; Toses, 1500 m; sobre Fornells, 1500 m; 
Ribes de Freser, 925 m; Els Estiradors, 950-1100 m; Sta. Caterina, 1100 m; Capde-
vila, 1075 m; sobre Can Possons, 1080 m; de Fustanyà a Serrât, 1200 m; cap al 
Prat del Bac, 1250 m; sobre Daió, 1375 m; cap al Cingle del Boc, 1680 m; vessant 
S del Puigmal, 2700 m; Costa de les Tûtes, 2100 m; vali Estremerà, 1650 m; Roc 
de la Malè, 2100 m; Pia Rodò, 1800 m; Bruguera, 1150 m; sobre els Cingles de Sant 
Eloi, 1725 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28, 3 8 , 3 7 . Lateeur. 

323. Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) Krocker 

Nom vulgar: bàlsam. 

- Estatge monta, c. Rarament a l'estatge subalpi. 900-1750 m. 

Roques, murs de les feixes, teulades, marges rocosos. Gairebé sempre en terrenys 
silicis. Androsacetalia vandellii, Origanetalia. VII-VIII. 

Freqiient a la zona axial: voltants de Ribes de Freser, 900-1000 m; costa de Sant 
Antoni, 1100 m; Planoles, 1125 m; Fornells, 1250 m; Toses, 1450 m; Rialb, 1050 
m; de Fustanyà a Serrât, 1200 m; sobre Serrât, 1400 m; sobre el Cingle del Boc, 
1700 m; cap a Les Vinyes, 1100 m; Pardines, 1225 m; de Pardines a Boixetera, 
1350 m. 

Mes rar a la zona pre-pirinenca: Bruguera, 1150 m; soleil de Sant Amanç, 1750 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Eur. 

subsp. fabaria (Koch) Kirschleger 

- Estatge subalpi de la zona axial, r. Davalla a l'estatge monta. 1250-1900 m. 
Acidòfil. Roques, clarianes de bosc, llocs rocosos, etc. Androsacetalia vandellii, 
Calamagrostion,... VIII-IX. 

Bosc de Ribes, 1250 m; Gorges de Nùria, 1700-1900 m; vers el Sait del Grill, 1350 m; 
sobre La Molço, 1750 m; Les Marrades, 1850 m; vessants meridionals del Puig 
Cerveris, 1850 m. 

D G 3 9 . 3 8 . Oròfiteur. 

subsp. telephium; S. purpurascens Koch 

Ribes (CAD., Fl. Cat. Il: 401). 

- Suposem que es tracta d'una confusici amb la subsp. fabaria. 

324. Sedum nicaeense Ail.; S. altissimum Poir., S. sediforme (Jacq.) Pau 

- Estatee monta c; rar a l'estatge subalpi. 775-1400 (2050) m. 
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- De l'estatge montà a l'alpí, c. 800-2200 (2700) m.
Preferentment en terrenys silicis. Roques, murs. llocs pedregosos, replans de roca.
Androsacetalia vandellli, Festuco-Sedetalia. VII-VIII.

Esteguelella, 850 m; El Baell, 1200 m; Pedrera, 1000-1200 m; sobre el Pla de Plaus,
1300 m; solell de Ventolà, 1275 m; sota Prat de Jou, 1600 m; Espinosa, 1180 m;
Fornells, 1275 m; cap a Dòrria, 1400 m; Toses, 1500 m; sobre Fornells, 1500 m;
Ribes de Freser, 925 m; Els Estiradors, 950·1100 m; Sta. Caterina. 1100 m; Capde
vila, 1075 m; sobre Can Possons, 1080 m; de Fustanyà a Serrat, 1200 m; cap al
Prat del Bac, 1250 m; sobre Daió, 1375 m; cap al Cingle del Boc, 1680 m; vessant
S del Puigmal, 2700 m; Costa de les Tutes, 2100 m; valJ Estremera, 1650 m; Roc
de la Malè, 2100 m; Pla Rodó, 1800 m; Bruguera, 1150 m; sobre els Cingles de Sant
Eloi, 1725 m.

DG 29, 39,18,28,38,37. Lateeur.

323. Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) Krocker

Nom vulgar: bàlsam.

- Estatge montà, c. Rarament a l'estatge subalpí. 900-1750 m.
Roques, murs de les feixes, teulades, marges rocosos. Gairebé sempre en terrenys
silicis. Androsacetalia vandellii, Origanetalia. VII-VIII.

Freqüent a la zona axial: voltants de Ribes de Freser, 900-1000 m; costa de Sant
Antoni, 1100 m; Planoles, 1125 m; Fornells, 1250 m; Toses, 1450 m; Rialb, 1050
m; de Fustanyà a Serrat, 1200 m; sobre Serrat, 1400 m; sobre el Cingle del Boc,
1700 m; cap a Les Vinyes, 1100 m; Pardines, 1225 m; de Pardines a Boixetera,
1350 m.
Més rar a la zona pre-pirinenca: Bruguera, 1150 m; solell de Sant An13nç, 1750 m.

DG 39, 18,28,38,37. Eur.

subsp. fabaria (Koch) Kirschleger

- Estatge subalpí de la zona axial, r. Davalla a l'estatge montà. 1250-1900 m.
AcidòfIl. Roques. clarianes de bosc, llocs rocosos, etc. Androsacetalia vandellii,
Calamagrostion,... VllI-IX.

Bosc de Ribes, 1250 m; Gorges de Núria, 1700·1900 m; vers el Salt del Grill, 1350 m;
sobre La Molçó, 1750 m; Les Marrades, 1850 m; vessants meridionals del Puig
Cerverís, 1850 m.

11

DG 39, 38.

subsp. te/ephium; S. purpuroscens Koch,

Ribes (CAD., FI. Cat. fi: 401).

- Suposem que es tracta d'una confusió amb la subsp. la baria.

324. Sedum nicaeense A11.;S. altissimum Poir.,S. sediforme (Jacq.) Pau

- Estat.e montà e; rar a l'est:nge subalpí. 775-1400 (2050) m.

Oròfit eur.



Liocs rocosos, tarteres, prats secs, etc. Festuco-Sedetalia, Xerobromion, Asplenietea, 
Thlaspietea rotundifolii. VI-VIII. 

Sota el Sagmari, 800 m; Estèguel, 850 m; solells vora Can Perramon de Baix, 800-
900 m, molt abundant; Golobran, 1500 m; cap a la Roca del Corb, 1500 m; vora la 
Roca Aguda (El Baell), 1200 m; El Baell, 1100-1200 m; La Berruga, 1725 m; roques 
de Forat Mito, 1675 m; Lleixes de la Covil, 1700 m; sobre Angeláis, 1080 m; sobre 
El Bac, 1200 m; solell de Ventola, 1000-1300 m; Roques Blanques, 1000 m; sobre 
Plañóles, 1250 m; de Planes a Dòrria, 1300-1400 m; voltants de Ribes de Freser, 
900-1000 m; sobre Can Possons, 1080 m; vora Batet, 1075 m; cap a Fustanyà, 1125 
m; sota Queralbs, 1200 m; vali Estremerà, 1650 m; Costa de les Tutes, 2050 m; 
Ribesaltes, 1000-1200 m; cap a Pardines, 1200 m; Mas Conili, 1200 m; Clots de Ma
cana, 1050 m; Bruguera, 1100-1250 m; cap a Can Perramon de Dalt, 1100 m; sobre 
el Collet de Saltor, 1625 m; Saltor (Ripollès), 1400 m. 

DG 2 9 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 37. Latemed. 

325. Sedum reflexum L.; S. rupestre L. subsp. reflexum (L.) Hegi et Schmid 

Nuria (CAD., FI. V.: 8 1 ; FI. Cat. II: 40); muntanyes de Nuria (SEN., Add.: 65). 
Aquest darrer autor inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N. : 63). 
Ribes, Queralbs, Puigllancada (CAD., FI. Cat. II: 40). 
Vessant S de la Collada de Toses, 1680 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 6, 
Veronico-Pinetum sylvestris). 

- De l'estatge monta a la base de l'alpi, c. 900-2000 (2300) m. 
Replans de roca, llocs pedregosos, penyes, tarteres... preferentment en terreny silici. 
Festuco-Sedetalia, Asplenietea trichomanis, etc. VII-VIII. 

Des del Baell i de Bruguera fins a la Collada de Toses, a la vali de Nuria, a la Coma de 
Fresers (2150 m) i a la Collada Verda (1625 m). Localitats intermedies: sobre el 
Pia de Plaus (1300 m), La Berruga (1650 m), cap a Campelles (1325 m), Lleixes de 
la Covil (1700 m), sota Prat de Jou (1600 m), torrent d'Aspre (1300 m), cap al 
Coli del Remolo (1800 m), Espinosa, Fornells, sota Dòrria (1450 m), torrent del 
Palós (1600 m), Toses, Collet de Sant Salvador (2075 m), Collet de les Barraques, 
Ribes de Freser, Rialb, vali Estremerà, cap al Prat del Bac, sobre Daió (1375 m), 
Coma de Fontalba, Coma del Clot, Coma de les Mulleres (2300 m), vers el Salt del 
Grill, sobre La Plana, Serra de la Canya (2000 m), Serrai, etc. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 38 ,48 . Atl.-Submed. 

326. Sedum montanum Song, et Perr.; S. rupestre L. subsp. montanum (Song, et Perr.) 
Hegi et Scmid 

Vers Noufonts, 2450 m (BR.-BL., Vég. alp.: 190, Festucetum eskiae); Nuria, 2200 
m (BR.-BL., le: 161, Festucetum scopariae subassociació de Festuca ovina subsp. 
indigesta). 

- De l'estage monta superior a l'alpi, r. 1250-2100 m. 
Silicícola. Es fa als llocs pedregosos, replans de roca, erms,... VII-VIII. 
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Uoes rocosos, tarteres, prats secs, etc. Festuco-Sedetalia, Xerobromion, Asplenietea,
Thlaspietea rotundifolii. VI-VII!.

Sota el Sagmari, 800 m; Estèguel, 850 m; solells vora Can Perramon de Baix, 800
900 m, molt abundant; Golobran, 1500 m; cap a la Roca del Corb, 1500 m; vora la
Roca Aguda (El Baell), 1200 m; El Baell, 1100-1200 m; La Berruga, 1725 m; roques
de Forat Mitó, 1675 m; Lleixes de la Covi!, 1700 m; sobre Angelats, 1080 m; sobre
El Bac, 1200 m; solell de Ventolà, 1000-1300 m; Roques Blanques, 1000 m; sobre
Planoles, 1250 m; de Planès a Dòrria, 1300-1400 m; voltants de Ribes de Freser,
900-1000 m; sobre Can Possons, 1080 m; vora Batet, 1075 m; cap a Fustanyà, 1125
m; sota Queralbs, 1200 m; vall Estremera, 1650 m; Costa de les Tutes, 2050 m;
Ribesaltes, 1000-1200 m; cap a Pardines, 1200 m; Mas Conill, 1200 m; Clots de Ma
çana, 1050 m; Bruguera, 1100-1250 m; cap a Can Perramon de Dalt, 1100 m; sobre
el Callet de Saltar, 1625 m; Saltar (Ripollès), 1400 m.

DG 29, 28, 38, 27, 37. Latemed.

325. Sedum reflexum L.; S. rupestre L. subsp. reflexum (L.) Hegi et Schrnid

Núria (CAD., FI. v.: 81; FI. Cat. 11: 40); muntanyes de Núria (SEN., Add.: 65).
Aquest darrer autor inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N: 63).
Ribes, Queralbs, Puigllançada (CAD., FI. Cat. 11: 40).
Vessant S de la Collada de Toses, 1680 m (RlVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6,
Verollico-Pinetum sylvestris).

- De l'estatge montà a la base de l'alpí, c_ 900-2000 (2300) m.
Replans de roca, llocs pedregosos, penyes, tarteres ... preferentment en terreny silici.
Festuco-Sedetalia, Asplellietea trichomallis, etc. VII-VlII.

Des del Baell i de Bruguera fins a la Collada de Toses, a la vall de Núria, a la Coma de
Fresers (2150 m) i a la Collada Verda (1625 m)_ Localitats intermèdies: sobre el
Pla de Plaus (1300 ml, La Berruga (1650 ml, cap a Campelles (1325 ml, Lleixes de
la Covi! (1700 ml, sota Prat de Jou (1600 ml, torrent d'Aspre (1300 ml, cap al
Coll del Remoló (1800 ml, Espinosa, Fornells, sota Dòrria (1450 ml, torrent del
Palós (1600 ml, Toses, Callet de Sant Salvador (2075 ml, Callet de les Barraques,
Ribes de Freser, Rialb, vall Estremera, cap al Prat del Bac, sobre Daió (1375 ml,
Coma de Fontalba, Coma del Clot, Coma de les Mulleres (2300 ml, vers el Salt del
Grill, sobre La Plana, Serra de la Canya (2000 ml, Serrat, etc.

DG 29,39,18,28,38,48. Atl.-Submed.

326_ Sedum montanum Sang. et Perr.; S. rupestre L. subsp. mOlltallum (Sang. et Perr.)
Hegi et Scmid

Vers Noufonts, 2450 m (BR_-BL., Vég. alp_: 190, Festucetum eskiae); Núria, 2200
m (BR.-BL., I.c.: 161, Festucetum scopariae subassociaciÓ de Festuca ovilla subsp.
indigesta).

- De l'estage montà superior a l'alpí, r. 1250-2100 m.
Silicícola. Es fa als llocs pedregosos, replans de roca, erms, ... VII-VlII.



Cap a la Creu de Meians, 2000 m; sobre Dôrria, 1700 m; La Polella, 1430 m; sobre 
Fornells, 1500 m; Coma de Planés, 2100 m; Prat de Jou, 1725 m; torrent del Forn 
(Queralbs), 1250 m; Prat del Bac, 1275 m; soleil del Bosc de Ribes, 1450 m; cap a 
la Collada de Meianells, 1800 m; sobre la Collada Verda, 1825 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Orôfïtalp. 

Sedum tenuifolium (Sibth. et Sm.) Strobl. 

Cap a la Collada de Toses, 1680 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 7, Cytisetum purgantis 

pyrenaicum). 

- Es tracta, amb tota seguietat, d'una confusiô amb S. reflexum о S. montanum, tots dos 
fréquents en aquesta zona. 

Sedum forsteranum Sm. in Sowerby;5 . elegans Lej. 

Ribes (CAD., Л . V.: 81) . 

- El mateix CADEVALL omet aquesta citaciô a la Flora de Catalunya i hi fa (II: 406) la seguent 
observaciô: "En altres varies localitats on s l ia citât" (S. forsteranum), "sols havem vist l'espècie 
seguent" (S. reflexum). 

327. Sedum acre L. 

- Estatge monta, c. Molt rar a l'estatge subalpi, 800-1700 m. 
Replans de roca, prats secs, erms. Festuco-Sedeialia. VI-VII. 

Esteguelella, 875 m; El Baell, 1100-1200 m; Roques Blanques, 1000 m; Planoles, 
1100 m; torrent d'Aspre, 1200 m; sota Ventolà, 1150 m; Fornells, 1250 m; sota 
Costa Borda, 1700 m; Espinosa, 1175 m; sobre Fornells, 1480 m; voltants de Ribes 
de Freser, 900-1000 m; cap a Batet, 1100 m; vall Estremera, 1300 m; Pardines, 
1225 m; Perapinta, 1300 m; Serrât d'en Posa, 1150 m. 

DG 28, 38, 37. Plurireg. 

328. Sedum alpestre Viil. 

De Queralbs a Nuria (PUIGG. in COSTA, Supi: 3 1 , in WK., Suppl: 214, in CAD., 
Fl. Cat. II: 404). 
Nuria (VAYR., Cat. N.: 25) (SEN., Fl. N.: 63). CADEVALL (Fl. Cat. II: 404) recull 
la citaciô vayredana i afegeix que la var. nuriensis Vayr. es troba cap al Coll de Fi-
nestrelles. 
Pic de Segre, 2300 m (BR.-BL., Vég. alp. t . 9, Saliceto-Anthelietum); Coll de Nûria, 
2600 m (BR.-BL., Le. t. 24 , Curvuleto-Leontidetum pyrenaici). 
Al SW del P. del Pas dels Liadres, 2560 m (SERVE, Rech. сотр. t. XX, comunitat 
de Festuca supina i Trifolium alpinum). 
Puigmal, 2630 m (NEGRE, Nouv. contr. t. 2, Ranunculo-Festucetum eskiae orien-
talis). 

- Alta muntanya axial, sobretot a l'estatge alpi, r. 2100-2850 m. 
Silicicola. Congesteres; pastures i tarières en indrets on la neu dura mes temps. Sa-
licion herbaceae, Caricetalia curvulae, Androsacetalia alpinae. VII-VIII. 
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Cap a la Creu de Meians, 2000 m; sobre Dòrria, 1700 m; La Po1eUa, 1430 m; sobre
ForneUs, 1500 m; Coma de Planès, 2100 m; Prat de Jou, 1725 m; torrent del Forn
(Queralbs), 1250 m; Prat del Bac, 1275 m; soleU del Bosc de Ribes, 1450 m; cap a
la CoUada de MeianeUs, 1800 m; sobre la CoUada Verda, 1825 m.

DG 39, 18,28,38. Oròfit alp.

Sedum tenuifolium (Sibth. et Sm.) Strobl.

Cap a la Collada de Toses, 1680 ro (RIVAS MART., Bosq. y mal. piro 1. 7. CYlisetum purgaflfis
pyrenaicum).

- Es tracta, amb tota seguretat, d'una confusió amb S. ref1exum o S. montallum, tots dos
freqüents en aquesta zona.

Sedum forsteranum Sm. in Sowerby;S. elegons Lej.

Ribes (CAD., FI. v.: 81).

- El mateix CADEVALL omet aquesta citació a la Flora de Catalunya i hi fa (lI: 406) la següent
observació: "En altres vàries localitats on s'ha citat" (S. [orsteranum), "sols havem vist l'espècie
següent" (S. ref1exum).

327. Sedum acre L.

- Estatge montà, c. Molt rar a l'estatge subalpí, 800·1700 m.
Replans de roca, prats secs, errns.Festuco-8edeta/ia. VI·VI!.

EstegueleUa, 875 m; El BaeU, 1100·1200 m; Roques Blanques, 1000 m; Planoles,
1100 m; torrent d'Aspre, 1200 m; sota Ventolà, 1150 m; ForneUs, 1250 m; sota
Costa Borda, 1700 m; Espinosa, 1175 m; sobre ForneUs, 1480 m; voltants de Ribes
de Freser, 900·1000 m; cap a Batet, 1100 m; vaU Estremera, 1300 m; Pardines,
1225 m; Perapinta, 1300 m; Serrat d'en Posa, 1150 m.

DG 28, 38, 37. Plurireg.

328. Sedum alpestre Vill.

De Queralbs a Núria (PU1GG. in COSTA, Supl.: 31, in WK., Suppl.. 214, in CAD.,
FI. Cat. 11: 404).
Núria (VAYR., Cat. N.: 25) (SEN., FI. N.: 63). CADEVALL (FI. Cat. IJ: 404) recuU
la citació vayredana i afegeix que la var. nuriensis Vayr. es troba cap al Coll de Fi·
nestrelles.
Pic de Segre, 2300 m (BR.·BL., Vég. alp. t. 9, Saliceto-Anthelietum); CoU de Núría,
2600 m (BR.·BL., I.c. t. 24 , Curvu/eto·Leonlidetum pyrenaici).
Al SW del P. del Pas dels Uadres, 2560 m (SERVE, Rech. comp. t. XX, comunitat
de Festuca supina i Trifolium alpinum).
Puigmal. 2630 ro (NÈGRE, NOlill. contr. t. 2, Ranunculo-Festucetum eskiae orien
talis ).

- Alta muntanya axial, sobretot a l'estatge alpí, r. 2100-2850 m.
Silicícola. Congesteres; pastures i tarteres en indrets on la neu dura més temps. Sa
licion herbaceae, Caricetalia cun'u/ae, Androsacetalia alpinoe. VIl·VIl!.



A l'W del Puig de Dòrria, 2465 m; Puigmal, 2800 m, 2850 m; Coma de l'Embut, 
2625 m; Ras de l'Ortigar, 2350 m; sota el Collet Verd, 2150 m; Noufonts, 2500 m; 
Reconca de les Mulleres, 2600 m; Coma de Vaca, 2550 m; Pie de Bastiments, 2750 
m; Puig de Pastuira, 2400 m. 

DG 29 ,39 . Oròfitalp. 

329. Sedum album L. 

Nom vulgar: arròs de paret. 

Ribes, Queralbs, Nuria (VAYR., Cat. N.: 25, "amb lavar. micranthumDCr)(CAD., 
Fl. Cat. II: 403). 
SENNEN inclou Fespècie en el seu catàleg (FI. N.: 63). 
Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subasso-
ciació de Festuca ovina subsp. indigesta); Nuria, 2100 m (BR.-BL., I.e.: 38). 

- Estatge monta i estatge subalpí, ce. 775-2100 (2300) m. 
Replans rocosos, prats sees, roques, etc. Festuco-Sedetalia. VI-VIII. 

De la zona meridional de la Vail fins al Pía d'Anyella (1850 m), a la valí de Nuria, 
a Coma de Vaca (2050 m), a l'alta vail del Segadell i a Sant Aman? (1800 m). Altres 
localitats; Esteguelella, El Baell, Campelles (1300 m), Pas del Llop (1500 m), Roques 
Blanques, Plañóles, Fornells, sota Costa Borda (1700 m), Toses, sota Dòrria, Ribes de 
Freser, Rialb, Queralbs, vali Estremerà, Costa de les Tutes (2100 m), Coma de Font-
alba, Coma de l'Embut (2300 m), cap a Fontnegra (2125 m), Daió, cap al Pía deis 

Anyells (1800 m), Pardines, vers Boixetera, Sta. Caterina, Bruguera, etc. 

La majoria - s i no t o t s - els exemplars estudiats pertanyen a la subsp. micranthum 
Bast. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Holàrt. 

330. Sedum anglicum Hudson 

Nuria (TRÈM. in COSTA, Supl: 31 ; in VAYR., Cat. N.: 25; in WK., Suppl: 215) 
(GAUT., Cata!.: 187, sub var. pyrenaicum Lge.) (CAD., Exc: 102, Fl. Cat. II: 404) 
(SEN., Fl. N.: 63); muntanyes de Nuria (CAD., FI. V.: 81) (SEN., Add.: 65); Nuria, 
2100 m (BR.-BL., Vég. alp.: 38). 
Coll de Torreneules (MONTS. in COSTA. Supl.: 31). 

- Estatges monta i subalpí de la zona axial, rr, però localment frequent. 1250-
2000 m. 
Replans de roca, camins pedregosos. Sedo-Scleranthion. VII-VIII. 

Només l'hem vist a les altes vails dels riu Nuria i Freser. Prat del Bac, 1275 m; sobre 
Daió, 1375 m; forca frequent a les Gorges de Nuria, 1450-1800 m; Clot de la Balma, 
2000 m; Les Collades, 1575 m; Roe de la Cal?, 1700 m; cap a la Pica de Castellnou, 
1300 m. 

La forma regional d'aquesta pianta deu correspondre a la subsp. pyrenaicum (Lge.) 
Lainz. De tota manera, els nostres exemplars no presenten pas tots els caràcters 
diferenciáis que horn atribueix a la subspècie; especialment, Falcada de la tija i les 
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A l'W del Puig de Dòrria, 2465 m; Puigma1, 2800 m, 2850 m; Coma de l'Embut,
2625 m; Ras de l'Ortigar, 2350 m; sota el Callet Verd, 2150 m; Noufonts, 2500 m;
Reconca de les Mulleres, 2600 m; Coma de Vaca, 2550 m; Pic de Bastiments, 2750
m; Puig de Pastuira, 2400 m.

DG 29,39.

329. Sedum album L.

Oròfit alp.

Nom vulgar: arròs de paret.

Ribes, Queralbs, Núria (VAYR., Cat. N.: 25, "amb la var. micranthum DC.")(CAD.,
FI. Cat. li: 403).
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 63).
Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subasso
ciació de Festuca ovilla subsp. indigesta); Núria, 2100 m (BR.-BL., I.c.: 38).

- Estatge montà i estatge subalpí, cc. 775-2100 (2300) m.
Replans rocosos, prats secs, roques, etc. Festuco-8edetalia. VI-VIII.

De la zona meridional de la Vall fms al Pla d'Anyella (1850 ml, a la vall de Núria,
a Coma de Vaca (2050 ml, a l'alta vall del Segadell i a Sant Amanç (1800 ml. Altres
localitats; Esteguelella, El Baell, Campelles (1300 ml, Pas del Uop (1500 ml, Roques
Blanques, Planoles, Fornells, sota Costa Borda (1700 ml, Toses, sota Dòrria, Ribes de
Freser, Rialb, Queralbs, vall Estremera, Costa de les Tutes (2100 ml, Coma de Font
alba, Coma de l'Embut (2300 ml, cap a Fontnegra (2125 ml, Daió, cap al Pla dels
Anyells (1800 ml, Pardines, vers Boixetera, Sta. Caterina, Bruguera, etc.

La majoria -si no tOt5- els exemplars estudiats pertanyen a la subsp. llÚcranthum
Bast.

DG 29, 39,18,28,38,37. Holàrt.

330. Sedum anglicum Hudson

Núria (TRÈM. in COSTA, Supl.: 31; in VAYR., Cat. N.: 25; in WK., Suppl.: 215)
(GAUT., Catal.: 187, sub var. pyrenaicum Lge.) (CAD., Exc.: 102, FI. Cat.ll: 404)
(SEN., FI. N.: 63); muntanyes de Núria (CAD., FI. V.: 81) (SEN., Add. .' 65); Núria,
2100 m (BR.-BL., Vég. alp.: 38).
Coll de Torreneules (MONTS. in COSTA. Supl. .' 31).

- Estatges montà i subalpí de la zona axial, rr, però localment freqüent. 1250·
2000 m.
Replans de roca, camins pedregosos.Sedo-8c1eranthion. VII-VIII.

Només l'hem vist a les altes valls dels riu Núria i Freser. Prat del Bac, 1275 m; sobre
Daió, 1375 m; força freqüent a les Gorges de Núria, 1450-1800 m; Clot de la Balma,
2000 m; Les Collades, 1575 m; Roc de la Calç, 1700 m; 'cap a la Pica de Castellnou,
1300 m.

La forma regional d'aquesta planta deu correspondre a la subsp. pyrenaicum (Lge.)
Laínz. De tota manera, els nostres exemplars no presenten pas tots els caràcters
diferencials que hom atribueix a la subspècie; especialment, l'alçada de la tija i les



dimensions de les tulles no semblen gaire diferents de les que presenta S. anglicum 
tipie. 

DG 39. Lateatl. 

331. Sedum dasyphyllum L. 

Nom vulgar: arros de paret. 

Nuria (SEN., FI. N.: 63). 
Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2,Saxifragetum mixtae). 

- Roques i murs deis estatges monta i subalpí, ce. 775-2200 m. 
De la classe Asplenietea; especialment freqüent ais Panetaneta lia. VI-VIII. 

Nombrases localitats escampades per tota la Vali. Coves de Ribes (820 m), sota Go-
lobran, Pas del Llop (1500 m), El Baell, Campelles, cap al Coli del Remolo (1800 m), 
Roques Blanques, Ventola, Planes, sobre Espinosa, cap a Dòrria, Toses, Ribes de Fre-
ser, Rialb, Fustanyà, Daió, vali Estremerà, Els Planassos (2000 m), Coma de Fontalba 
(2100 m), Salt del Sastre, Nuria, Roe de la Male, vali de Finestre lies (2200 m), Coma 
del Clot (2125 m), Cingle del Boc, sobre La Plana (1350 m), Pia d'Escuira, Serra de la 
Canya (1900 m), Bosc de Ribes, Pardines, Bruguera, vora el Camp delsDois(1525 m), 
sobre Can Maiols (Ripollès), etc. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 37. Holàrt. 

332. Sedum brevifolium DC. 

Roques de les muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 25); Nuria (CAD., FI. Cat. II: 
402) ( S E N . . R N.: 63). 
Nuria, 2100 m, 2200 m, Coli de Lio, 2300 m, 2320 m, vers el Pie de Segre, 2400 m 
(BR.-BL., Vég. alp. t. 2, Saxifragetum mixtae); Nuria, 2100 m (BR.-BL., le: 38). 

- De l'estatge monta a l'alpi, c. 900-2650 m. 
Roques i llocs rocosos. Androsacetalia vandellii, Sedo-Scleranthion. Només en 
terrenys silicis. VI-VIII. 

Ribes de Freser (Els Estiradors, Sta. Caterina, etc.), 1000-1100 m; Campelles, 1300 
m; sota Prat de Jou, 1600 m; Roca Aguda (Plañóles), 1325 m; freqüent a les roques 
entre Toses i Dòrria, 1400-1600 m; cap a Fornells, 1300 m; sota el Pía de les Salines, 
2140 m; Collet de les Barraques, 1900 m; Coma de Fontalba, 2100 m; Gorges de 
Nuria, 1600-2000 m; cap al Prat del Bac, 1250 m; Roe de la Male, 2300 m; valí de 
Noufonts, 2300 m; Coma de les Mulleres; Pedrisses, 2000 m; cap a la Jaca de la 
Balma, 1700 m; sobre el Cingle del Boc, 1700 m; cap a les Ribes, 1400 m; Els Em-
prius (Serrar), 1600 m; sobre Fustanyà, 1200 m; sota el Pie de Segre, 2650 m; Bosc 
d'en Cigala, 1250 m; sobre Boixetera, 1525 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 28, 38. Oròfit europ. SW. 

333. Sedum hirsurum Ali. 

Nuria (VAYR., Cat. K: 24) (CAD., FI V.: 8 1 , Exc: 102, FI Cat. II: 403) (FER-
RER, Exc. : 82) (SEN.,^4ctó : 65, Fl N. : 63). 
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dimensions de les fulles no semblen gaire diferents de les que presenta S. ang/icllln
típic.

DG 39. Lateatl.

331. Sedum dasyphyllum L.

Nom vulgar: arròs de paret.

Núria (SEN.,F7. N.: 63).
Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2,Saxi[ragelUm mixtae).

- Roques i murs dels estatges montà i subalpí, cc. 775-2200 m.
De la classe Asplenietea; especialment freqüent als Parietarietalla. VI-Vlll.

Nombroses localitats escampades per tota la Vall. Coves de Ribes (820 ml, sota Go
lobran, Pas del Llop (1500 ml, El Baell, Campelles, cap al Coll del Remoló (1800 ml,
Roques Blanques, Ventolà, Planès, sobre Espinosa, cap a Dòrria, Toses, Ribes de Fre
ser, Rialb, Fustanyà, Daió, vall Estremera, Els Planassos (2000 ml, Coma de Fontalba
(2100 ml, Salt del Sastre, Núria, Roc de la Malè, vall de Finestrelles (2200 ml, Coma
del Clot (2125 ml, Cingle del Boc, sobre La Plana (1350 ml, Pla d'Escuira, Serra de la
Canya (J 900 ml, Bosc de Ribes, Pardines, Bruguera, vora el Camp dels Dois (J 525 ml,
sobre Can Maials (Ripollès), etc.

DG 29, 39, 18, 28, 38, 27, 37. Holàrt.

332. Sedum brevifolium DC.

Roques de les muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 25); Núria (CAD., FI. Cat, 11:
402)(SEN.,F7. N.: 63).
Núria, 2100 m, 2200 m, Coll de Lla, 2300 m, 2320 m, vers el Pic de Segre, 2400 al

(BR.-BL., Vég. alp. t. 2, Saxifragetummixtae); Núria, 2100 m (BR.-BL., I.c.' 38).

- De l'estatge montà a l'alpí, c. 900-2650 m.
Roques i llocs rocosos. Androsacetalia vandellii, Sedo-Scleranthion. Només en
terrenys silicis. VI-Vlll.

Ribes de Freser (Els Estiradors, Sta. Caterina, etc.), 1000-1100 m; Campelles, 1300
m; sota Prat de Jou, 1600 m; Roca Aguda (planoles), 1325 m; freqüent a les roques
entre Toses i Dòrria, 1400-1600 m; cap a Fornells, 1300 m; sota el Pla de les Salines,
2140 10; Callet de les Barraques, 1900 m; Coma de Fontalba, 2100 m; Gorges de
Núria, 1600-2000 m; cap al Prat del Bac, 1250 m; Roc de la Malè, 2300 m; vall de
Noufonts, 2300 m; Coma de les Mulleres; Pedrisses, 2000 m; cap a la Jaça de la
Balma, 1700 m; sobre el Cingle del Boc, 1700 m; cap a les Ribes, 1400 m; Els Em
prius (Serrat), 1600 m; sobre Fustanyà, 1200 m; sota el Pic de Segre, 2650 m; Bosc
d'en Cigala, 1250 m; sobre Boixetera, 1525 m.

DG 29, 39, 18,28,38.

333. Sedum hirsutum All.

Oròfit europ. SW.

Núria (VAYR., Cat N: 24) (CAD., FL v.: 81, Exc.: 102, FL Cat. 11: 403) (FER
RER,Exc.: 82)(SEN.,Add.: 65,FL N.: 63).



Queralbs (VAYR., Cat. N.: 24) (CAD.,Fl. Cat. II: 403) (SEN., Add.: 65). 
Nuria, 2200 m, Coll de Llo, 2320 m (BR.-BL., Veg. alp. t . 2, Saxifrage turn mixtae); 
Nuria, 2100 m (BR.-BL., I.e.: 38). 

- Estatges monta i subalpi, c. 950-2350 m. Manca a la zona pre-pirinenca calcinal. 
Roques icides.Asarinion procumbentis. V-VII. 

Torrent del Palos, 1600 m; cap a Fornells, 1300 m; sota Prat de Jou, 1600 m; roques 
del Due, 1175 m; Sant Antoni, 1275 m; Els Estiradors, 1000-1100 m; Sa Cot, 1000 
m; sobre Fustanya, 1200 m; Daio, 1225 m; cap al Cingle del Boc, 1630 m; Gorges 
de Nuria; cap a Fontnegra, 2125 m; vers la Jaca de la Balma, 1675 m; cap a les Ribes, 
1400 m; vora el Salt del Grill, 1200 m; Bosc d'en Cigala, 1250 m; Bruguera, 1150 m. 

DG 29 ,39 , 2 8 , 3 8 . Submed.-Atl. 

334. Sedum villosum L. 

De Nuria a Noufonts i Coll de Gegants (VIDAL), Puigmal (R. BOLOS) (in COSTA, 
Supl.: 30) (in WK., SuppL: 215); la darrera citacio recollida tambe per CAD. (Fl. 
Cat. II: 399). 
Nuria (TEX. in WK., Prodr. Ill: 143) (VAYR., Cat. K: 24, "prats humits i aigua-
moixos") (CAD., Fl V: 8 1 , Exc.: 102, Fl Cat. II: 399 "abundant a la vail") (SEN., 
Add.: 65-66 "abunda a les torberes i als torrents";Fl. N.: 63). 
Noufonts, 2230 m (BR.-BL., Veg. alp. t. 12, Bryetum schleicheri). 

— Estatge subalpi, en terrenys silicis, r. 1575-2250 m. 
Vores de rierols, mulleres acidofiles. Cardamino-Montion, Caricetalia nigrae. VII-VIII. 
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Queralbs (VAYR., Cat. N.: 24)(CAD., R. Cat. JJ: 403)(SEN., Add.: 65).
Núria, 2200 m, Coll de Uo, 2320 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2,Saxifragetum mixtae);
Núria, 2100 m (BR.-BL., I.c.: 38).

- Estatges montà i subalpí, c. 950-2350 m. Manca a la zona pre-pirinenca calcinal.
Roques àcides. Asariniol'l procumbentis. V-VIJ.

Torrent del Palós, 1600 m; cap a Fornells, 1300 m; sota Prat de Jou, 1600 m; roques
del Duc, 1175 m; Sant Antoni, 1275 m; Els Estiradors, 1000-1100 m; Sa Cot, 1000
m; sobre Fustanyà, 1200 m; Daió, 1225 m; cap al Cingle del Boc, 1630 m; Gorges
de Núria; cap a Fontnegra, 2125 m; vers la Jaça de la Balma, 1675 m; cap a les Ribes,
1400 m; vora el Salt del Grill, 1200 m; Bosc d'en Cigala, 1250 m; Bruguera, 1150 m.

DG 29,39,28,38. Submed.-Atl.

334. Sedum villosum L.

De Núria a Noufonts i Coll de Gegants (VIDAL), Puigmal (R. BOLÒS) (in COSTA,
Supl.: 30) (in WK., Suppl: 215); la darrera citació recollida també per CAD. (FI.
Cat. Il.: 399).
Núria (TEX. in WK., Pro(ir. Jll: 143) (VAYR., Cat. N.: 24, "prats humits i aigua·
moixos") (CAD., FI. v.: 81, Exc.: 102, FI Cat. lI: 399 "abundant a la vall") (SEN.,
Add.: 65-66 "abunda a les torberes i als torrents"; FI. N.: 63).
Noufonts, 2230 m (BR.-BL., Vég. alp. t.12,Bryetum schleicheri).

- Estatge subalpí, en terrenys silicis, r. 1575-2250 m.
Vores de rierols, mulleres acidòf¡Jes. Cardamina-Mont/on, Caricetalia n/grae. Vil-Vil!.

9 Sedum villosum

7

2 3

'"



Forca freqüent a la serralada axial. Sota la Collada de Toses, 1700 m; entre la Collada 
i la Creu de Meians, 1950 m; al S de la C reu de Meians, 1925 m; cap al Colleí de Sant 
Salvador, 2125 m; voltants de Nuria, 1975-2050 m; Gorges de Nuria, 1675 m; cap al 
.Collet Verd, 2100 m; Coma d'Eina, 2150 m; Serra de la Canya, 2000-2100 m. 
Rar a la serralada pre-pirinenca. Baga de Fornells, 1575 m. 

DG 29, 39, 18 ,28 ,38 . Bor.-subalp. 

335. Sedum atratum L. 

De Nuria al Puigmal (SALV. in COSTA, Introd: 89; in CAD., Fl. Cat. II: 398) 
(SALV., POURR. in WK., Prodr. III: 144). 
Nuria (VAYR., Cat. K: 24, "i la var. perenne Vayr.") (CAD., Exc: 102); Valí de 
Nuria (GAUT., Catal: 187) (SEN., Fl. N.: 63); muntanyes de Nuria (SEN., Add.: 
65). 
Cap a Finestrelles i Noufonts (CAD., Fl. Cat. II: 398). 
Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 10, Salicetum retusae-reticulatae); 
vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., Le. t. 19, Festucetum scopariae); 
vessants de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., l.c. t. 20, Elyneto-Oxytropydetum fou-
caudii). 
Puigmal, 2750 m (SERVE, Rech. comp. t. XXII, comunitat de Festuca supina). 

— Alta muntanya axial, c. 2100-2800 m. 
Pastures, Uocs pedregosos, sobretot en terrenys calcináis. Carici-Kobresietea bellardii, 
Thlaspietalia rotundifolii. (VI)VII-VTII. 

Coma de Fontseca, 2350 m; Ras de l'Ortigar, 2300 m; Coma de l'Embut, 2250 m; 
Coma de Vaca, 2450 m; Pies de la Vaca, 2800 m; Tirapits, 2700-2750 m, molt 
abundant; Pie de Fresers, 2650 m; Puig de Pastuira, 2400 m. 

DG 29 ,39 . Orófit alp. 

336. Sedum annuum L. 

Nuria (VAYR., Cat. N.: 24) (CAD., Exc: 102, Fl. Cat. II: 397) (SEN., Fl. N.: 63); 
muntanyes de Nuria (SEN., Add.: 65). 
Cap a Noufonts (CAD.,Fl. V.: 81). 

— Estatge subalpí de la zona axial, c. Davalía a l'estatge monta. 1250-2100 m. 
Indrets rocosos o pedregosos, camins, prats secs. Sedo-Scleranthion VI-VIII. 

Collet de les Barraques, 1800 m; Gorges de Nuria, 1600-2000 m; voltants de Nuria, 
1985-2100 m; Pedrisses, 2025 m; cap al Prat del Bac, 1250 m; Gorges del Freser, 
1350 m; sobre Les Marrades, 2050 m; Pía Rodó, 1800 m. 

DG 39, 28, 38. Bor.-subalp. 

Rhodiola rosea L.; Sedum rhodiola DC. 

Pujant al Puigmal (VAYR., Cat. N.: 24) , citació que recull CAD. (Fl. Cat. II: 400) . 
SENNEN admet l'espécie en el seu catáleg nurienc (Fl. N.: 63) . 

— A l'herbari Sennen no hi ha exemplars que avalin la citació. A l'herbari Vayreda hem vist 
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Força freqüent a la serralada axial. Sota la Collada de Toses, 1700 m; entre la Collada
i la Creu de Meians, 1950 m; al S de la Creu de Meians, 1925 m; cap al ColleI de Sant
Salvador, 2125 m; voltants de Núria, 1975-2050 m; Gorges de Núria, 1675 m; cap al
·Collet Verd, 2100 m; Coma d'Eina, 2150 m; Serra de la Canya, 2000-21 00 m.
Rar a la serralada pre-pirinenca. Baga de Fornells, 1575 m.

DG 29, 39,18,28,38. Bor.-subalp.

335. Sedum atratum L.

De Núria al Puigmal (SALV. in COSTA, [n!rod..· 89; in CAD., FI. Cat. 11: 398)
(SALV., POURR. in WK., Prodr. III: 144).
Núria (VAYR., Cat. N.: 24, Ui la var. perenne Vayr.") (CAD., Exc.: 102); Vall de
Núria (GAUT., Catal.: 187) (SEN., FI. N.: 63); muntanyes de Núria (SEN., Add.:
65).
Cap a Finestrelles i Noufonts (CAD., FI. Cat. 11: 398).
Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 10, Salieelllm retusae-retieulatae);
vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., I.c. t. 19, Festucetum scopariae);
vessants de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., I.c. t. 20, Elyneto-Oxy!ropydetum fou
eaudii).
Puigmal, 2750 m (SERVE, Rech. comp. t. XXII, comunitat de Feslllca supina).

- Alta muntanya axial, c. 2100-2800 m.
Pastures, llocs pedregosos, sobretot en terrenys calcinals. Carici-Kobresietea bel/ardU,
Thlaspietalia rotundifolii. (VI)VII-VIlI.

Coma de Fontseca, 2350 m; Ras de l'Ortigar, 2300 m; Coma de l'Embut, 2250 m;
Coma de Vaca, 2450 m; Pics de la Vaca, 2800 m; Tirapits, 2700-2750 m, molt
abundant; Pic de Frese", 2650 m; Puig de Pastuira, 2400 m.

DG 29,39.

336. Sedum annuum L.

Oròfit alp.

Núria (VAYR., Cat. N.: 24) (CAD., Exc.: 102, FI. Cat. 11: 397) (SEN., FI. N.: 63);
muntanyes de Núria (SEN., Add.: 65).
Cap a Noufonts (CAD., FI. v.: 81).

- Estatge subalpí de la zona axial, c. Davalla a l'estatge montà. 1250-2100 m.
Indrets rocosos o pedregosos, camins, prats secs. Sedo-Sc/eranthioll Vl-VlIl.

Collet de les Barraques, 1800 m; Gorges de Núria, 1600-2000 m; voltants de Núria,
1985-2100 m; Pedrisses, 2025 m; cap al Prat del Bac, 1250 m; Gorges del Freser,
1350 m; sobre Les Marrades, 2050 m; Pla Rodó, 1800 m.

DG 39,28,38. Bor.-subalp.

Rhodiola rosea L.; Sedum rIJodiola DC.

Pujant al Puigmal01AYR., Cat. N.: 24), citació que recull CAD. (FI COf. JJ: 400).
SENNEN admet l'espècie en ci seu catàleg nurienc (FI. N.: 63).

- A l'herbari Sennen no hi ha exemplars que avalin la citació. A l'herbari Vayreda hem vist



l 'exemplar corresponent a la seva indicaciô, exemplar força pet i t i poc desenvolupat que , per les 

sèves flors hermafrodi tes i pentàmeres , ha de per tànyer a S. telephium; la confusiô amb Rhodiola 

rosea ens fa suposar que es tracta de la subsp. fabaria. 

SAXIFRAGACEAE 

337. Saxífraga clusii Gouan 

Altures de Noufonts (CAD., Fl. Cat. II: 430). 
Nuria (SEN., Add.: 67,Fl. N: 63). 

— Tant l'exemplar corresponent de l'herbari Cadevall com els plecs repartits per 
SENNEN (Pl. d'Espagne 2101, torrent de Coma d'Eina, 2100 a 2200 m; BC 24040, 
massis del Puigmal, 2400 m) donen fe d'aquestes indications. 

DG 29 ,39 . Latepir. 

338. Saxífraga stellaris L. subsp. alpígena Temesy 

Nuria (SALV. in COSTA, In trod.: 91 ; in WK.,Prodr. Ill: 124) (CAD.,F/. V.: 8 1 , H 
Cat. II: 429) (FERRER, ¿ x a : 82) (SEN.,Add.: 61,FIN.: 63); muntanyes de Nuria 
(VAYR., Caí. N: 26). 
Fontalba(CAD.,F/, V.: 81). 
Noufonts, 2230 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 12, Bryetiim schleicheri). 

— Alta muntanya axial, cc. 1700-2450 m. 
Fonts i vores de petits rierols, mulleres. Montio-Cardaminetalia. VI-VIII. 

Vora la Collada de Toses, 1750 m; cap al Collet de Sant Salvador, 2050 m; sota el Pía 
de les Salines, 2150 m; valí Estremera, 2100-2200 m; Coma de Fontalba, 1950-2100 
m; voltants de Nuria, 1975-2050 m; sota el Collet Verd, 2100 m; Coma d'Eina, 2450 
m; Coma de les Mulleres, 2200 m; Coma de Vaca, 2300 m; vora el Planell de Coma de 
Vaca, 2050 m; cap a les Fonts del Freser, 2550 m; Coma del Llispet, 2000 m; Serra 
de la Canya, 1950-2050, abundant; cap a la Collada de Meianells, 1825 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 28, 38. Orôfit europ. C. L'espècie, circumbor.-alp. 

Saxífraga hirsuta L. 

Roques deis cims de Carançà (VAYR., Cat. N.: 26 ) . 

— A l 'herbari Vayreda no hi ha tes t imonis de la ci tació. Es possible que aquest botanic repet ís una 

indicació anter ior de COMPANYO' (Hist. Nat.: 272) , indicaciô que ha estât posada en d u b t e per 

au tors posteriors (GAUT., Catal: 194-195; BAUD, et CAUWET, Rech. crit.: 5 5 ) , i que no ha 

estât confirmada mai mes. 

339. Saxífraga áspera L. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 9 1 ; in WK., Prodr. III: 123; in 
ENGL, und IRMS.,5'ax..-452, sub subsp. euaspera Engl. et Irms. var. elongata Gaud.) 
(VAYR., Cat. N: 26) (CAD., Fl. V.: 81); Nuria (CAD., Fl. Cat. II: 428) (SEN., 
Add.: 61,FIN.: 63). 
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l'exemplar corresponent a la seva indicació. exemplar força petit i poc desenvolupat que, per les
seves flors hermafrodites i pentàmeres, ha de pertànyer a S. teJephium; la confusió amb Rhodiola
rosea ens fa SUPOSJf que es tracta de la subsp. fabaria.

SAXIFRAGACEAE

337. Saxifraga clusii Gouan

Altures de Noufonts (CAD., FI. Cat. 11: 430).
Núria (SEN., Add.: 67, FI. N.: 63).

- Tant l'exemplar corresponent de l'herbari Cadevall com els plecs repartits per
SENNEN (PI. d'Espagne 2101, torrent de Coma d'Eina, 2100 a 2200 m; BC 24040,
massís del Puigmal, 2400 m) donen fe d'aquestes indicacions.

DG 29, 39. Latepir.

338. Saxifraga stellaris L. subsp. alpigena Temesy

Núria (SALV. in COSTA, In trad.: 91; in WK., Prodr. III: 124)(CAD., FI. v.: 81, FI.
Cat. 11: 429) (FERRER, Exc.: 82) (SEN., Add.: 67, FI. N.: 63); muntanyes de Núria
(VAYR., Cat. N.: 26).
Fontalba (CAD., FI, v.: 81).
Noufonts, 2230 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 12, Bryenlln schleicheri).

- Alta muntanya axial, cc. 1700-2450 m.
Fonts i vores de petits rierols, mulleres. Montlo-Cardaminetalia. VI-VllI.

Vora la Collada de Toses, 1750 m; cap al Callet de Sant Salvador, 2050 m; sota el Pla
de les Salines, 2150 m; vall Estremera, 2100-2200 m; Coma de Fonta1ba, 1950-2100
m; voltants de Núria, 1975-2050 m; sota el Callet Verd, 2100 m; Coma d'Eina, 2450
m; Coma de les Mulleres, 2200 m; Coma de Vaca, 2300 m; vora el Planell de Coma de
Vaca, 2050 m; cap a les Fonts del Freser, 2550 m; Coma del Llispet, 2000 m; Serra
de la Canya, 1950-2050, abundant; cap a la Collada de Meianells, 1825 m.

DG 29, 39, 18,28,38. Oròfit europ_ C. L'espècie, circumbor.-alp.

Saxifraga hirsuta L.

Roques dels cims de Carançà (VAYR., Cat. N.: 26).

- A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis de la citació. Espossibleque aquest botànic repetís una
indicació anterior de COMPANYÓ (Hist. Nat.: 272), indicació que ha estat posada en dubte per
autors posteriors (GAUT., CataL: 194-195; BAUD. et CAUWET. Rec/I. crit.: 55), i que no ha
estat confïnnada mai més.

339. Saxifraga aspera L.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 91; in WK., Prodr. 111: 123; in
ENGL. und IRMS., Sax.: 452, sub subsp. euaspera Engl. et (rrns. var. elongata Gaud.)
(VAYR., Cat. N.: 26) (CAD., FI. V.: 81); Núria (CAD., FI. Cat. 11: 428) (SEN.,
Add.: 67, FI. N.: 63).



— Alta muntanya axial, rr. 
Roques, sobretot replans rocosos. Només l'hem vista en terrenys àcids. VII-VIII. 

Nuria, 2000 m; cap a la Cova de St. Gii, 2100 m; Gorges de Nuria, 1800-1900 m; 
vessant NW del Balandrau, 2200 m. 

DG 39. Oròfìt alp. 

340. Saxífraga bryoides L. 

De Nuria al Puigmal (COSTA, Introd.: 91 , sub S. aspera var. bryoides Gr. et G.; in 
WH.,Prodr. Ili: 123) (herb. BUBANI in ENGL. und IRMS., Sax.: 455). 
Roques de Nuria, Queralbs (VAYR., Cai. K: 26). 
De Queralbs a les altures de Nuria (CAD., FI. Cat. II: 428). 
Nuria (SEN., Add.: 67,Fl. K: 63). 
Contrafort S del Puigmal, 2880 m (SERVE, Rech. comp. t. V, comunitat de Festuca 
supina, Silene acaulis i Salix refusa); Puigmal, 2750-2880 m (SERVE, Le., t. XXII, 
comunitat de F. supina). 

- Alta muntanya axial, c. 2150-2880 m. 
Relleixos de roca, pastures pedregoses, indrets rocosos. VII-IX. 

Vali Estremerà, 2200 m; Puigmal, sobre les Clotxes, 2700-2850 m, abundant als llocs 
rocosos; Bac de la Foradada, 2150 m; Ras de l'Ortigar, 2300 m; Pie de la Fossa del 
Gegant, 2750 m; Coli de Carancà, 2675 m; Pics de la Vaca, 2800 m; Tirapits, 
2650-2775 m; Coma de Fresers, 2600 m; Bastiments, 2870 m; cap al Coli de la Coma 
de l'Orri, 2400 m; Balandrau, 2150 m. 

D G 2 9 . 3 9 . Oròfìt alp. 

Saxífraga adscendens L. 

Les antigües indicacions d'aquesta especie fetes per diversos autors es refereixen en realitat a S. 
aquatica (vegeu aquesta especie). 

341. Saxífraga aizoides L. 

Muntanyes de Nuria (SALV., COSTA in COST'A, Introd: 92) (SALV. in WK., Prodr. 
Ill: 106). 
Nuria (VAYR., Cat. N.: 26) (CAD., Fl. V.: 81;Fl. Cat. II: 436, "d'on baixa fins a la 
Vail de Ribes") (S,EH.,Add.: 61, Fl. N.: 63). 
Angelats ("fuente de los cuatro caños de la casa Achón") (CAD., Fl. V.: 81). 
Nuria, 2050 m, 2150 m, Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pin-
guiculetum). 
Valí de Nuria (FONT Q\lER,Enum.: 290). 

— Alta muntanya axial, ce. A les serres pre-pirinenques i a l'estatge monta és força 
mes r a r a . (950)1300-2700 m. Llocs tarterosos humits, vores de torrents. 
(VII)VIII-IX. 

Frequent i localment abundant a la serralada axial. Valí Estremera (El Boscàs, l'Es-
tret, Font de l'Home mort, Bac de la Foradada, etc.), 1300-2200 m; cap al Collet 
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- Alta muntanya axial) rr.
Roques, sobretot replans rocosos. Només l'hem vista en terrenys àcids. VII-VIII.

Núria, 2000 m; cap a la Cova de Sl. Gil, 2100 m; Gorges de Núria, 1800-1900 m;
vessant NW del Balandrau, 2200 m.

DG 39. Oròfit alp.

340. Saxifraga bryoides L.

De Núria al Puigmal (COSTA, In trad.: 91, sub S. aspera var. bryoides Gr. et G.; in
WK.., Prodr. III: 123) (herb. BUBANl in ENGL. und IRMS., Sax.: 455).
Roques de Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N: 26).
De Queralbs a les altures de Núria (CAD., FI. Cat. 11: 428).
Núria (SEN., Add.: 67, FI. N: 63).
Contrafort S del Puigmal, 2880 m (SERVE, Rech. comp. I. V, comunitat de Festuca
supina, Si/ene acaulis i Salix retusa); Puigmal, 2750-2880 m (SERVE, /.c., I. XXII,
comunitat de F. supina).

- Alta muntanya axial, c. 2150-2880 m.
Relleixos de roca, pastures pedregoses, indrets rocosos. VII-IX.

Vall Estremera, 2200 m; Puigmal, sobre les Clotxes, 2700-2850 m, abundant als Uocs
rocosos; Bac de la Foradada, 2150 m; Ras de l'Ortigar, 2300 m; Pic de la Fossa del
Gegant, 2750 m; CoU de Carançà, 2675 m; Pics de la Vaca, 2800 m; Tirapits,
2650-2775 m; Coma de Fresers, 2600 m; Bastiments, 2870 m; cap al CoU de la Coma
de l'Orri, 2400 m; Balandrau, 2150 m.

DG 29, 39. Oròfit alp.

Saxlfraga adrcendem L.

Les antigues indicacions d'aquesta espècie fetes per diversos autors es refereixen en realitat a S.
aquo/ica (vegeu aquesta espècie).

341. Saxifraga aizoides L.

Muntanyes de Núria (SALV., COSTA in COSTA,1ntrod: 92) (SALV. in WK., Prodr.
III: 106).
Núria (VAYR., Cat. N: 26) (CAD., FI. V.: 81;FI. Cat. 11: 436, "d'on baixa fms a la
Vall de Ribes") (SEN.,Add.: 67, FI. N.: 63).
Angelats ("fuente de los cuatro caños de la casa Achón") (CAD., FI. V.: 81).
Núria, 2050 m, 2150 m, Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Veg. alp. I. IS, Cariceto-Pin
guiculetum).
Vall de Núria (FONT QUER, Enum.: 290).

- Alta muntanya axial, cc. A les serres pce-pirinenques i a l'estatge montà és força
més rara. (950)1300-2700 m. Uocs tarterosos humits, vores de torrents.
(VII)VIII-IX.

Freqüent i locahnent abundant a la serralada axial. Vall Estremera (El Boscàs, l'Es
tret, Font de l'Home mort, Bac de la Foradada, etc.), 1300-2200 m; cap al CaUet



d'Estebrís, 1900 m; Coma de Fontalba; Gorges de Nuria, 1850 m; voltants de Nuria, 
1900-2100 m; vora el Roe de la Maula, 2250 m; Coma de Fontnegra, 2125 m; 
Caranga (Conflent), 2700 m; Clot de l'Ós, 2350 m; Coma de Vaca, 2250 m; sota 
Tirapits, 2700 m; cap a les Fonts del Freser, 2430 m; Coma de Fresers, 2100-2400 m; 
vora el Planell de Coma de Vaca, 2075 m; vessant bac del Balandrau, 2200 m; cap a 
Daió, 1225 m; torrent del Forn (Queralbs), 1200 m; cap al Roe de la Cale, 1700 m; 
vora la Font de la Canya, 2125 m;Baga de Siat, 1650 m; Clot de la Moscatosa, 1400 
m. 

Esporàdica a les serres pre-pirinenques. Bosc de Campelles, 1350 m; torrent de la 
Corba, 1250 m; torrent de Bancerola, 1300 m. 
La localitat d'Angeláis (indicada per CAD.) és la que es troba a mes baixa altitud (uns 
950 m). 

DG 29, 39, 28 ,38 . Bor.-alp. 

Saxífraga petraea L. 

Muntanyes de Nuria [SALV. in COSTA, Introd.: 72, sub S. petraea Gou. (non L.), nom que a les 
esmenes i correcions de la mateixa obra fa passar a S. petraea L. (non Gou)] (COSTA Supl. : 31, 
sub var. elongata Costa) (VAYR., Cat. N.: 26 , sub var. elongata Costa). 

- Planta inexistent ais Pirineus. Segons es pot comprovar amb els exemplars d'herbari determi-
nats com a S. petraea, es tracta de S. aquatica (vegeu aquesta espècie). 

342. Saxifraga praetermissa D.A. Webb;S. ajugifolia auct., non L. 

Cims de Caranga (COMP. in VAYR., Cat. N.: 26); Caranga (BUB. in CAD., Fl. Cat. 
II: 439). 
Cap a Noufonts i Coma d'Eina (CAD., Fl. Cat. II: 439). 
Capgalera de la vail de Noufonts (SEN.,^4c?<i.: 56). 
Nuria {SEN., Add.: 61,Fl. N.: 63). 

— Estatge alpi, rr. 
Tarteres amb innivació prolongada, torrents pedregosos. Característica de l'associació 
Saxifragetum praetermissae. VIII-IX. 

Coma de les Mulleres, 2550 m; Noucreus, 2700 m; Caranga (Conflent), 2650 m; 
Coma de Vaca, 2350 m;Coma de Fresers, 2275 m; cap ales Fonts del Freser, 2550 m. 

DG 39. Pir.-cant. 

343. Saxifraga aquatica Lapeyr.;5. adscendens auct.,S. petraea auct. 

De Nuria al Puigmal (PUIGG. in COSTA, Supl: 32; in CAD., Fl. Cat. II: 443). 
Muntanyes de Nuria (SALV. in WK.,Prodr. III: 118, sub. S. adscendens L.). 
Nuria (VAYR., Cat. N.: 26) (CAD., Fl. V.: S2, Exc.: 102, Fl. Cat. II: 443) (SEN., 
Add.: 67,Fl. N.: 63). 
(Vegeu també S. petraea). 

- Alta muntanya axial, ce. Davalía rarament a l'estatge monta. (1400)1800-2650 m. 
Fonts i rierols amb aigua abundant i freda. Característica de l'associació Saxifragetum 
aquaticae. Sovint fa grans masses. VII-VIII. 
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d'Estebrís, 1900 m; Coma de Fontalba; Gorges de Núria, 1850 m; voltants de Núria,
1900-2100 m; vora el Roc de la Maula, 2250 m; Coma de Fontnegra, 2125 m;
Carançà (Conflent), 2700 m; Clot de l'Ós, 2350 m; Coma de Vaca, 2250 m; sota
Tirapits, 2700 m; cap a les Fonts del Freser, 2430 m; Coma de Fresers, 2100-2400 m;
vora el Planell de Coma de Vaca, 2075 m; vessant bac del Balandrau, 2200 m; cap a
Dai6, 1225 m; torrent del Forn (Queralbs), 1200 m; cap al Roc de la Calç, 1700 m;
vora la Font de la Canya, 2125 m; Baga de Siat, 1650 m; Clot de la Moscatosa, 1400
m.
Esporàdica a les serres pre-pirinenques. Bosc de Campelles, 1350 m; torrent de la
Corba, 1250 m; torrent de Bancerola, 1300 m.
La localitat d'Angelats (indicada per CAD.) és la que es troba a més baixa altitud (uns
950 ml.
DG 29, 39, 28, 38. Bor.-alp.

Saxifraga petraea L.

Muntanyes de Núria [SALV. in COSTA, Incrod.: 72, subS. petraea Gou. (non L), nom que a les
esmenes i correcions de la mateixa obra fa passar a S. petraea L. (non Gou)] (COSTA, Supl.: 31,
sub var. e/angola Costa) (VAYR., Cat. N.: 26, sub var. e/angola Costa).

- Planta inexistent als Pirineus. Segons es pot comprovar amb els exemplars d'herbari determi
nats com aS. petraea, es tracta de S. aquarica (vegeu aquesta espècie).

342. Saxifraga praetermissa D.A. Webb;S. ajugifoiia auct., non L.

Cims de Carançà (COMP. in VAYR., Cat. N: 26); Carançà (BUB. in CAD., FI. Cat.
lI: 439).
Cap a Noufonts i Coma d'Eina (CAD., FI. Cat. lI: 439).
Capçalera de la vall de Noufon!s (SEN., Add.: 56).
Nútia (SEN.,Add.: 67, FI. N: 63).

- Estatge alpí, n.
Tarteres amb innivació prolongada, torrents pedregosos. Característica de l'associació
S!lXlfragetum praetennissae. VlIl-J)(,

Coma de les Mulletes, 2550 m; Noucreus, 2700 m; Carançà (Conflent), 2650 m;
Coma de Vaca, 2350 m;Coma de Fresers, 2275 m;cap ales Fonts del Freser, 2550 m.

DG 39. Pir.-cant.

343. Saxifraga aquatica Lapeyt.;s. adscendens auct.,S. petraea auct.

De Nútia al Puigrnal (PUIGG. in COSTA, Supl.: 32; in CAD., FI. Cat. II: 443).
Muntanyes de Núria (SALV. in WK.,Prodr. III: ll8, sub.S. adscendens L.).
Núria (VAYR., Cat. N: 26) (CAD., FI. V.: 82, Exc.: 102, FI. Cat. 11: 443) (SEN.,
Add.: 67, FI. N: 63).
(Vegeu tambéS. petraea).

- Alta muntanya axial, cc. Davalla ratament a l'estatge montà. (1400)1800-2650 m.
Fonts i rierols amb aigua abundant i fteda. Caractetística de l'associació Saxifragetum
aquaticae. Sovint fa grans masses. Vll-VIlI.



Font de l'Home mort, 1800 m; El Borrut, 2500 m; Fontalba, 2000-2040 m, molt 
abundant; Gorges de Nuria, 1900 m; voltants de Nuria, 2000-2100 m; sota Pic de 
Segre, 2650 m; Coma de Vaca, 2250 m; Fonts del Freser, 2430 m; abundant a la 
Coma de Fresers; torrent de les Llances, 1400 m. 
Als herbaris barcelonins (BC, herb. Vayr., herb. Sen.,...) hem vist nombrosos exem
plars d'aquesta planta, procedents de Nuria, determináis com a S. aquatica, S adscen-
dens o S. petraea. 

DG 29, 39, 28. Endèm. pir. 

Saxífraga x capitata Lapeyr. = S. ajugifolia x aquatica 

Nuria, Puigmal (TRÈM. in COSTA, Supl.: 32; in WK.,Suppl.: 210). 
Nuria (VAYR., Cat. N: 26) (CAD., FI. V.: 82) (SEN., Add.: 67,FI. N: 63 "que no 
creiem híbrida"). 

- Alta muntanya axial. No pas rara, barrejada amb teS. aquatica. 

Coma de l'Embut, 2250 m; Nuria, torrents entre 2000 i 2500 m (SEN., PI. d'Esp. 
1668). 

DG 2 9 , 3 9 . 

Saxífraga x virginis-mariae Sennen = S. capitata x ajugifolia. 

Nuria (SEN.,Nos dec: 650,Nombr. loc.: 369). 

- Noufonts, vers 2600 m (SEN. herb). 
Es tracia d'una forma híbrida entre S. aquatica i S. ajugifolia més propera a aquesta 
última espècie que a la primera, és a dir, S. ajugifolia > aquatica, entitat que, segons 
ENGL, i IRMS., ha de rebre pròpiament el nom de S. x capitata. 

DG 39. 

Saxífraga x lapeyrousiana Sennen = S. aquatica x capitata. 

Torrent de Noufonts (SEN., Add.: 67); el mateix autor inclou el tàxon en el seu 
catàleg nurienc (FI. N: 63) sense especificar localitat. 

- Si es tracta d'una forma hibridogènica més acostada a S. aquatica que a S. ajugifo
lia, és a dir, S. ajugifolia < aquatica, hauria d'anomenar-se, segons ENGL. iIRMS., S. 
x borden Rouy et Camus. 

DG 39. 

344. Saxífraga pentadactylis Lapeyr. 

Muntanyes de Nuria (TRÈM. in COSTA,Supl.: 31 ; in WK.,Suppi: 208; in CAD., FI. 
Cat. II: 440). 
Puigmal i cims de Nuria (VAYR., Cat. N: 26, amb dubte). 
Puigmal (SOULIÉ, TRÈM. in ENGL, und IRMS., Sax.: 392, ut var. typica Engl, et 
Irmsch.); tarteres del Puigmal (SEN., Add.: 67). Aquest darrer autor inclou l'espècie 
en el seu catàleg (FI. N: 63) sense especificar localitat. 
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Font de l'Home mort, 1800 m; El Borrut, 2500 m; Fontalba, 2000·2040 m, molt
abundant; Gorges de Núria, 1900 m; voltants de Núria, 2000·2100 m; sota Pic de
Segre, 2650 m; Coma de Vaca, 2250 m; Fonts del Freser, 2430 m; abundant a la
Coma de Fresers; torrent de les Llances, 1400 m.
Als herbaris barcelonins (BC, herb. Vayr., herb. Sen.,...) hem vist nombrosos exem·
plars d'aquesta planta, procedents de Núria, determinats com a S. aquarica, S adscell·
delis o S. petraea.

DG 29, 39, 28. Endèm. piro

Saxifraga x capitata Lapeyr. = S. ajugifolia x aquarica.

Núria, Puigrnal (TRÈM. in COSTA, Supl.: 32; in WK.,Supp/.: 210).
Núria (VAYR., Car. N.: 26) (CAD., FI. v.: 82)(SEN., Add.: 67, FI. N.: 63 "que no
creiem híbrida").

- Alta muntanya axial. No pas rara, barrejada amb la S. aquarica.

Coma de l'Embut, 2250 m; Núria, torrents entre 2000 i 2500 m (SEN., PI. d'Esp.
1668).

DG 29, 39.

Saxifraga x virginis·mariae Sennen =S. capirata x ajugifolia.

Núria (SEN.,Nosdéc.: 650,Nombr. Ioc.: 369).

- Noufonts, vers 2600 m (SEN. herb).
Es tracta d'una forma hibrida entre S. aquarica iS. ajugifolia més propera a aquesta
última espècie que a la primera, és a dir, S. ajugifo/ia>aquarica, entitat que, segons
ENGL. i IRMS., ha de rebre pròpiament el nom de S. x capitata.

DG 39.

Saxifraga x lapeyrousiana Sennen =S. aquatica x capitata.

Torrent de Noufonts (SEN., Add.: 67); el mateix autor inclou el tàxon en el seu
catàleg nurienc (FI. N.: 63) sense especificar localitat.

- Si es tracta d'una forma hibridogènica més acostada a S. aquatica que a S. ajugifo
lla, és a dir, S. ajugifo/la <aquarica, hauria d'anomenar-se, segons ENGL. i IRMS., S.
x borderi Rouy et Camus.

DG 39.

344. Saxifraga pentadactylis Lapeyr.

Muntanyes de Núria (TRÈM. in COSTA,Supl.: 31; in WK.,Suppl.: 208; in CAD., FI.
Cat. I/: 440).
Puigrnal i cims de Núria (VAYR., Cat. N.: 26, amb dubte).
Puigrnal (SOULlÉ, TRÈM. in ENGL. und IRMS., Sax.: 392, ut var. typica Eng1. et
Irmsch.); tarteres del Puigmal (SEN., Add.: 67). Aquest darrer autor inclou l'espècie
en el seu catàleg (FI. N.: 63) sense especificar localitat.



Contrafort meridional del Puigmal, 2710-2840 m (SERVE, Rech. comp. t. XVI, 
comunitat de Viola diversi folia); vessant W del Puigmal, 2780 m (SERVE, le. t. XIX, 
comunitat de F. supina); Puigmal, 2830 m (SERVE, Le. t. XXII, comunitat de F. 
supina). 

— Estatge alpi, r. 
Tarteres, roques, llocs pedregosos. Silicícola. VII-VIII. 
Vora la Tossa del Pas dels Lladres, 2660 m; tossa del Puigmal; Pie de Segre, 2725 m; 
Pie de l'Infern, 2800 m; Bastiments, 2850 m, abundant. Tarteres del Puigmal, 2850 
m (SEN., PI d'Esp. 2104, ut var. congesta Luiz. vidit LUIZET). 

DG 29, 39. Endèm. pir. 

345. Saxífraga geranioides L. 

Muntanyes de Nuria (SALV.), de Nuria al Puigmal una forma mes petita, pubescent i 
viscosa (COSTA, Introd.: 92) (in WK.,Prod. III: 117). 
Roques de Nuria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 26). 
Puigmal (CAD., Fl. V.: 82, sub var. ladanífera Gr. et G.)-
Cap al Puigmal (CAD.), Finestrelles (SEN.) (in CAD., Fl. Cah II: 437). 
Nuria (SEN.,Add.: 67, Fl. N.: 63). 

- Alta muntanya axial, c. 2000-2800 m. 

Llocs tarterosos ombrívols, sovint ais matollars de nerets que colonitzen tarteres 
fixades. BRAUN-BLANQUET la considera característica de l'associació Saxífrago-
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Contrafort meridional del Puigmal, 2710-2840 m (SERVE, Reck. comp. t. XVI,
comunitat de Viola diversifoiia); vessant W del Puigmal, 2780 m (SERVE, I.c. t. XIX,
comunitat de F. supina); Puigmal, 2830 m (SERVE, l.c. t. XXII, comunitat de F.
supina).

- Estatge alpí, r.
Tarteres, roques, llocs pedregosos. Silicícola. VIl-VIII.
Vora la Tossa del Pas dels Lladres, 2660 m; tossa del Puigmal; Pic de Segre, 2725 m;
Pic de l'Infern, 2800 m; Bastiments, 2850 m, abundant. Tarteres del Puigmal, 2850
m (SEN., PI. d'Esp. 2104, ut var. congesta Luiz. vidit LUlZET).

DG 29, 39.

9 ~. Saxifraga media
O Saxífraga pentadactylis

-O,

7
2 3

Endèm. piro

345. Saxifraga geraniaides L.

Muntanyes de Núria (SALV.), de Núria al Puigmal una forma més petita, pubescent i
viscosa (COSTA, lntrod.: 92) (in WK., Prod. lll: 117).
Roques de Núria, Queralbs (VAYR., Car. N.: 26).
Puigmal (CAD., FI. V: 82, sub var.ladanifera Gr. et G.).
Cap al Puigmal (CAD.), Finestrelles (SEN.) (in CAD., FI. Cat, 11: 437).
Núria (SEN., Add.: 67, FI. N.: 63).

- Alta muntanya axial, C. 2000-2800 m.
Llocs tarterosos ombrívols, sovint als matollars de nerets que colonitzen tarteres
fIxades. BRAUN-BLANQUET la considera característica de l'associació Saxifrago-



Rhododendretum; seria mes adéquat, al nostre parer, considerar-la espècie diferencial 
delSaxifrago-Rhododendretum d'altitud (subassociació típica). VI-VIII. 

Entre el Pas deis Lladres i el Puigmal, 2600-2800 m; sobre la Coma de l'Embut, 2750 
m; cap al Roe deis Eugassers, 2600 m; Coma de Gombreny, 2100 m; Coma de les 
Mulleres, 2350 m; Coma de Vaca, 2200 m; Coma de Fresers, 2200-2400 m; Basti-
ments, 2860 m; El Gafetar, 2300 m; vessants obacs del Balandrau, 2200 m; vora el 
Planell de Coma de Vaca, 2050 m; sobre les Marrades, 2100 m. 

DG 29, 39. Latepir. 

Saxífraga x lecomtei Luizet et Soulié = S. geranioidesx pentadactylis. 

Puigmal (Cerdanya) (SOULIÉ in ENGL. und IRMS.,5a;c.: 437). 
SENNEN inclou el tàxon al seu catàleg nurienc (FI. N.: 63). 

- Puigmal, tarteres esquistoses, 2900 m (SEN.P/. d'Esp. 2660, det. LUIZET). 

DG 29. 

Saxífraga nervosa Lapeyr. (incl. S. intricata Lapeyr.). 

Nuria (COSTA, Supi: 32 et in WK., Prodr. III: 112, ut S. exarata Will. var. intricata Lap.) 
(VAYR., Cat. N.: 26 , ut S. exarata var. intricata Lap.) (CAD., FI. V.: 82 , sub S. intricata Lap.; FI. 

Cat. II: 441) . 

Quetalbs (VAYR., Cat. N.: 26). 

Lac Moissons (sic) prop de Nuria, 2500 m (TRÈM. herb. Berlin in ENGL. und IRMS., Sax.: 405 , 
sub S. intricata Lap. var. nervosa (Lap.) Engl. et Irmsch. subvar. eunervosa Engl. et Irmsch.). 
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (Fi. N.: 63) . 

- L'exemplar a què es refereix CAD. en la seva Flora de Catalunya i que es troba al seu herbari 
correspon en realitat a S. pubescens (teste O. de BOLOS). També s'ha d'atribuir a aquesta especie 
la planta de què parlen ENGL. i IRMS. i l'étiqueta de la quai diu: "S. intricata, nervosa Lap.-
Moissons à Nuria"; l'hem vista a l'herb. Vayreda. En aquest mateix herbari hi ha un plec de 
Nuria, déterminât com a S. exarata var. nervosa, que correspon, aixi mateix, a S. pubescens; un 
altre plec de la mateixa localitat, donat com a S. exarata Vili, {intricata Lap. (sic), s'ha de referir, 
al nostre parer, a S. x jeanpertii Luizet. 

346. Saxífraga androsacea L. 

Nuria (SALV., F. BOLÒS in COLMEIRO, Enum.: 488) (F. BOLOS herb. in VAYR., 
Pl. not: 69). 
Altures de Fontnegra, al peu de les neveres (CAD.), Noufonts (SEN.) (in CAD., Fl. 
Cat. II: 438). 
Alta vali de Noufonts, roques humides de Coma de Vaca (SEN., Add.: 67). El mateix 
autor inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 63) sensé especificar localitat. 
Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 10, Salicetum retusae-reticulatae). 

- Estatge alpi, rr. 2250-2700 m. 
Congesteres, indrets ombrívols i nivosos. Hom la considera característica de l'aliança 
Arabidion coeruleae (vegetació de les congesteres neutro-basòfiles) i BRAUN-BLAN-
QUET la situa entre les caractéristiques del Salicetum retusae-reticulatae.. Nosaltres 
l'hem vista en situacions diferents i tant en terrenys calcinais com silicis. VII-VIII. 
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Rhododendretum; seria més adequat, al nostre parer, considerar·la espècie diferencial
del Saxi[rago-Rhodode/ldretum d'altitud (subassociació típica). VI-VIII.

Entre el Pas dels Lladres i el Puigmal, 2600-2800 m; sobre la Coma de l'Embut, 2750
m; cap al Roc dels Eugassers, 2600 m; Coma de Gombreny, 2100 m; Coma de les
Mulleres, 2350 m; Coma de Vaca, 2200 m; Coma de Fresers, 2200-2400 m; Basti
ments, 2860 m; El Gafetar, 2300 m; vessants obacs del Balandrau, 2200 m; vora el
Planell de Coma de Vaca, 2050 m; sobre les Marrades, 2100 m.

DG 29, 39. Latepic.

Saxifraga x lecomtei Luizet et Soulié =S. gera/lioides x pe/ltadactylis.

Puigmal (Cerdanya) (SOULlÉ in ENGL. und lRMS., Sax.: 437).
SENNEN inclou el tàxon al seu catàleg nurienc (F/. N: 63).

- Puigmal, tarteres esquistoses, 2900 m (SEN. P/. d'Esp. 2660, det. LUIZET).

DG 29.

Saxifraga nervosa Lapeyr. (jnel. S. inlricata Lapeyr.).

Núria (COSTA, Supl.: 32 et in WK., Prodr. III: 112, ut S. exarata Will. var. intricata Lap.)
(VAYR., Cat. N.: 26. ut S. exarata var. ¡ntricota Lap.) (CAD., Ff. V.: 82, sub S. ¡ntricata Lap.; Fl.
Olt. Il: 441).
Queralbs (VAYR., Car. N.: 26).
Lac Moissons (sic) prop de Núria, 2500 m (TRÈM. herb. Berlin in ENGL. und IRMS., Sax.: 405,
sub S. ¡ntrlcata Lap. var. nervosa (Lap.) Engl. et lrmsch. subvar. eunervosa EngL et lrmsch.).
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (F7. N.: 63).

- L'exemplar a què es refereix CAD. en la seva Flora de Catalunya i que es troba al seu herbari
correspon en realitat a S. pubescens (teste O. de BOLÒS). També s'ha d'atribuir a aquesta espècie
la planta de què parlen ENGL. i IRMS. i l'etiqueta de la qual diu: "S. intricata, nervosa Lap.·
Moissons à Núria"; l'hem vista a ('herb. Vayreda. En aquest mateix herbari hi ha un plec de
Núria, determinat com a S. exarala var. nervosa, que correspon, així mateix, a S. pubescens; un
altre plec de la mateixa localitat, donat com a S. exarata Viii. i intricata Lap. (sic), s'ha de referir,
al nostre parer, aS. x jeanpertii Luizet.

346. Saxifraga androsacea L.

Núria (SALV., F. BOLÒS in COLMEIRO,El1um.: 488) (F. BOLÒS herb. in VAYR.,
P/. /lot.: 69).
Altures de Fontnegra, al peu de les neveres (CAD.), Noufonts (SEN.) (in CAD., F/.
Cat. JI: 438).
Alta vall de Noufonts, roques humides de Coma de Vaca (SEN.,Add.: 67). El mateix
autor inclou l'espècie en el seu catàleg (F/. N: 63) sense especificar localitat.
Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL., Vég. a/po t. 10,Sa/icetulll retusae-reticu/atae).

- Estatge alpí, rr. 2250-2700 m.
Congesteres, indrets ombrívols i nivosos. Hom la considera característica de l'aliança
Arabidio/l coeru/eae (vegetació de les congesteres neutro-basòfiles) i BRAUN-BLAN
QUET la situa entre les característiques del Salicetwn retusae·reticulatae.. Nosaltres
l'hem vista en situacions diferents i tant en terrenys calcinals com silicis. VII-VIII.



Noufonts, 2600 m (SEN. herb); sota el Coll de Tirapits, 2700 m; vora les Fonts del 
Freser, 2600 m; cap ais Tres Pics, 2450'm. 

Referint-se a la planta de SALV. indicada per COLM., COSTA (Introd.: 93) assevera: 
"la que se cita en Nuria... me parece enteramente la anterior" (S. muscoides Wulf.). 
Pel que fa a la indicado vayredana, CADEVALL (Notas fitog. 1908: 13) fa notar: 
"Vayreda... dice Nuria (Bolds.hb.) pero no la cita en el catálogo de Nuria". No hem 
vist les plantes corresponents. 

DG 29, 39. Orófit alp. 

347. Saxífraga moschata Wulf. in Jacq.; S. muscoides auct. (inch S. planifolia Lap., S. 
tenuifolia Rouy et Camus, S. confusa Luizet i S. x senneni Luizet). 

Roques de Nuria (VAYR., Cat. N.: 26); Nuria (CAD., Fl. V.: 82, sub S. muscoides 
Wulf. i S. planifolia Lap.; Fl Cat. II: 438, sub S. planifolia; idem: 442, sub S. 
muscoides Wulf. races vulgaris i glandulosa, amb la subsp. confusa) (SEN., Fl. N.: 
63-64, sub S. muscoides, S. planifolia, flrmata i tenuifolia, S. confusa iS. x senneni). 
Coll de Nuria (ENGLER, herb. Berlin in ENGL, und IRMS., Sax.: 421 , sub S. 
moschata Wulf. subsp. eumoschata Engl, et Irmsch. var. versicolor Engl, et Irmsch. 
subvar. fissifolia Engl, et Irmsch.). 
Pic de Finestrelles (GAUT. in CAD., Fl. Cat. II: 439, sub S. tenuifolia). 
Coma d'Eina i Finestrelles (SEN., Add.: 68). 
Coll de Nuria, 2620 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 5 Jberidetum spathulatae); vessant S del 
Puigmal, 2550 m (BR.-RL., I.e. t. 8, Senecietum leucophylli); Pic de Finestrelles, 
2600 m, vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 2500 m (BR.-BL., 
l.c. t. 23, Pumileto-Festucetum supinae); Pic de Finestrelles, 2750 m, Pic de la Fossa 
del Gegant, 2800 m, Coll de Nuria, 2600 m (BR.-BL., l.c. t. 24, Curvuleto-Leon-
tidetum pyrenaici). 
Gorrablanc, 2450 m (SOUT.,Exhum.: 266 taula). 
Marge del Pla de Gorrablanc (BAUD, in SOUT., Mod. supraf: 126 taula). 
SERVE (Rech. comp) la indica de nombroses localitats situades dins la regió Pla de 
les Salines-Puigmal, entre 2300 i 2880 m, i a diverses comunitats corresponents a 
prats i a tarteres (vegeu t. Ill, V, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII i XXIV). 
Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD, et SERVE, Les group. F. dur. t. Minuartio-Ra-
nunculeturn parnassifolii douglasietosum). 

- Alta muntanya axial, cc. 2000-2875 m. 
Es fa a les pastures alpines, sobretot a les carenes i en indrets pedregosos, a les 
tarteres, ais replans de roca, etc. (VI)VII-IX. 

Nombroses localitats, des del Pla de les Salines i el Roc Blanc (2100 m) fins al cim de 
Bastiments i a la Serra de la Canya (2050 m). Localitats intermedies: Pas dels Lladres 
(2540 m), Coma de Fontseca, Puigmal (2600-2875 m), Finestrelles, Ras de l'Ortigar, 
Nuria (2050 m), Coma d'Eina, Coma de les Mulleres, Coma del Clot, Fossa del 
Gegant, Caranga, Pics de la Vaca (2800 m), Tirapits, Coma de les Eugues, Pie de 
Fresers, Balandrau, etc. 

Es tracta d'una planta de morfología molt variable que ha permés la creació de 
diverses especies o, si mes no, la distinció de nombroses entitats subspecífiques 
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Noufonts, 2600 m (SEN. herb); sota el Coll de Tirapits, 2700 m; vora les Fonts del
Freser, 2600 m; cap als Tres Pics, 2450·m.

Referint-se a la planta de SALV. indicada per CaLM., COSTA (¡ntrod.: 93) assevera:
"la que se cita en Núria ... me parece enteramente la anterior" (S. muscoides Wulf.).
Pel que fa a la indicació vayredana, CADEVALL (¡Votas fitog. 1905: 13) fa notar:
"Vayreda... dice Nuria (Bolòs.hb.) perD no la cita en el catalogo de Nuria". No hem
vist les plantes corresponents.

DG 29, 39. Oròfit alp.

347. Saxifraga moschata Wulf. in Jacq.; S. muscoides auct. (inel. S. planifolia Lap., S.
tenuifolia Rouy et Carnus, S. confusa Luizet i S. x senneni Luizet).

Roques de Núria (VAYR., Cat. N: 26); Núria (CAD., FI. v.: 82, sub S. muscoides
Wulf. i S. planifolia Lap.; FI. Cat. 11: 438, sub S. planifolia; idem: 442, sub S.
muscoides Wulf. races vulgaris i glandulosa, amb la subsp. confusa) (SEN., FI. N:
63-64, sub S. muscoides, S. planifolia, firmata i tenuifolia, S. confusa iS. x senneni).
Coll de Núria (ENGLER, herb. Berlin in ENGL. und IRMS., Sax.: 421, sub S.
moschata Wulf. subsp. eumoschata Engl. et Irmsch. var. versicolor Engl. et Irmsch.
subvar. fissifolia Engl. et Irmsch.).
Pic de Finestrelles (GAUT. in CAD., FI. Cat. 11: 439, sub S. tenuifolia).
Coma d'Eina i Finestrelles (SEN., Add.: 68).
Coll de Núria, 2620 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 5,Jberidetum spathulatae); vessant S del
Puigmal, 2550 m (BR.-RL., I.c. t. 8, Senecietum leucophylli); Pic de Finestrelles,
2600 m, vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 2500 m (BR.-BL.,
I.c. t. 23, Pumileto-Festucetum supinae); Pic de Finestrelles, 2750 m, Pic de la Fossa
del Gegant, 2800 m, Coll de Núria, 2600 m (BR.-BL., I.c. t. 24, Curvuleto-Leon
tidetum pyrenaici).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 taula).
Marge del Pla de Gorrablanc (BAUD. in SOUT., Mod. supraf: 126 taula).
SERVE (Rec/I. comp) la indica de nombroses localitats situades dins la regió Pla de
les Salines-Puigmal, entre 2300 i 2880 m, i a diverses comunitats corresponents a
prats i a tarteres (vegeu t. III, V, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII i XXIV).
Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD. et SERVE, Les group. F dur. t. Minuartio-Ra
nunculetum parnassifolii douglasietosum).

- Alta muntanya axial, cc. 2000-2875 m.
Es fa a les pastures alpines, sobretot a les carenes i en indrets pedregosos, a les
tarteres, als replans de roca, etc. (VI)VII-IX.

Nombroses localitats, des del Pla de les Salines i el Roc Blanc (2100 m) fms al cim de
Bastiments i a la Serra de la Canya (2050 ml. Localitats intermèdies: Pas dels Lladres
(2540 m), Coma de Fontseca, Puigmal (2600-2875 m), Finestrelles, Ras de l'Ortigar,
Núria (2050 m), Coma d'Eina, Coma de les Mulleres, Coma del Clot, Fossa del
Gegant, Carançà, Pics de la Vaca (2800 m), Tirapits, Coma de les Eugues, Pic de
Fresers, Balandrau, etc.

Es tracta d'una planta de morfologia molt variable que ha permès la creació de
diverses espècies o, si més no, la distinció de nombroses entitats subspecífiques



(vegeu, per exemple, ENGL. und IRMS. 1916). Tots els exemplars que hem estudiat 
poden èsser inclosos dins la subsp. moschata var. firmata (Luiz.) 0 . Bolòs et Vigo, de 
fulles planes, totes o la majoria enteres, i de petáis ovats. És molt possible que 
existeixi també a la comarca la subsp. fastigiata (Luiz.) P. Fourn., de fulles solcades a 
l'anvers i pètals estrets. A Fherbari Sennen hi ha molts plecs procedents de la vali de 
Nuria, déterminais com a S. firmata Luiz. 

La S. confusa Luiz. (segons ENGL. i IRMS., S. moschata subsp. eumoschata var. 
cyclopetala (Beck) emend. Engl. et Irmsch. subvar. confusa (Luiz.) Engl. et Irmsch.) 
correspon també a la S. firmata Luiz., tal com confirma CONILL (Observ.:8) i com 
havia ja dit el mateix LUIZET (vegeu SEN. Pl. d'Esp. 2665, plec l'étiqueta del quai 
diu: "S. firmata Luiz = 5 . confusa Luiz. olim non Lej.-Det. Luizet-Massis del Puigmal 
i del Carlit"). 
Pel que fa a S. x senneni Luiz., l'autor la interpreta com un hibrid entre S. fastigiata 
Luiz. i S. confusa Luiz. (és a dir, si es vol, entre S. moschata subsp. moschata var. 
firmata i S. moschata subsp. fatigiata). Els especialistes ENGLER i IRMSCHER 
(Sax.: 434) diuen que, segons el propi LUIZET, és un tàxon difícil de reconèixer en 
sec. N b e m vist exemplars d'herbari procedents de la Cerdanya (vegeu, per exemple, 
SEN. Pl. d'Esp. 2655). 

DG 29, 39, 28, 38. Oròfit euras. 

Saxífraga x martyi Luizet et Soulié = S. pentadactylis x moschata var. firmata. 

Puigmal (SOULIÉ in ENGL. et IRMS., Sax.: 445, sub S. x martyi 0 Luizet et Soulié, 
S. x llaurentiana Engl. et Irmsch = 5 . moschata var. cyclopetala x pentadactylis). 
Puigmal, 2830 m (SERVE, Rech. сотр. t. XXII, comunitat de Festuca supina). 

— Cim de Bastiments, 2800 m, entre les especies progenitores; Puigmal, roques sili-
cies, 2800 m (SOULIÉ in herb. Sennen, teste LUIZET, ut pentadactylis x confusa); 
Puigmal, tarteres esquistoses, 2900 m (Sen., Pl. d'Esp. 2661, det. LUIZET). 

DG 29, 39. 

Saxífraga x nuriensis Sennen =S. geranioides x moschata. 

SENNEN inclou aquest hibrid en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 63) . 

Coli de Finestrelles (Cerdanya), tarteres esquistoses, cap a 2500 m (SEN., Pl. d'Esp. 1930: 

137-138) . 

- Hem vist l'exemplar al quai fa referencia SENNEN (Pl. d'Esp. 2658) , en l'étiqueta del quai 
aquest autor escriu " = ? S. geranioides x fastigiata". Si els taxons progenitors fossin réarment 
aquests, el nom vàlid de l'hibrid hauria d'ésser S. x mangimi. Luizet et Soulié; si es tractés de S. 
geranionides x moschata var. firmata, cosa molt possible, el nom correcte seria S. x costei Luizet 
et Soulié. 

A. Pl. d'Esp. 1930 SENNEN diu: "S. x nuriensis Sennen ( = 5 . geranionides x? ), non S. nuriensis 
in Pl. d'Esp. 4 4 0 9 , qui est S. Virginis-Mariae Senn". El plec de Pl. d'Esp. 4 4 0 9 , procèdent del 
Puigmal (roques silicies a 2800 m - Leg. Soulié), fou déterminât primer com a S. x lecomtei 
Luizet et Soulié, determinado confirmada en etiqueta a part per un autor d'identitat insegura 
(possiblement LUIZET); però una tercera etiqueta de SENNEN assenyala que la planta s'assembla 
mes aviat a S. nuriensis Sennen. Opinem que l'exemplar en questió pot incloure's dintre de S. x 
lecomtei, bé que no hi coincideix exactament; no ha de portar-se, en canvi, a j . x nuriensis ni, 
encara menys, a S. x virginis mariae. 
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(vegeu, per exemple, ENGL. und IRMS. 1916). Tots els exemplars que hem estudiat
poden ésser inclosos dins la subsp. moschata var. finnata (Luiz.) O. Bolòs et Vigo, de
fulles planes, totes o la majoria enteres, i de pètals ovats. És molt possible que
existeixi també a la comarca la subsp. fastigiata (Luiz.) P. Fourn., de fulles solcades a
l'anvers i pètals estrets. A l'herbari Sennen hi ha molts plecs procedents de la vall de
Núria, determinats com a S. firmata Luiz.
La S. confusa Luiz. (segons ENGL. i IRMS., S. moschata subsp. eumoschata var.
cyclopetala (Beck) emend. Engl. et Irmsch. subvar. confusa (Luiz.) Engl. et Innsch.)
correspon també a la S. firmata Luiz., tal com confirmà CONILL (Observ.:8) i com
havia ja dit el mateix LUIZET (vegeu SEN. PI. d'Esp. 2665, plec l'etiqueta del qual
diu: "S. firmata Luiz ~ S. confusa Luiz. olim non Lej.-Det. Luizet-Massís del Puigmal
i del Carlit").
Pel que fa a S. x senneni Luiz., l'autor la interpreta com un htbrid entre S. fastigiata
Luiz. i S. confusa Luiz. (és a dir, si es vol, entre S. moschata subsp. moschata var.
firmata i S. moschata subsp. fatigiata). Els especialistes ENGLER i· IRMSCHER
(Sax.: 434) diuen que, segons el propi LUIZET, és un tàxon difícil de reconèixer en
sec. N'hem vist exemplars d'herbari procedents de la Cerdanya (vegeu, per exemple,
SEN. PI. d'Esp. 2655).

DG 29,39,28,38. Oròfit euras.

Saxifraga x martyi Luizet et Soulié ~S. pentadactylis x moschata var. firma ta.

Puigmal (SOULIÉ in ENGL. et IRMS., Sax.: 445, sub S. x martyi ~ Luizet et Soulié,
S. x llauren tiana Engl. et Innsch ~S. moschata var. cyclopetala x pentadactylis).
Puigmal, 2830 m (SERVE, Rech. comp. t. XXII, comunitat de Festuca supina).

- Cim de Bastiments, 2800 m, entre les espècies progenitores; Puigmal, roques silí
cies, 2800 m (SOULIÉ in herb. Sennen, teste LUIZET, ut pentadactylis x confl/sa);
Puigmal, tarteres esquistoses, 2900 m (Sen., PI. d'Esp. 2661, det. LUIZET).

DG 29, 39.

Saxifraga x nuriemis Sennen =5. geranioides x mosc}¡ata.

SENNEN inclou aquest híbrid en el seu catàleg nurienc (A. N.: 63).
Coll de Finestrelles (Cerdanya), tarteres esquistoses, cap a 2500 m (SEN., Pl. d'Esp. 1930:
137-138).

- Hem vist l'exemplar al qual fa referència SENNEN (Pl. d'Esp. 2658), en l'etiqueta del qual
aquest autor escriu" =? S. geranioides x [astigiata". Si els tàxons progenitors fossin realment
aquests, el nom vàlid de l'híbrid hauria d'ésser S. x manginii. Luizet et Soulié; si es tractés de S.
geranionides x moschata var. [innata, cosa molt possible, el nom correcte seria S. x costei Luizet
et Soulié.
A. Pf. d'Esp. 1930 SENNEN diu: "S. x nuriensis Sennen (=S. gera'lionides x?), nanS. nuriellSis
in PI. d'Esp. 4409, qui est S. Virg¡"n¡"s·Mariae Senn". El plec de PI. d'Esp. 4409, procedent del
Puigmal (roques silícies a 2800 m - Leg. Sou1ié), fou determinat primer com a S. x /ecomtei
Luizet et Soulié, determinació confirmada en etiqueta a part per un autor d'identitat insegura
(possiblement LUIZET); però una tercera etiqueta de SENNEN assenyala que la planta s'assembla
més aviat a S. nuriensis Sennen. Opinem que l'exemplar en questió pot incloure's dintre de S. x
lecom/ei, bé que no hi coincideix exactament; no ha de portar-se, en canvi, a S. x lluriemis ni,
encara menys, a S. x virginis mariae.



Saxífraga x sudrei Luizet et Soulié =S. moschata x nervosa. 

SENNEN la inclou en el seu catàleg (FI. N.: 63) . 

- Atès que a la zona estudiada no existeix S. nervosa, no és gens probable que hi pugui fer-se 
l'híbrid. D'altra banda, a l'herb. Sennen no hi ha testimonis que avalin la citació. 

Saxífraga exarata Vili. 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 26); Nuria (CAD., Fi. V.: 82 , indicado que no repeteix a 
la Flora de Catalunya); serra de Nuria (COSTA in CAD.., FI. Cat. II: 4 4 2 ; però el que indica en 
realitat COSTA és la var. intricata, corresponent a S. nervosa). També SENNEN inclou l'espècie 
en el seu catàleg (FI. N.: 63) . 

Pie de Finestrelles, entre el Coli de Lio i el Coli de Nuria (GAUT. herb. in ENGL. und IRMS., 
Sax.: 4 1 3 , ut var. pyrenaica Engl.). 

- Planta que es reputa inexistent a la serralada pirinenca. No hem vist exemplars d'herbari que 
confirmin les citacions aquí dalt ressenyades, citacions que han de considerar-se errònies (fins i 
tot la deis monografistes ENGL. i IRMSCH. el quals assenyalen l'espècie, no solament al Pie de 
Finestrelles, sino també a la vali d'Eina cerdana i al Montseny). A l'herb. Vayreda un plec que 
duu l'etiqueta "S. exarata Vili y intricata Lap. - Nuria" ha d'atribuir-se a S. x jeanpertit Una mos-
tra de l'herbari Cadevall determinada en principi com a S. exarata fou atribuida posteriorment a 
S. pubescens. 

348. Saxífraga pubescens Pourret subsp. pubescens; S. obscura Gren. et Godr., S. mixta 
Lapeyr. p.p. 

Nuria (POURRET, Chloris: 140) (CAD., FI. V.: 82; FI. Cat. II: 144) (VAYR., PI. 
Cat.: 35, ut f. viscosa Vayr.) (SEN., Add.: 67; FI. N.: 63); muntanyes de Nuria 
(SALV. in COSTA, Introd.: 92; in WK., Prodr. III: 110, sub S. mixta)(COSTA in 
WK., Prodr. III: 111, sub S. obscura); roques de Nuria (VAYR., Cat. N. : 26). 
Pie de la Vaca, sobre l'estany de Carancà (GAUT. in BUB., FI. Pyr. III: 677) (GAUT., 
herb. Willkomm in ENGL. und IRMS., Sax.: 399, sub subsp. pourretiana Engl. et 
Irmsch. var. typica Engl. et Irmsch.). 
Puigmal (GAUT., herb. Berlin), Coli de Nuria, a la capcalera de la vali d'Eina, 
2500-2700 m (COSTE, herb. Berlin - f. cephalantha Luizet) (in ENGL. und IRMS., 
Sax.: 399, sub subsp. pourretiana var typica). 
Nuria, 2100 m, 2200 m, Coli de Lio, 2300 m, 2320 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2, 
Saxifragetum mixtaé). 
Vessants de Noucreus, 2720 m (SERVE, Rech. comp. t. XVII; BAUD. et SERVE, 
Coms. Xat. se. taula, comunitat de Xatardia scabra); vessant S del Coli de Queralbs, 
2540 m (SERVE, le. t. XI, comunitat d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparla); 
contrafort meridional del Puigmal, 2690 m (SERVE, Le. t. XVI, comunitat de Viola 
diversi/olia);Puigmal, 2830 m (SERVE, le. t. XXII, comunitat de Festuca supina). 
(Vegeu també S. nervosa). 

- Alta muntanya axial, ce. 1600-2850 m. 
Roques sili'cies (rarissima a les roques calcináis), tarteres.i llocs pedregosos. Caracte
rística del Saxifragetum pubescentis. (V) VI-VIII. 

Freqüent a les capcaleres dels rius d'Estremerà, Nuria i Freser, des de la Coma de 
Fontseca fins a la serra de la Canya. Tossa del Puigmal, 2400-2850 m; Els Planassos, 
2100 m; Coma de Fontalba 2100-2200 m; Gorges de Nuria, 1600-2000 m; sobre la 

272

Saxifraga x sudrei Luizet et Soulié =S. moschata x nervosa.

SENNEN la inclou en el seu catàleg (FI. N.: 63).

~ Atès que a la zona estudiada no existeix S. nervosa, no és gens probable que hi pugui fer-se
l'híbrid. D'altra banda, a l'herb. Sennen no hi ha testimonis que avalin la citació.

Saxifraga exarata Vil1.

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 26); Núria (CAD., FI. V.: 82, indicació que no repeteix a
la Flora de Catalunya); serra de Núria (COSTA in CAO.. , FI. Cat. ll: 442; però el que indica en
realitat COSTA és la var. intricata, corresponent a S. nervosa). També SENNEN inclou l'espècie
en el seu catàleg (FI. N.: 63).
Pic de Finestrelles, entre el Coll de Llo i el Coll de Núria (GAUT. herb. in ENGL und IRMS.,
Sax.: 413, ut var. pyreflaica Engl.).

- Planta que es reputa inexistent a la serralada pirinenca. No hem vist exemplars d'herbari que
confirmin les citacions aquí dalt ressenyades. citacions que han de considerar-se errònies (fins i
tot la dels monografistes ENGL. i IRMSCH. el quals assenyalen respècie, no solament al Pic de
Finestrelles. sinó també a la vall d'Eina cerdana i al Montseny). A l'herb. Vayreda un plec que
duu l'etiqueta "s. exarata ViU y ifl/ricata Lap.· Núria" ha d'atribuir-se a S. xjeanpertiL Una mos
tra de l'herbari Cadevall determinada en principi com aS. exarata fou atribuïda posteriorment a
S. pubescens.

348. Saxifraga pubescens Pourret subsp. pubescens; S. obscura Gren. et Godr., S. mixta
Lapeyr. p.p.

Núria (POURRET, Ch/oris: 140) (CAD., F/. v.. 82; FI. Cat. 11: 144) (VAYR., Pl.
Cat.: 35, ut f. viscosa Vayr.) (SEN., Add.: 67; F/. N.: 63); muntanyes de Núria
(SALV. in COSTA, Introd.: 92; in WK., Prodr. III: 110, sub S. mixta){COSTA in
WK., Prodr. III: III, sub S. obscura); roques de Núria (V AYR., Cat. N.: 26).
Pic de la Vaca, sobre l'estany de Carançà (GAUT. in BUB., FI. Pyr. III: 677) (GAUT.,
herb. Willkomrn in ENGL. und IRMS., Sax.: 399, sub subsp. pourretiana Eng!. et
Irrnsch. var. typica Eng!. et Irrnsch.).
Puigmal (GAUT., herb. Berlin), Coll de Núria, a la capçalera de la vall d'Eina,
2500-2700 m (COSTE, herb. Berlin - f. cephalantha Luizet) (in ENGL. und IRMS.,
Sax.: 399, sub subsp. pourretiana var typica).
Núria, 2100 m, 2200 m, Coll de Lla, 2300 m, 2320 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2,
Saxifragetum mixtae).
Vessants de Noucreus, 2720 m (SERVE, Rech. comp. t. XVII; BAUD. et SERVE,
Coms. Xato sc. taula, comunitat de Xatardia scabra); vessant S del Coll de Queralbs,
2540 m (SERVE, I.c. t. Xl, comunitat d'Astraga/us nevadensis i Festuca scoparia);
contrafort meridional del Puigmal, 2690 m (SERVE, /.c. t. XVI, comunitat de Viola
diversifo/ia);Puigmal, 2830 m (SERVE, I.c. t. XXII, comunitat de Festuca supina).
(Vegeu també S. nervosa).

- Alta muntanya axial, cc. 1600-2850 m.
Roques silícies (raríssima a les roques calcinals), tarteres. i llocs pedregosos. Caracte
rística del Saxifragetum pubescentis. (V) VI-VIIl.

Freqüent a les capçaleres dels rius d'Estremera, Núria i Freser, des de la Coma de
Fontseca fms a la serra de la Canya. Tossa del Puigmal, 2400-2850 m; Els Planassos,
2100 m; Coma de Fontalba 2100-2200 m; Gorges de Núria, 1600-2000 m; sobre la



Coma del Borrut, 2425 m; voltants de Nuria (Roc de la Malè, etc.), abundant; Coma 
del Clot, 2125 m; Pie de Fontnegra, 2700 m; Coma de les Mulleres, 2300 m; Les 
Arques de Coma de Vaca, 2450 m, 2750 m; voraTirapits, 2800 m;Planell de Coma de 
Vaca, 2030 m; vessants del Balandrau; Gorges del Freser, 2050 m; Coma del Llispet, 
2000 m; Serra de la Canya (2050 m), una forma de sol, molt semblant peí seu aspecte 
cespitós a la subsp. iratiana. 

DG 29, 39, 38. Endèm. pir. 

subsp. iratiana (F. W. Schultz) Engl. et Irmsch. in EngL 

Nuria (CAD., Fl. V.: 82 , sub S. iratiana F. Schultz). 

- A l'herbari Cadevall no hi ha testimonis d'aquesta citació. Suposem que es tracta d'una confu-
sió amb la forma heliófila de la subsp. pubescens. D'altra banda, CADEVALL no manté la indica
do a la seva Flora de Catalunya. 

Saxífraga x verguini Luizet et Soulié = S. pubescens x pentadactylis. 

SENNEN inclou aquest híbrid en el seu catàleg nurienc (Fl. N. : 63). 

- A l'herbari Sennen hem vist un exemplar d'aquest taxon procèdent, segons l'éti
queta original, de Nuria, — roques vers 2100 m. Una altra etiqueta, escrita per LUI
ZET, confirma la determinació i porta escrit, amb llapis, Puigmal. 

DG 29 ,39 . 

Saxífraga x gautieri Rouy; S. obscura auct., non Gr. et Godr. = S. geranioides x 
pubescens. 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 26) (GAUT., Catal..: 191). 
Puigmal (VAYR. in CAD., Fl. Cat. II: 440) (SOULIÉ herb. v. Degen in ENGL. et 
I R M S . , t o . : 437). 
SENNEN també inclou aquest híbrid en el seu catàleg (Fl. N.: 63). 
Pie de Segre, 2720 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 8, Senecietum leucophylli). 

- A l'herbari Sennen hem vist diversos plecs, procedents de localitats properes a la 
Valí de Ribes, que es corresponen bé amb aquesta forma híbrida, llevat d'un exem
plar de la valí d'Eina que sembla mes aviat S. pubescens. Un plec de l'herbari Vayre-
da, de Nuria, s'acosta mes a S. geranioides. 

DG 29, 39 (cf.). 

Saxifragra x jeanpertii Luizet = S, pubescens x moschata var. flrmata. 

SENNEN indica aquest hídrid en el seu catàleg de Nuria (Fl. N.: 63). 

- Nuria, a Coma d'Eina, roques esquistoses, 2300 m (SEN. Pl. d'Esp. s.n., det. 
LUIZET); Puigmal, 2800 m (SEN., herb); Nuria, 2100 m (SEN., herb.); Nuria 
(VAYR. herb, sub " 5 . exarata Vill. y intricata Lap."). 

DG 29 ,39 . 
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Coma del Borrut, 2425 m; voltants de Núria (Roc de la Malè, etc.), abundant; Coma
del Clot, 2125 m; Pic de Fontnegra, 2700 m; Coma de les Mulleres, 2300 m; Les
Arques de Coma de Vaca, 2450 m, 2750 m; vora Tirapits, 2800 m;Planell de Coma de
Vaca, 2030 m; vessants del Balandrau; Gorges del Freser, 2050 m; Coma del Llispet,
2000 m; Serra de la Canya (2050 ml, una forma de sol, molt semblant pel seu aspecte
cespitós a la subsp. iratiana.

DG 29, 39, 38. Endèm. piro

"

subsp. iraliana (F. W. Schultz) Engl et Innsch. in EngL

Núria (CAD., FL v.: 82. sub S. ¡,atianll F. Schultz).

- A l'herbari Cadevall no hi ha testimonis d'aquesta citació. Suposem que es tracta d'una confu
sió amb la forma heliòfila de la subsp. pubescens. D'altra banda, CADEVALL no manté la indica
ció a la seva Flora de Catalunya.

Saxifraga x verguini Luizet et Soulié ~ S. pubescens x pentadactylis.

SENNEN inclou aquest hlbrid en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 63).

- A l'herbari Senuen hem vist un exemplar d'aquest tàxon procedent, segons l'eti·
queta original, de Núria, -roques vers 2100 m. Una altra etiqueta, escrita per LUl·
ZET, confIrma la determinació i porta escrit, amb llapis, Puigmal.

DG 29, 39.

Saxifraga x gautieri Rauy; S. obscura auet., non Gr. et Gadr. = S. geranioides x
pubescens.

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 26) (GAUT., Catal.. : 191).
Puigmal (VAYR. in CAD., FI. Cat. Il. 440) (SOULIÉ herb. v. Degen in ENGL. et
IRMS., Sax.: 437).
SENNEN també inclou aquest hlbrid en el seu catàleg (FI. N.: 63).
Pic de Segre, 2720 m (BR.·BL., Vég. alp. t. 8, Senecierum leucopltylll).

- A l'herbari Senuen hem vist diversos plecs, procedents de localitats properes a la
Vall de Ribes, que es corresponen bé amb aquesta forma híbrida, llevat d'un exem·
plar de la vall d'Eina que sembla més aviat S. pubescens. Un plec de l'herbari Vayre
da, de Núria, s'acosta més a S. geranioides.

DG 29, 39 (cf.).

Saxifragra x jeanpertü Luizet = S. pubescens x moschata var. firmata.

SENNEN indica aquest hídrid en el seu catàleg de Núria (FI. N.: 63).

- Núria, a Coma d'Eina, roques esquistoses, 2300 m (SEN. PI. d'Esp. s.n., det.
LUIZET); Puigmal, 2800 m (SEN., herb); Núria, 2100 m (SEN., herb.); Núria
(VAYR. herb, sub "S. exarata Vil!. y intricata Lap.").

DG 29, 39.



349. Saxífraga granulata L. 

Nuria, Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 26) (CAD., FI. Cat. II: 435). 
SENNEN la indica en el seu catàleg (Fl. N. : 63). 
Al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae); 
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Ix. t. 28, Peucedaneto-Luzuletum desvauxü). 

— De l'estatge monta a la base de l'alpi, ce. 1000-2300 m. 
Marges, vorades, prats, llocs oberts. V-VII. 

Des de Campelles i Coli de Jou fins al Pía de Rus, a la valí de Nuria i a la Collada 
Verda. Localitats intermedies; cap a Ventola (1300 m), baga de Plañóles (1400 m), 
cap al Coli del Remolo (1850 m), coli de les Fontetes (1850 m), baga de Toses, sota 
la Collada de Toses, cap al Roe Blanc (2000 m), vali Estremerà, Bac de la Foradada 
(2000 m), la Farga de Queralbs (1100 m), Gorges de Nuria, Coma de Fontalba, Tros 
de Bou, voltants de Nuria, Collet Verd, Coma de l'Embut (2300 m), Coma de 
Noufonts (2250 m), Coma de Fontnegra (2200 m), torrent de Castellcervós, Gorges 
del Freser, Ribesaltes, vali de Conili (1175 m), Mont-roig (1900 m), estany de Can 
Roca (1475 m), Els Prats, Clots de Macana, llisos de Taga, etc. 

DG 29, 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Eur. 

350. Saxífraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia. 

Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 94; in WK., Prodr. III: 106; in CAD.,F/. Cat. II: 
431); serres i turons de Nuria (VAYR., Cat. N.: 26), citació que recull també CAD. 
(La); alts vessants de Nuria (SEN., Add.: 68). Aquest darrer autor inclou la planta en 
el seu catàleg (FL N.: 63) sense comentaris. 
Fontnegra, Puigmal, Puigllancada (CAD., FL Cat. II: 431). 

Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL., Vég alp. t. 10, Salicetum retusae-reticulatae, ut 
subsp. murithiana); vessant E del Pie de Segre, 2150m(BR.-BL.,/.c. 1.19,Festucetum 
scopariae, ut subsp. murithiana). 

Vessant S del Coli de Queralbs, 2550 m (SERVE, Rech. comp. t.XI, comunitat 
á'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia).). 

- Alta muntanya, ce. 1800-2800 m. 
Llocs rocosos o pedregosos, tarteres, prats xeròfils,... Té preferencia pels terrenys 
calcináis. Thlaspietea rotundifolii, Festucion gautieri, etc. (IH) IV-VII (VIII). 

Serralada axial: cap a la Creu de Meians (2000 m), vora la Font de l'Home mort 
(1950 m), Coma de l'Embut, Finestrelles (2300 m), Coma de Gombreny, cap al Ras 
de l'Ortigar, Noucreus (2700 m), Coma de Clot, Pie de Fontnegra (2700 m), Pe-
drisses, Coma de Vaca, Tirapits i Clot de l'Ós (molt abundant), Coma de les Eugues, 
cim de Bastiments (2800 m), Coma de Fresers (2275 m), vessants obacs del Balan-
drau (2200 m, molt abundant), Gorges del Freser. 

Serres pre-pirinenques: Puigllancada, Costa Geperuda (2300 m), Pie de Rus (abun
dant), Cim de Pia Baguet, Coli de la Creueta (1900 m), Cim del Pía de Pujalts, La 
Covil, Puig s' Estela (1800-2000 m, abundant), Puig del Pía de les Pasteres. 

Planta forca polimorfa. La forma corrent a la comarca correspon a la var. distans Ser. 
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349. Saxifraga granulata L.

Núria, Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 26) (CAD., FI. Cat. IJ: 435).
SENNEN la indica en el seu catàleg (FI. N.: 63).
Al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 22, Hieraeieto-Festucetum spadieeae);
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., I.e_ t. 28, Peueedaneto-Luzuletum desvauxii).

- De l'estatge montà a la base de l'alpí, cc. 1000-2300 m.
Marges, vorades, prats, llocs oberts. V-VIl.

Des de Campelles i Coll de Jou fillS al Pla de Rus, a la vall de Núria i a la Collada
Verda. Localitats intermèdies; cap a Ventolà (1300 ml, baga de Planoles (1400 ml,
cap al Coll del Remoló (1850 ml, coll de les Fontetes (1850 ml, baga de Toses, sota
la Collada de Toses, cap al Roc Blanc (2000 ml, vall Estremera, Bac de la Foradada
(2000 ml, la Farga de Queralbs (1100 ml, Gorges de Núria, Coma de Fontalba, Tros
de Bou, voltants de Núria, Callet Verd, Coma de l'Embut (2300 ml, Coma de
Noufonts (2250 ml, Coma de Fontnegra (2200 ml, torrent de Castellcervós, Gorges
del Freser, Ribesaltes, vall de Conill (1175 ml, Mont-roig (1900 ml, estany de Can
Roca (1475 ml, Els Prats, Clots de Maçana, llisos de Taga, etc.

DG 29, 39,18,28,38,48,37. Eur.

350. Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia.

Núria (SALV. in COSTA, ¡ntrod.: 94; in WK., Prodr. III: 106; in CAD.,FI. Cat. IJ:
431); serres i turons de Núria (VAYR., Cat. N.: 26), citació que recull també CAD.
(I.e.); alts vessants de Núria (SEN.,Add.: 68). Aquest darrer autor inclou la planta en
el seu catàleg (FI. N.: 63) sense comentaris.
Fontnegra, Puigmal, Puigllançada (CAD., FL Cat. IJ: 431).
Serra de l'Embut, 2250 m (BR_-BL., Vég alp. t. 10, Salieetum retusae-retieulatae, ut
subsp. murithiana); vessant E del Pic de Segre, 2150m (BR.-BL., I. e. t.19,Festueetum
scopariae, ut subsp. murithiana).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2550 m (SERVE, Reeh. comp. t.XI, comunitat
d'Astragalus nevadensis i Festuca seoparia).).

- Alta muntanya, cc. 1800-2800 m.
Llocs rocosos o pedregosos, tarteres, prats xeròms,... Té preferència pels terrenys
calcinals. Thlaspietea rotundifolii, Festucion gaulleri, etc. (III) IV-VII (VIII).

Serralada axial: cap a la Creu de Meians (2000 ml, vora la Font de l'Home mort
(1950 ml, Coma de l'Embut, Finestrelles (2300 ml, Coma de Gombreny, cap al Ras
de l'Ortigar, Noucreus (2700 ml, Coma de Clot, Pic de Fontnegra (2700 ml, Pe
drisses, Coma de Vaca, Tirapits i Clot de l'Ós (molt abundant), Coma de les Eugues,
cim de Bastiments (2800 ml, Coma de Fresers (2275 ml, vessants obacs del Balan
drau (2200 m, molt abundant), Gorges del Freser.
Serres pre-pirinenques: Puigllançada, Costa Geperuda (2300 ml, Pic de Rus (abun
dant), Cim de Pla Baguet, Coll de la Creueta (1900 ml, Cim del Pla de Pujalts, La
Covil, Puig s'Estela (1800-2000 m, abundant), Puig del Pla de les Pasteres.

Planta força polimorfa. La forma corrent a la comarca correspon a la var. distans Ser.



subvar. murithiana (Tiss.) Vaccari. En algunes localitats (vessants obacs de l'estatge 
alpi) hem vist, però, la subvar. vaccariana Engl. et Irmsch. (= var. grandiflora Engl.), 
de petáis obovats, grans i amb 5-7 nervis: cap al Pie dé l'Inferri (2800 m), Pies de la 
Vaca (2800 m, localitat del Contieni molt propera a la indicada per a aquesta matei-
xa subvarietat per BAUD. et BON., Ét. Phytog. 2: 611). 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28, 38 ,48 . Circumbor.-alp. 

Saxífraga caesia L. 

Nuria (COLM. in COSTA, Introd.: 94 ; in WK., Prodr. III: 109) ; cims de Nuria (VAYR. , Cat. N.: 

26) , i nd i cado recollida per CAD. (FI. Cat. II: 431) . 

T a m b é SENNEN inclou aquesta espècie en el seu catàleg (FI. N.: 63) sense especificar localitat. 

- Ni a Therbari Vayreda ni a H ie rban Sennen no existeixen tes t imonis de les seves citacions, 

po tse r simple transcripció de la mes antiga de COLMEIRO. Segons BAUD. et CAUWET (Rech. 

crít.: 55) , els quals manifesten que no han pogut t robar la planta a les mun tanyes frontereres 

en t re el Puigmal i Noucreus , aquesta saxífraga ha estat recollida per G. BASSOULS a les roques 

ca lc ines de la serra deis Clots (valí d 'Eina - Cerdanya) . 

Saxífraga media Gouan 

Nuria, Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 26). 
Nuria (CAD., Notas fitog. 10: 16); sobre Nuria (ENGL. herb. Berlin, in ENGL. und 
IRMS., Sax.: 537); Vora el santuari i a la riba esquerra del torrent, pujant al Puigmal 
(SEN., Add.: 67). Aquest darrer autor inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (Fl. 
N.: 63). 
Cap a Coma d'Eina (CAD., FI. Cat. II: 432). 

- Roques calcináis de l'alta muntanya, c; davalía també a l'estatge monta on, de tota 
manera, és mes rara. (1125) 1500-2650 m. 
Característica del Saxifragetum mediae (i del Saxifragion mediae en general). VI-VIII. 

Freqüent a la serralada axial. Coma de Fontseca, 2300 m; abundant a la vali Estre
merà, des d'on baixa fins a Rialb (1125 m); Coma de Fontalba, 2100 m; abundant a 
la Coma de l'Embut, 2200-2350 m; vora Nuria, 2000 m, sobre esquists; Coma de 
Vaca, 2450 m; Coma de Fresers, 2450 m; Pie de Fresers, 2650 m; La Moscatosa, 
1425 m. 
Rara a les serres pre-pirinenques. Sota el Coli del Remolo, 1800 m; Es Quer, 1350 m. 
(Vegeu mapa pàg. 268). 

DG 29, 39, 28, 38. Endém. pir. 

Saxífraga callosa Sm. in DicksonjS . Ungulata Bellardi 

Nuria (COMP. in VAYR. , P/. not.: 70 i Cat. N.: 26) . 

- Planta inexistent ais Pirineus. 

Saxífraga cotyledon L. 

Coli de Nuria (LAPEYR. in GREN. et GODR. , FI. Fr. I: 6 5 5 ; in CAD., Fl. Cat. II; 433) (COMP. 

in VAYR. , Cat. N.: 26) . 

G A U T I E R (Catal: 189) recull t a m b é la citació de LAPEYR. però hi afegeix dos interrogants , 

SENNEN cataloga, així mateix, l 'espècie, però especifica "(que no f l iem vista)". I ja anterior-
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subvar. murithiana (Tiss.) Vaccari. En algunes localitats (vessants obacs de l'estatge
alpí) hem vist, però, la subvar. vaccariana Engl. et Irmsch. (= var. grandiflora Engl.),
de pètals obovats, grans i amb 5·7 nervis: cap al Pic dé l'Infern (2800 m), Pics de la
Vaca (2800 m, localitat del Conflent molt propera a la indicada per a aquesta matei
xa subvarietat per BAUD. et BON., tt. Phytog. 2: 611).

DG 29, 39,18,28,38,48. Circumbor.-alp.

Saxifraga caesia L.

Núria (COLM. in COSTA, ¡lItrod.: 94; in WK., Prodr. fil: 109); cims de Núria (V AYR., Cal. N.:
26), indicació recollida per CAD. (FI. Cat. /l: 431).
També SENNEN inclou aquesta espècie en el seu catàleg (FI. N.: 63) sense especificar localitat.

- Ni a "herbari Vayreda ni a l'herbari Senncn lla existeixen testimonis de les seves citacions,
potser simple transcripció de la més antiga de COLMEIRü. Segons BAUD. et CAUWET (Rec/¡.
crit.: 55), els quals manifesten que no han pogut trobar la planta a les muntanyes frontereres
entre el Puigmal i Noucreus, aquesta saxífraga ha estat recollida per G. BASSOULS a les roques
calcàries de la serra dels Clots (vaU d'Eina - Cerdanya).

351. Saxifraga media Gouan

Núria, Coma de Vaca (VAYR., Car. N.: 26).
Núria (CAD., Notas firog. la: 16); sobre Núria (ENGL. herb. Berlin, in ENGL. und
IRMS., Sax.: 537); vora el santuari i a la riba esquerra del torrent, pujant al Puigmal
(SEN., Add.: 67). Aquest darrer autor inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI.
N.: 63).
Cap a Coma d'Eina (CAD., FI. Car. 11: 432).

- Roques calcinals de l'alta muntanya, c; davalla també a l'estatge montà on, de tota
manera, és més rara. (1125) 1500-2650 m.
Característica del Saxifragerum mediae (i del Saxifragion mediae en general). VI-VIII.

Freqüent a la serralada axial. Coma de Fontseca, 2300 m; abundant a la vall Estre
mera, des d'on baixa fins a Rialb (1125 ml; Coma de Fontalba, 2100 m; abundant a
la Coma de l'Embut, 2200-2350 m; vora Núria, 2000 m, sobre esquists; Coma de
Vaca, 2450 m; Coma de Fresers, 2450 m; Pic de Fresers, 2650 m; La Moscatosa,
1425 m.
Rara a les serres pre-pirinenques. Sota el Coll del Remoló, 1800 m; Es Quer, 1350 m.
(Vegeu mapa pàg. 268).

DG 29, 39, 28, 38. Endém. piro

Saxifraga cal/osa Sm. in Dickson;S. lirzgulata Bellardi

Núria (COMP. in VA YR., Pl. not.: 70 i Cat. N.: 26).

- Planta inexistent als Pirineus.

Saxifraga coryledon L.

Coll de Núria (LAPEYR. in GREN. et GODR., FI. Fr. f: 655; in CAD., FI. Cal. /f; 433) (COMP.
in VAYR., Cal. N.: 26).
GAUTIER (Catal.: 189) recull també la citació de LAPEYR. però hi afegeix dos interrogants,
SENNEN cataloga, així mateix, l'espècie, petò especifica "(que no rhem vista)". l ja anterior-



ment COSTA (Introd.: 93) havia dit: "aunque la cita en Nuria Lapeyrouse no sé que se haya 
visto después de él". 

- Ha de tractar-se d'una confusió amb l'espècie segiient, S. paniculata. 
Remarcarem que la citació de COMP. recollida per VAYR. es refereix en realitat a lavali d'Eina 
septentrional. Al costat d'aquesta indicació, COMP. en dona tres més, una de les quals correspon 
al vessant septentrional del Coli de Noufonts, localitat molt propera, també, a la vali de Nùria. 
D'altra banda, resulta més aviat sorprenent que aquest botànic en el seu catàleg flon'stic del 
departament dels Pirineus orientals (Hist. Nat. II: 277) assenyali per a S. cotyledon cine locali-
tats diferents, sense fer-hi cap comentari, quan al volum primer de la mateixa obra (:97) havia 
indicat una sola localitat, diferent d'aquestes ("al bosc que envolta el santuari de Nùria"), afegint 
que la pianta "ne vit nulle autre part". 

352. Saxifraga paniculata Miller; S. aìzoon Jacq. 

Nùria (VAYR., Cat. N.: 26) (CAD., FI. V.: 82; FI Cat. II: 432433) (GAUT., Catal: 
189, ut var. valida (Jord.)) (SEN., Add.: 67; FI. K: 63). 

Nùria, 2100 m.Pic de Segre, 2400 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2, Saxifragetum mixtae, 
ut var. valida); vali de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., le: 165, Elyneto-Oxytro-
pidetum foucaudì). 

Vessant S del Coli de Queralbs, 2540-2550 m (SERVE, Rech. comp. t . XI, comunitat 
d'Astragalus nevadensis i Festuca scopano). 

- Estatges monta i subalpi, ce; rara a l'estatge alpi. 900-2600 m. 
Roques i llocs rocosos, preferentment en terrenys calcinals, però també sobre es-
quists, gneis. etc. De la classe Asplenietea. VI-IX. 

Des de Ribes fins a Rus (2100 m), al Puigmal (2600 m), a la Coma de Fresers (2500 
m) i al Puig del Pia de les Pasteres (1850 m). Localitats intermèdies: Voltants de 
Ribes de Freser (925-1000 m), lleixes de la Covil (1700 m), Pia de Pujalts, sota 
Planoles (1050 m), Roca Aguda (1325 m), Coli del Remolo, vora el Coli de les 
Fontetes (1850 m), vessants del cim de Pietà Roja, Coli de la Creueta, Coma de 
PIanès, vali Estremerà (1100-2300 m), Els Planassos, Coma de Fontalba (2250 m), 
Gorges de Nùria, voltants de Nùria, Coma del Clot, Ras de l'Ortigar, Coma d'Eina, 
Coma del Llispet, Coma de les Eugues, Gorges del Freser, La Balma, vessants del 
Balandrau, serra de la Canya (2000 m), vali del Macanell (1150 m), vora Rialb, bosc 
de Ribes (1450 m), Mas Conili (1200 m), Bancerola, vessants de Puig s'Estela (1700 
m), Coma d'Olla, cim de Taga (2000 m), torrent de la Corba (1250 m), etc. 
Sembla nul-la o molt rara al S de la lima La Covil-Coll de Jou (vegeu l'espècie 
segùent). 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 37. Circumbor-alp. 

353. Saxifraga longifolia Lapeyr. 

Nom vulgar: corona de rei. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 26) (CAD., FI. Cat. //."433-434). 
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg de Nùria (FI. N. : 63). 

- Estatges monta i subalpi al S d'una h'nia aproximada La Covil-Montagut-Coll de 
Jou, c; no rara tampoc a la vali Estremerà. 850-1850 m. 
Es fa a les roques calcinals. De l'alianca Saxifragion mediae. VII-VIII. 
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ment COSTA (Introd.: 93) havia dit: "aunque la cita en Nucia Lapeyrouse no sé que se haya
vista después de él".

- Ha de tractar-se d'una confusió amb l'espècie següent, S. paniculata.
Remarcarem que la citació de COMP. recollida per VAYR. es refereix en realitat a la vaU d'Eina
septentrional. Al costat d'aquesta indicació, COMP. en dóna tres més. una de les quals correspon
al vessant septentrional del Coll de Noufonts, localitat molt propera, també, a la vall de Núria.
D'altra banda, resulta més aviat sorprenent que aquest botànic en el seu catàleg florístic del
departament dels Pirineus orientals (flist. Nat. lI: 277) assenyali per a S. cotyledon cinc locali
tats diferents, sense fer-hi cap comentari, quan al volum primer de la mateixa obra (:97) havia
indicat una sola localitat, diferent d'aquestes ("al bosc que envolta el santuari de Núria"), afegint
que la planta "ne vit nulle autre part".

352. Saxifraga paniculata Miller; S. aizooll Jacq.

Núria (VAYR., Cat. N.: 26)(CAO., FI. v.: 82; FI. Cat. lI: 432-433)(GAUT., Catal.:
189, ut var. valida (lord.)) (SEN., Add.. 67; FI. N.: 63).
Núria, 2100 m, Pic de Segre, 2400 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2, Saxifragetum mixtae,
ut var. valida); vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., I.c.: 165, Elyneto-oxytro
pidetum foucaudi).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2540-2550 m (SERVE, Reclt comp. t. XI, comunitat
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia).

- Estatges montà i subalpí, cc; rara a l'estatge alpí. 900-2600 m.
Roques i llocs rocosos, preferentment en terrenys calcinals, però també sobre es·
quists, gneis. etc. Oe la classe Asplellietea. VI-IX.

Oes de Ribes fins a Rus (2100 ml, al Puigmal (2600 ml, a la Coma de Fresers (2500
m) i al Puig del Pla de les Pasteres (1850 ml. Localitats intermèdies: Voltants de
Ribes de Freser (925-1000 ml, Ueixes de la Covil (1700 ml, Pla de Pujalts, sota
Planoles (1050 ml, Roca Aguda (1325 ml, CoU del Remoló, vora el CoU de les
Fontetes (1850 ml, vessants del cim de Pleta Roja, CoU de la Creueta, Coma de
Planès, vall Estremera (1100-2300 ml, Els Planassos, Coma de Fontalba (2250 ml,
Gorges de Núria, voltants de Núria, Coma del Clot, Ras de l'Ortigar, Coma d'Eina,
Coma del Llispet, Coma de les Eugues, Gorges del Freser, La Balma, vessants del
Balandrau, serra de la Canya (2000 ml, vaU del Maçanell (1150 ml, vora Rialb, bosc
de Ribes (1450 ml, Mas Conill (1200 ml, Bancerola, vessants de Puig s'Estela (1700
ml, Coma d'Olla, cim de Taga (2000 ml, torrent de la Corba (1250 ml, etc.
Sembla nul.la o molt rara al S de la línia La Covil-CoU de Jou (vegeu l'espècie
següent).

DG 29, 39,18,28,38,48,37.

353. Saxifraga longifolia Lapeyr.

Nom vulgar: corona de rei.

Circumbor-alp.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 26) (CAD., FL Cat. 11:'433-434).
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg de Núria (FL N.: 63).

- Estatges montà i subalpí al S d'una línia aproximada La Covil-Montagut-CoU de
Jou, c; no rara tampoc a la vall Estremera. 850-1850 m.
Es fa a les roques calcinals. De l'aliança Saxifragioll mediae. VIl-VIl!.



Vali Estremerà (Balma del Fadri, l'Estret del Forn, Roc Fava,...) 1250-1750 m; 
Lleixes de la Covil, 1700 m; roques de Forat Mito, 1700 m; Roca del Corb, 1480 m; 
sobre El Grau, 1400 m; Golobran, 1500 m; Mal Pas del Toix (Ripollès), 1600 m; 
Coves de Ribes, 850-950 m; torrent de la Corba, 1250 m; vora el Collet de Saltor, 
1520 m; cingles de Sant Eloi, i roques de Sant Amane fins al cim mateix (1850 m). 

Les àrees de S. longifolia i S. paniculata resulten, fins a cert punt, excloents dintre 
la comarca. La corona de rei abunda ais terrenys secundaris i terciaris (sobretot ro
ques delGarumnià) que formen la part centromeridional de la Vali, al S de la linia a 
dalt assenyalada. S. paniculata (acompanyada de vegades de S. media) ocupa, en 
canvi, els terrenys primaris —i sobretot les calcàries devonianes, ordovicianes o cam-
brianes— que constitueixen la resta de la comarca, alN d'aquella linia. Ambdues 
especies de saxífraga es poden trobar barrejades a la zona de contacte d'aquells dos 
tipus de terreny i també, com a cas excepcional notable, a les roques calcináis 
(cambriano-ordovicianes) de la vali Estremerà. Ignorem les causes d'aquesta distri-
bució gairebé excloent que destria, per un costat S. longifolia, i per l'altre S. panicu
lata i S. media, fenòmen que hem observat, així mateix, en alguna altra contrada 
pirinenca. L'explicació s'ha de cercar en la diferent natura física o química de la 
roca? o, mes aviat, en la historia geològica.' Ací apuntem simplement el fet, que, si 
es confirmava com a fenomen general ais Pirineus, caldria estudiar amb detall. 

DG 28, 38, 27, 37. Oròfit ibero-pir. 
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Vall Estremera (Balma del Fadrí, l'Estret del Forn, Roc Favà, ...) 1250-1750 m;
Lleixes de la Covil, 1700 m; roques de Forat Mità, 1700 m; Roca del Corb, 1480 m;
sobre El Grau, 1400 m; Golobran, 1500 m; Mal Pas del Toix (Ripollès), 1600 m;
Coves de Ribes, 850-950 m; torrent de la Corba, 1250 m; vora el Callet de Saltar,
1520 m; cingles de Sant Eloi, i roques de Sant Amanç fins al cim mateix (1850 ml.

Les àrees de S. iongifolia i S. ponieu/ata resulten, fins a cert punt, excloents dintre
la comarca. La corona de rei abunda als terrenys secundaris i terciaris (sobretot ro·
ques del Garumnià) que formen la part centromeridional de la Vall, al S de la línia a
dalt assenyalada. S. panicuúJta (acompanyada de vegades de S. media) ocupa, en
canvi, els terrenys primaris -i sobretot les calcàries devonianes, ordovicianes o cam
brianes- que constitueixen la resta de la comarca, al N 'd'aquella línia. Ambdues
espècies de saxífraga es poden trobar barrejades a la zona de contacte d'aquells dos
tipus de terreny i també, com a cas excepcional notable, a les roques calcinals
(cambriano-ordovicianes) de la vall Estremera. Ignorem les causes d'aquesta distri
bució gairebé excloent que destria, per un costat S. /ongi[olia, i per l'altre S. ponieu
lata i S. media, fenòmen que hem observat, així mateix, en alguna altra contrada
pirinenca. L'explicació s'ha de cercar en la diferent natura física o química de la
roca? o, més aviat, en la història geològica! Ací apuntem simplement el fet, que, si
es confumava com a fenomen general als Pirineus, caldria estudiar amb detaU.

DG 28, 38, 27,37.

9 Saxifraga longifolia

7
2 3

Oròfit ibera-piro

'"



354. Chrysosplenium oppositifolium L. 

De Pardines al Coli de Portóles (SALV. in COSTA, Introd.: 94). 
Serra de Nuria, Queralbs (TEX. in WK., Prodr. III: 104); Nuria, Queralbs (VAYR., 
Cat. N.: 27) (CAD., FI Cat. II: 448). 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 64). 

— Estatges monta i subalpí, c. 1000-1800 m. 
Fonts i rierols. De l'ordre Montio-Cardaminetalia. IV-VI. 

Entre Espinosa i Fornells, 1200 m; baga de Fornells, 1500 m; bosc de Neva, 1400 m; 
torrent del Palós, 1600 m, 1800 m; sobre Toses, 1550 m; cap a Daió, 1175 m; 
Queralbs, 1225 m; vora el Molí d'en Bonada, 1275 m; La Molço, 1600 m; l'Orri, 
1100 m; torrent de Bancerola, 1300 m; les Noufonts de Pardines, 1500 m; Els Prats, 
1400 m; Maçana, 1000 m. 

DG 39, 18 ,28 ,38 . Lateatl. 

PARNASSIACEAE 

355. Parnassia palustris L. 

Queralbs, Nuria (VAYR., Cat. N.: 8) (CAD., FI. Cat. I: 234); Nuria (BOFILL,Nuria: 
52). 
Des de la Gorja de Cremai fins a Nuria (FERRER, Exe: 81). 
Ribes (CAD., FI. Cat. I: 234). 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 64). 
Nuria, 2050 m, 2150 m, Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pin-
guiculetum). 
Vali de Conivella, 1350 m, 1400 m (O. de BOLÒS, De veg. not. II: 219, Cariceto-
Eriophoretum latifolii). 

- De l'estatge monta a l'alpi, ce. 900-2600 m. 
Mulleres i prats humits. Considerada generalment com a calcicola, a la comarca 
estudiada es fa a tota mena de terrenys. Tofieldietalia, Caricetalia nigrae, Molinietalia, 
Nardion,... VIII-X. 

Des del torrent de la Corba i el Baell fins a la Collada de Toses, a les muntanyes de 
Nuria i del Freser i ais Plans de Portóles. Torrent Roig (1100 m), bagues del Baell i de 
Campelles (1200-1600 m), Plans de Neva, torrent del Palós, sobre Toses (1550 m), 
vora la Creu de Meians (1925 m), vali Estremerà, La Ruira, vora Daió (1225 m), 
Gorges de Nuria, voltants de Nuria, sobre el Pía deis Eugassers (2600 m), Coma 
d'Eina, Coma de les Mulleres, Coma del Clot, Coma del Llispet (2150 m), Coma de 
Vaca (2300 m), Fonts del Freser (2430 m), sobre el Planell de Coma de Vaca (2100 
m), cap a la Jaca de la Balma (1700 m), cap ais Collets, sobre Serrât (1600 m), Sta. 
Caterina (1025 m), vora Ribes de Freser (950 m), vora Conivella, Mas Conili, sota 
Can Barratort (1125 m), estany de Can Roca, La Moscatosa, vessants de Coma d'Olla 
(1850 m), mulleres de Portóles (1400-1600 m), cap al Coli del Pai (1700 m), Coli de 
Jou, etc. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Circumbor.-alp. 
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354. Chrysosplenium oppositifolium L.

De Pardines al Coll de Pòrtoles (SALV. in COSTA, J¡¡trod.: 94).
Serra de Núria, Queralbs (TEX. in WK., Prodr. ][J: 104); Núria, Queralbs (VAYR.,
Cat. N.: 27) (CAD., FI. Cat. 11: 448).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (F/. N.: 64).

- Estatges montà i subalpí, c. 1000-1800 m.
Fonts i rierols. De l'ordre Mo¡¡tio-Card.ami¡¡etalia. IV-VI.

Entre Espinosa i Fornells, 1200 m; baga de Fornells, 1500 m; bosc de Nevà, 1400 m;
torrent del Palós, 1600 m, 1800 m; sobre Toses, 1550 m; cap a Daió, 1175 m;
Queralbs, 1225 m; vora el Moa d'en Bonada, 1275 m; La Molçó, 1600 m; l'Orri,
1100 m; torrent de Bancerola, 1300 m; les Noufonts de Pardines, 1500 m; Els Prats,
1400 m;Maçana, 1000 m.

DG 39, 18,28,38.

PARNASSIACEAE

LateatI.

355. Pamassia palustris L.

Queralbs, Núria (VAYR., Cat. N.: 8) (CAD., F1. Cat. J: 234); Núria (BOFILL, Núria:
52).
Des de la Gorja de Cremal fms a Núria (FERRER, Exc.: 81).
Ribes (CAD., FI. Cat. J: 234).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (F/. N.: 64).
Núria, 2050 m, 2150 m, Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Carieeta-Pin
guieu/etum).
Vall de Conivella, 1350 m, 1400 m (O. de BOLÒS, De veg. not. 11: 219, Carieeta
Eriophoretumlati[olii).

- De l'estatge montà a l'alpí, cc. 900-2600 m.
Mulleres i prats humits. Considerada generalment com a calcícola, a la comarca
estudiada es fa a tota mena de terrenys. To[ie/dietalia, Carieetalia nigrae, Molinietalia,
Nardion, ... VIII-X.

Des del torrent de la Cotba i el Baell fms a la Collada de Toses, a les muntanyes de
Núria i del Freser i als Plans de pòrtoles. Torrent Roig (1100 m), bagues del Baell i de
Campelles (1200-1600 ml, Plans de Nevà, torrent del Palós, sobre Toses (1550 ml,
vora la Creu de Meians (1925 ml, vall Estremera, La Ruira, vora Daió (1225 ml,
Gorges de Núria, voltants de Núria, sobre el Pla dels Eugassers (2600 ml, Coma
d'Eina, Coma de les Mulleres, Coma del Clot, Coma del Llispet (2150 ml, Coma de
Vaca (2300 ml, Fonts del Freser (2430 ml, sobre el Planell de Coma de Vaca (2100
ml, cap a la Jaça de la Balma (1700 ml, cap als Callets, sobre Serrat (1600 m), Sta.
Caterina (1025 ml, vora Ribes de Freser (950 ml, vora Conivella, Mas Conill, sota
Can Barratort (1125 ml, estany de Can Roca, La Moscatosa, vessants de Coma d'Olla
(1850 ml, mulleres de Pòrtoles (1400-1600 ml, cap al Coll del Pal (1700 ml, Coll de
Jou, etc.

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 37. Circumbor.-alp.



HYDRANGEACEAE 

Philadelphia coronarius L. 

Nom vulgar: xeringuilla. 

— Cultivada ais jardins i rarament subspontània. Vores del Freser, prop de Ribes, 900 
m. 

DG 38. 

GROSSULARIACEAE 

356. Ribes petraeum Wulfen in Jacq. 

Nom vulgar: ribes. 

Pardines, vora del Taga (FONT QUER, PI. Med.: 310 i 311). 

— Estatge monta superior, rrr. 
Fondais, indrets frescals. V-VI. 

Baga de Pardines, cap a les Noufonts, 1500-1600 m, única zona on apareix amb una 
certa freqüencia; baga de Toses, 1475 m. 

D G 1 8 , 3 8 . Oròfit euras. 

357. Ribes alpinum L. 

— Estatges monta superior i subalpí de les serres pre-pirinenques, c. 1250-1825 m. 
Boscos i matollars frescals, herbassars. Fagetalia sylvaticae, Adenostyletalia, Seslerio-
Pinenion,... Gairebé únicament en terrenys calcinais. IV-V. 

Vora el Pía d'Anyella, 1825 m; del Pia d'Anyella a la Collada de Toses, 1750 m; baga 
de Toses, 1475 m; sota Coll Pan, 1700 m; Pía de Prats, 1575 m; sobre Can Coli, 1300 
m; Roques de Forat Mito, 1700 m; Sant Amane, 1700 m; sobre el Pia del Freixe, 
1600 m; Clots de Macana, 1250 m; Conivella, 1475 m; sota la Pineda Rosta, 1400 m; 
abundant a la fageda deis Prats, 1450-1550 m; sota el Puig del Pía de les Pasteres, 
1700 m. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Eur. 

GROSSULARIÀCÎES CULT1VADES - Bé que rarament, horn pot trobar cultivades, 
com a ornamentals o pels seus fruits comestibles, dues especies mes del gènere Ribes: 

Ribes rubrum L. — Nom vulgar: ribes. El Baell, Torroella, etc. 
Ribes uva-crispa L. — Nom vulgar: greixons. El Baell. 

PLATANACEAE 

Platanus x hispánica Mill, ex Mlinchh.; P. x hybrida Brot. 

Nom vulgar: plàtano. 
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HYDRANGEACEAE

Philadelphus coronarius L.

Nom vulgar: xeringuilla.

- Cultivada als jardins i rarament subspontània. Vores del Freser, prop de Ribes, 900
m.

DG 38.

GROSSULARlACEAE

356. Ribes petraeum Wulfen in lacq.

Nom vulgar: ribes.

Pardines, vora del Taga (FONT QUER, PI. Med.: 310 i 311).

- Estatge montà superior, rrr.
Fondals, indrets frescals. V-Vl.

Baga de Pardines, cap a les Noufonts, 1500-1600 m, única zona on apareix amb una
certa freqüència; baga de Toses, 1475 m.

DG 18,38. Oròfit euras.

357 _ Ribes alpinum L.

- Estatges montà superior i subalpí de les serres pre-pirinenques, c. 1250-1825 m.
Boscos i matollars frescals, herbassars. Fagetalia sylvaticae, Adellostyletalia, Seslerio
Pillellioll, ... Gairebé únicament en terrenys calcinals. N-V.

Vora el Pla d'Anyella, 1825 m; del Pla d'Anyella a la Collada de Toses, 1750 m; baga
de Toses, 1475 m; sota Coll Pan, 1700 m; Pla de Prats, 1575 m; sobre Can Coll, 1300
m; Roques de Forat Mitó, 1700 m; Sant Amanç, 1700 m; sobre el Pla del Freixe,
1600 m; Clots de Maçana, 1250 m; Conivella, 1475 m; sota la Pineda Rosta, 1400 m;
abundant a la fageda dels Prats, 1450-1550 m; sota el Puig del Pla de les Pasteres,
1700 m.

DG 18,28,38,48,37. Eur.

GROSSULARIÀCIES CULTNADES - Bé que rarament, hom pot trobar cultivades,
com a ornamentals o pels seus fruits comestibles) dues espècies més del gènere Ribes:

Ribes rubrum L_ - Nom vulgar: ribes. El Baell, Torroella, etc.
Ribes uva-crispa L. - Nom vulgar: greixons. El Baell.

PLATANACEAE

Platanus x hispanica Mill. ex Münchh.; P. x hybrida Brot.

Nom vulgar: plàtano.



- Cultivar correntment com a arbre d'ombra i també per la seva fusta. Hom el troba 
de vegades subspontani al riberal dels rius (vali de Barricò, Roques Blanques, de Ribes 
aRialb,. . .DG 28 ,38 ,37 ) . 

ROSACEAE 

Spiraea cantoniensis Lour. 

- Arbust cultivat com a ornamentai. Rarament subspontani: vores del Freser, sota 
Estèguel, 800 m. DG 37. 

358. Filipendula vulgaris Moench; F. hexapetala Gilib. 

Ribes (CAD. ,H Cat. II: 254). 

- Estatge monta, rr. 

Calcinola preferent. Prats, sobretot en terrenys argilosos o lleugerament humits. Fes-
tuco-Brometea, Molinio-Arrhenatheretea. VI-VIII. 

Montgrony (Ripollès), 1450 m; La Toella (sobre Grats), 1300 m; Golobran, 1510 m; 
sota la Roca del Corb, 1500 m; Aigùes de Ribes, 850 m; sota Roques Blanques, 975 
m; prats de Mas Conili, 1200 m. 

DG 28, 38, 27. Lateeur. 

359. Filipendula ulmaria (L. ) Maxim. 

Ribes (CAD., FI. Cat. II: 254). 

Fins a Ribes i Queralbs (SEN., Add.: 56). El mateix botànic cataloga l'espècie en la 
seva flora nurienca (FI. N.: 61). 

- Estatge monta, ce. Ascendeix a l'estatge subalpi. 800-1600 (2000) m. Herbassars 
humits, vorades de bosc, prats de dall, vernedes, etc. Molinietalia coeruleae, Polygo-
no-Trisetion, Alno-Ulmion, Adenostyletalia,... VII-VIII. 

- Cap a la Corba, 800 m; Aigues de Ribes, 850 m; sota Planoles, 1075 m; d'Espinosa 
a Fornells, 1200 m; Toses, 1450-1550 m; baga de Fornells, 1475 m; voltants de Ribes 
de Freser, 900-1000 m; vora Rialb, 1050 m; La Farga de Queralbs, 1100 m; vali 
Estremerà, 1100 m; Queralbs, 1250 m; Gorges de Nùria; voraNùria, 2000 m; Gorges 
del Freser, 1400 m; vora Daió, 1225 m, molt abundant; torrent de les Artigues, 1400 
m; vali del Macanell, 1100 m; Mas Conili, 1200 m; sota Can Barratort, 1150 m; de 
Pardines a Boixetera; Conivella, 1400 m; etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Eur. 

360. Rubus idaeus L. 

Nom vulgar: jordonera, jordons; el fruit, jordó. 

Ribes, comù del Pont de Cremai a Nùria (CAD., FI Cat. II: 283); Pont de Cremai i 
Nùria (SEN. ,H N.: 61). 
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- Cultivat correntment com a arbre d'ombra i també per la seva fusta. Hom el troba
de vegades subspontani al riberal dels rius (vall de Barricó, Roques Blanques, de Ribes
a Rialb, ... DG 28, 38, 37).

ROSACEAE

Spiraea cantoniensis Lour.

- Arbust cultivat com a ornamental. Rarament subspontani: vores del Freser, sota
Estèguel, 800 m. DG 37.

358. Filipendula vulgaris Moench; F ¡¡exapetala Gilib.

Ribes (CAD., FI. Cat. 11: 254).

- Estatge montà, rr.

Calcícola preferent. Prats, sobretot en terrenys argilosos o lleugerament humits. Fes
tuco-Bromerea, Molinío·Arrhenatheretea. VI-VIII.

Montgrony (Ripollès), 1450 m; La Toella (sobre Grats), 1300 m; Golobran, 1510 m;
sota la Roca del Corb, 1500 m; Aigües de Ribes, 850 m; sota Roques Blanques, 975
m; prats de Mas Conill, 1200 m.

DG 28,38,27. Lateeur.

359. Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

Ribes (CAD., FI. Cat. 11: 254).
Fins a Ribes i Queralbs (SEN., Add.: 56). El mateix botànic cataloga l'espècie en la
seva flora nurienca (FI. N.: 61).

- Estatge montà, cc. Ascendeix a l'estatge snbalpí. 800-1600 (2000) m. Herbassars
humits, vorades de bosc, prats de dall, vernedes, etc. Molinietalia coeru/eae, Polygo
no-Trisetion, Alno-Ulmion, Adenostyletalia,... VII-VIII.

- Cap a la Corba, 800 m; Aigües de Ribes, 850 m; sota Planoles, 1075 m; d'Espinosa
a Fornells, 1200 m; Toses, 1450-1550 m; baga de Fornells, 1475 m; voltants de Ribes
de Freser, 900-1000 m; vora Rialb, 1050 m; La Farga de Queralbs, 1100 m; vall
Estremera, 1100 m; Queralbs, 1250 m; Gorges de Núria; vora Núria, 2000 m; Gorges
del Freser, 1400 m; vora Daió, 1225 m, molt abundant; torrent de les Artigues, 1400
m; vall del Maçanell, 1100 m; Mas Conill, 1200 m; sota Can Barratort, ll50 m; de
Pardines a Boixetera; Conivella, 1400 m; etc.

DG 39, 18,28,38,37.

360. Rubus idaeus L.

Eur.

Nom vulgar: jordonera, jordans; el fruit, jordó.

Ribes, comú del Pont de Cremal a Núria (CAD., FI Cat. 11: 283); Pont de Cremal i
Núria (SEN., FI. N.: 61).



Sobre el poblé de Toses, 1600 m (O. de BOLOS,Labardissa:56, Turriteto-Rhamne-
tum alpinaé). 
Cap a la Collada de Toses, 1600-1815 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 6, 
Veronico-Pinetwn sylvestris); Collada de Toses, 1680-1815 m (RIVAS MART., l.c. t. 
7, Cytisetum purgantis pyrenaicum). 

— Estatges monta superior i subalpí, ccc. Penetra a l'estatge monta inferior on no és 
pas rar. Sovint fa poblacions extenses. (800)1200-2200 m. 
Gañanes de bosc, marges, herbassars, matolls subalpins, boscos humits. Epilobietea 
angustifolii, Adenostyletalia, Genistion purgantis, Fagetalia,... V-VII. 

Des de les bagues d'Esteguelella i del Sagnari fins a la Collada de Toses, a Nuria, a les 
Gorges del Freser i a la Collada Verda. Localitats intermedies: Collada de Grats, 
(1325 m), El Baell, La Berruga, baga de Campelles (1300-1800 m), Sant Antoni, 
bagues de Plañóles i de Fornells, Espinosa, molt abundant ais matolls de balee entre 
Dbrria i la Collada de Toses, cap al Pía d'Anyella, voltants de Ribes (al riberal deis 
rius, 900-950 m), bosc d'Estremera, Queralbs, Gorges de Nuria, sobre la Cova de Sant 
Gil (2200 m), abundant a les Gorges del Freser (1200-1900 m), Serrât, bagues de Siat i 
de Ribes, El Mas, Mas Conill, sota el Puig del Pía de les Pasteres, Bac de l'Heura, sobre 
el Pía de Freixe, Sant Amanç, etc., etc. 

DG 29, 39, 18, 28, 38 ,48 , 27, 37. Circumbor. 

Subgènere RUBUS 

Les plantes d'aquest grup, de sistemática molt complexa i mal conegudes ais nostres 
Pirineus, no han estât estudiades en detall. Les noticies que en donem a continuació 
son només una primera aproximació, per a la quai hem comptât amb l'ajut d'H.E. 
WEBER que ha volgut revisar alguns deis nostres plecs d'herbari. 

361. Rubus sulcatus Vest. s.l. 

— Valí del Bac, 1050 m, entre altres congéneres. Segons WEBER es tracta possible
ment de R. sulcatus var. apricus Sudre (=R. laetevirens Sudre, non Progel). 

DG 28. Lateatl. 

362. Rubus ulmifolius Schott; R. discolor auct., non Weihe et Nees 

Nom vulgar: esbarzer, romaguera. El fruit, mora (mora, i també mórd). 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. K: 2 1 , sub R. discolor W. et N.). 

— Estatge monta, ce. 800-1500 m. 
Bardisses, marges, boscos clars,... sobretot ais costers soleils. Pruno-Rubion ulmifolii. 

VI-VIII. 

Vora la- Corba, 800 m; Can Perramon de Baix, 820 m; El Baell, 1100-1200 m 
(abundant); bosc de Campelles; sota El Bac, 1050 m; Roques Blanques, 1000-1100 
m; El Sola, 1300 m; sobre Espinosa, 1420 m; voltants de Ribes de Freser; Rialb; 
Queralbs; sobre Serrât; Ribesaltes; Les Vinyes, 1100 m; Pardines; cap a Boixetera, 
1300 m; Bruguera, etc. 
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Sobre el poble de Toses, 1600 m (O. de BOLÒS, La bardissa: 56, Tu"iteto-Rhamne
rum alpinae).
Cap a la Collada de Toses, 1600-1815 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6,
Veronico-Pinetum sylvestris); Collada de Toses, 1680-1815 m (RIVAS MART.,I.c. t.
7, Cy tiserum purgantis pyrenaicum).

- Estatges montà superior i subalpí, cec. Penetra a l'estatge montà inferior on no és
pas rar. Sovint fa poblacions extenses. (800) 1200-2200 m.
Clarianes de bosc, marges, herbassars, matolls subalpins, boscos humits. Epilobierea
angustifolii, Adenostyletalia, Genistion purgantis, Fagetalia, ... V-VII.

Des de les bagues d'Esteguelella i del Sagnari fms a la Collada de Toses, a Núria, a les
Gorges del Freser i a la Collada Verda. Localitats intermèdies: CoUada de Grats,
(1325 ml, El BaeU, La Berruga, baga de CampeUes (1300-1800 m), Sant Antoni,
bagues de Planoles i de ForneUs, Espinosa, molt abundant als matoUs de bàlec entre
Dòrria i la Collada de Toses, cap al Pla d'Anyella, voltants de Ribes (al riberal dels
rius, 900-950 ml, bosc d'Estremera, Queralbs, Gorges de Núria, sobre la Cova de Sant
Gil (2200 ml, abundant a les Gorges del Freser (1200-1900 m), Serrat, bagues de Siat i
de Ribes, El Mas, Mas Conill, sota el Puig del Pla de les Pasteres, Bac de l'Heura, sobre
el Pla de Freixe, Sant Amanç, etc., etc.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37. Circumbor.

Subgènere RUBUS

Les plantes d'aquest grup, de sistemàtica molt complexa i mal conegudes als nostres
Pirineus, no han estat estudiades en detall. Les notícies que en donem a continuació
són només una primera aproximació, per a la qual hem comptat amb l'ajut d'H.E.
WEBER que ha volgut revisar alguns dels nostres plecs d'herbari.

361. Rubus sulcatus Vest. s.l.

- Vall del Bac, 1050 m, entre altres congèneres. Segons WEBER es tracta possible
ment de R. sulcarus var. apricus Sudre (= R. laetevirens Sudre, non Progel).

DG 28. Lateatl.

362. Rubus ulmifolius Schott; R. discolor auct., non Weihe et Nees

Nom vulgar: esbarzer, romaguera. El fruit, mora (màra, i també móra).

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N: 21, sub R. discolor W. et N.).

- Estatge montà, cc. 800-1500 m.
Bardisses, marges, boscos clars, ... sobretot als costers solells. Pruno·Rubion ulmifolii.
VI-VIll.

Vora la· Corba, 800 m; Can Perramon de Baix, 820 m; El BaeU, 1100-1200 m
(abundant); bosc de CampeUes; sota El Bac, 1050 m; Roques Blanques, 1000-1100
m; El Solà, 1300 m; sobre Espinosa, 1420 m; voltants de Ribes de Freser; Rialb;
Queralbs; sobre Serrat; Ribesaltes; Les Vinyes, llOO m; Pardines; cap a Boixetera,
1300 m; Bruguera, etc.



De les especies del subgènere Rubus, és la mes corrent a la comarca. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Holàrt. 

363-4. Rubus candicans Weihe et Reichenb. s i ; R. thyrsoideus Wimmer p.p. 

VAYREDA (Cat. N.: 21) indica aquest esbarzer (sub R. thyrsoideus Wim.) de la 

"regió inferior i subalpina". 

- N'hem recollit diversos exemplars, pertanyents, segons sembla, a dos taxons di-
ferents (núms. 363 i 364). 

Assenyalarem que les especies d'aquest grup havien ja estât indicades ais nostres 
Pirineus, especialment a la Cerdanya (vegeu CONILL, Observ.: 7). 

363. Rubus cf. phyllostachys P. J. Müller (det. WEBER). 

- Estatge monta, c. 
Bardisses, marges, clarianes. Prunetalia spinosae. VII. 

Vora Campelles, 1300 m; sota El Bac, 1050 m; vora Ribes de Freser, 950-100 m; cap 
a Rialb, 1100 m; La Falgosa, 1250 m. Segurament a molts altres llocs. 

D G 2 8 , 3 8 . Lateatl.-Submed. 

364. Rubus cf. grabowski Weihe ex Günth et al.;/?, thyrsanthus Focke 

- Es tracta, segons WEBER, d'una forma "similar a R. grabowskf. 
Sembla mes o menys corrent a les clarianes de bosc de l'estatge monta superior. 
Bosc de Neva, 1250 m; baga de Campelles, 1350 m. 

DG 28. Lateatl.-Submed. 

Rubus canescens DC.; R. tomentosus Borkh. p.p. ? 

Tanques de Ribes (VAYR., Cat. N.: 21) ; fins a Ribes (CAD., Fl. Cat. II: 284) . 

- Hem recollit algunes mostres (sota El Bac, 1075 m; El Porxo, 1350 m; vora Bruguera, 1200 m) 
que podrien correspondre a aquest tàxon o, com a mínim, podrien tenir-ne influencia. De tota 
manera, mai no n'hem observât formes ben típiques. Ais herbaris Vayreda i Cadevall no hi ha 
testimonis de les citacions a dalt ressenyades. 

DG 28, 38 ( ? ) . 

365. Rubus ser. Apiculati 

— Segons WEBER, a aquesta série pertanyen algunes mostres procedents de clarianes 
de boscos humits (avetoses, vernedes): bosc de Campelles, riberal del MaçanelL... 

DG 28 .38 . 

Rubus foliosus Weihe et Nees in Bluff, et Fingerh. 

Queralbs (VAYR., Cat. N.: 21) . 

- A l'herbari Vayreda no hi ha exemplars que avalin la citacio. D'altra banda, Farea coneguda de 
l'especie sembla que no ateny els Pirineus. 
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De les espècies del subgènere Rubus, és la més corrent a la comarca.

DG 39, 18,28,38,37. Holàrt.

363-4. Rubus candicans Weihe et Reichenb. s.!.; R. thyrsoideus Wimmer p.p.

VAYREDA (Cat. N: 21) indica aquest esbarzer (sub R. thyrsoideus Wim.) de la
"regió inferior i subalpina".

- N'hem recollit diversos exemplars, pertanyents. segons sembla, a dos tàxons di
ferents (núms. 363 i 364).

Assenyalarem que les espècies d'aquest grup havien ja estat indicades als nostres
Pirineus, especialment a la Cerdanya (vegeu CONILL, Observ.: 7).

363. Rubus cf. phyllostachys P. J. Móller (det. WEBER).

- Estatge montà, c.
Bardisses, marges, clarianes. Prunetalia spinosae. VII.

Vora Campelles, 1300 m; sota El Bac, 1050 m; vora Ribes de Freser, 950-100 m; cap
a Rialb, 1100 m; La Falgosa, 1250 m. Segurament a molts altres llocs.

DG 28, 38. Lateatl.-Submed.

364. Rubus cf. grabowski Weihe ex Gónth et al.; R. thyrsanthus Focke

- Es tracta, segons WEBER, d'una forma "similar a R. grabowsU'.
Sembla més o menys corrent a les clarianes de bosc de l'estatge montà superior.
Bosc de Nevà, 1250 m; baga de Campelles, 1350 m.

DG 28.

Rubus canescens DC.;R. tomentosus Borkh. p.p.?

Lateatl.-Submed.

Tanques de Ribes (VAYR., Cat. N.: 21); fins a Ribes (CAD., Ff. Cat. lI: 284).

- Hem recollit algunes mostres (sota El Bac, I07S ro; El Porxo, 1350 m; vora Bruguera, 1200 m)
que podrien correspondre a aquest tàxon o, com a mínim, podrien tenir-ne influència. De tota
manera, mai no n'hem observat formes ben típiques. Als herbaris Vayreda i Cadevall no hi ha
testimonis de les citacions a dalt ressenyades.

DG 28, 38 (? l.

365. Rubus ser. Apiculati

- Segons WEBER, a aquesta sèrie pertanyen algunes mostres procedents de clarianes
de boscos humits (avetoses, vernedes): bosc de Campelles, riberal del Maçanel1, ...

DG 28, 38.

Rubus foliosus Weihe et Nees in Bluff. et Fingerh.

Queralbs (VAYR., Cat. N.: 21).

- A l'herbari Vayreda no hi ha exemplars que avalin la citació. D'altra banda, l'àrea coneguda de
l'espècie sembla que no ateny els Pirineus.



Rubus glandulosus Bellardi; R. bellardi Weihe et Nees 

Boscos de Ribes (VAYR., Cat. N.: 21) , citació que recull CAD. (FI. Cat. II: 287). 

- Com que a l'herbari Vayreda no hi ha cap plec que avali la citació, creiem prudent de deixar-la 
de banda. 

366. Rubus caesius L. 

Nom vulgar: esbarzer de riu. El fruit, mora de riu. 

Ribes (CAD., FI Cat. II: 286). 

- Estatge monta, c. 775-1300 m. 

Es fa als riberals del rius i ais fondals humits, dintre els boscos i també a les clarianes i 
marjades. Alno-Ulmion, Pruno-Rubion, Arction. V-VII. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m, i Freser amunt (La Corba, Aigües de Ribes, 
Angelats, Ribes de Freser,...) fms cap a la Farga de Queralbs, 1150 m. També a les 
vores del Rigard (Ribes, Roques Blanques, Plañóles, Espinosa,...) i del Segadell. Vali 
de Barricò; Can Perramon de Dalt, 975 m; voltants de Ribes de Freser; vali del Bac; 

> Nevà, 1250 m; vali del Macanell. 

DG 28, 38 ,37 . Lateeur. 

367. Rosa arvensis Hudson 

Ribes? (VAYR., Cat. N.: 21). 

- Nuria (GARRIGA, BC 127827, sub R. alpina, corregit a R. arvensis per MAS-
CLANS). 

Nosaltres mateixos havfem fet figurar aquesta espècie a diversos inventaris de co-
munitats forestáis de la comarca, basant-nos en la determinado "de visu" d'exem-
plars estèrils. De fet, però, no hem pas herboritzat representamos fèrtils i ben tipies de 
R. arvensis, tot i que n'hem cercai insistentment; hem trobat, només, alguns indi-
vidus que semblen teñir influencia d'aquest tàxon, però que no s'hi poden pas atri
buir. En consequència, suposem que l'espècie és molt rara a la comarca, bé que hagi 
deixat rastres de la seva presencia en algunes formes hibridogèniques. Creiem, d'altra 
banda, que la citació nurienca necessita confirmado. 
Assenyalarem que R. arrensis és pianta forca freqüent als boscos humits de la veina 
comarca del Ripollès. 

DG 39. Eur. 

368. Rosa pimpinellifolia L. (R. spinosissima auct.) subsp. pimpinellifolia. 

Roques al NW de Nuria (VAYR, Cat. N. : 21); vali de Nuria (GAUT., Catal. : 169), ci
tació que és recollida per CAD. (FI. Cat. II: 296). De la indicado vayredana en dona 
testimoni MASCL (Contr.: 289), el qual assenyala que la planta corrresponent es 
troba a l'herbari VAYR. 
Collada de Toses (CAD., FI V.: 77). 
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Rubus glandulosus BeUardi; R. bel/ordi Weihe et Nees

Boscos de Ribes (VAYR., Olt. N.: 21), citació que recuU CAD. (FI. Cat. I!: 287).

- Com que a l'herbari Vayreda no hi ha cap plec que avali la citació, creiem prudent de deixar-la
de banda.

366. Rubus caesius L.

Nom vulgar: esbarzer de riu. El fruit, mora de riu.

Ribes (CAD., FI. Cat. 1J: 286).

- Estatge montà, c. 775-1300 m.
Es fa als riberals del rius i als fondals humits, dintre els boscos i també a les clarianes i
marjades. Alno-Ulmion, Pnmo-Rubion. Arction. V·VII.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m, i Freser amunt (La Corba. Aigües de Ribes,
Angelats, Ribes de Freser,...) fUlS cap a la Farga de Queralbs, 1150 m. També a les
vores del R¡gard (Ribes, Roques Blanques. PIanoles, Espinosa,...) i del SegadeU. Vall
de Barricó; Can Perramon de Dalt, 975 m; voltants de Ribes de Freser; vaU del Bac;

'. Nevà, 1250 m; vall del MaçaneU.

DG 28, 38, 37.

367. Rosa arvensis Hudson

Lateeur.

Ribes? (VAYR., Cat. N: 21).

- Núria (GARRIGA, BC 127827, sub R. alpina. corregit a R. arven,i, per MAS·
CLANS).

Nosaltres mateixos havíem fet figurar aquesta espècie a diversos inventaris de co
munitats forestals de la comarca, basant·nos en la determinació l'de visu" d'exem
plars estèrils. De fet, però, no hem pas herboritzat representants fèrtils i ben típics de
R. arvensis, tot i que n'hem cercat insistentment; hem trobat, només, alguns indi
vidus que semblen tenir influència d'aquest tàxon, però que no s'hi poden pas atri
buir. En consequència, suposem que l'espècie és molt rara a la comarca, bé que hagi
deixat rastres de la seva presència en algunes formes hibridogèniques. Creiem, d'altra
banda, que la citació nurienca necessita confirmació.
Assenyalarem que R. arrensis és planta força freqüent als boscos humits de la veïna
comarca del Ripollès.

DG 39. Eur.

368. Rosa pimpinellifolia L. (R. ,pino'issima auct.) subsp. pimpinellifolia.

Roques al NW de Núria (VAYR., Cat. N: 21); vall de Núria (GAUT., Caral.: 169), ci·
tació que és recollida per CAD. (FI. Cat. /I: 296). De la indicació vayredana en dóna
testimoni MASCL (COlltr.: 289), el qual assenyala que la planta comesponent es
troba a l'herbari VAYR.
Collada de Toses (CAD., FI. v.: 77).



— Estatges subalpí i monta superior, r. 
Bardisses, vorades, matollars subalpins xerôfils. Berberidion, Geranion sanguinei, Ju-

niperion nanae. VII-VIII. 

Només és relativament frequent a l'extrem occidental de la comarca: Torrent del 
Palos, 1500-1650 m; Toses, 1450 m; baga de Toses, 1530 m; Collada de Toses, 1800 
m. A la zona restant apareix de manera escadussera: sobre el Grau (El Baell), 1325 
m; Sant Amanç. 1750 m; Roc de la Malè, 2100 m. L'exemplar d'aquesta darrera 
localitat presenta alguns caràcters que l'acosten a la subsp. myriacantha (DC.) O. 
Bolôs et Vigo: revers dels folíols amb glandules al nervi medial; dents foliars parcial-
ment dobles i glanduloses. 

DG. 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 7 . Lateeur. cont. 

369. Rosa pendulina L.,R. alpina L. 

Nüria (TREM. in WK., Prodr. III: 201) (CAD.,Notas fitog. 10: 15, sub var. interme
dia G. et G.) (VAYR., Cat. N: 21) (CAD., Fl. V.: 77; Exe: 102; Fl. Cat. II: 295) 
(LLENAS in VIC, Rosa: 44, sub R. pendulina var. alpina (L.) Braun f. sublaevis 
(Rouy) Vic) . 
Queralbs (VAYR., Cat. N.: 21). 
Collada de Toses (CAD., Fl. V.: 77). 
Vall de les Mulleres, 2000-2100 m (SEK, PI. d'Esp. 4: 238, sub vax.Nuriae Sennen), 
indicaciö que el mateix autor repeteix, sense espeeificar l'altitud, aAdd.: 59 (sub. 
var. Nuriae Sen.) i a Fl. N: 62 (sub var. nuriensis Sennen). Nüria, 2050 m i 2000 m 
(SEN. PI. d'Esp. 1652 i 1759 in MALAG., Notas fltoc.: 1A i 77). 
Finestrelles, 2300 m (BR.-BL., Veg. alp.: 189, Festucetum eskiae); al N de Nüria, 
2200 m (BR.-BL., I.e.: 196, Hieracieto-Festucetum spadiceae); Finestrelles, 2100 m 
(BR.-BL., I.e. t. 29, Saxifrageto-Rhodoretum). 

De Ribes a la Collada de Toses, 1720 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 6, 
Veronico-Pinetum sylvestris). 

- Estatge subalpi de la serralada axial, cc; a les Serres pre-pirinenques es mes aviat 
rara. (1300) 1500-2300 m. 
Es fa als matollars frescals, als boscos de coniferes i a les formacions megaförbiques. 
Vaccinio-Piceetea, Adenostyletalia. VI-VIII. 

Vall de Fontalba, 1900 m; freqüent a les Gorges de Nüria i als voltants de la vall de 
Nüria, a les pinedes i als gafetars, 1650-2100 m; Coma del Gispet, 2000 m; Gorges del 
Freser', corrent al bosc de la baga i als clots del solell; freqüent a les bagues de Siat i 
de Ribes, 1500-1800 m; Lleixes de la Covil, 1700 m; avetosa de Campelles, 1625 m; 
obac de Sant Aman?, abundant entre 1475 i 1600 m; baga de Toses, 1450 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Oröfit alp. 

370. Rosa stylosa Desv.; R. canina L. subsp. stylosa (Desv.) Masel. 

— Estatge montä, c. 

Bardisses, marges, clarianesde bosc. De l'ordre Prunetalia spinosae. VI-VIII. 
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- Estatges subalpí i montà superior, r.
Bardisses, vorades, matollars subalpins xeròfLls. Berberidion, Geranion sanguinei, Ju
niperion nanae. Vll·VlII.

Només és relativament freqüent a l'extrem occidental de la comarca: Torrent del
Palós, 1500·1650 m; Toses, 1450 m; baga de Toses, 1530 m; Collada de Toses, 1800
m. A la zona restant apareix de manera escadussera: sobre el Grau (El Baell), 1325
m; Sant Amanç. 1750 m; Roc de la Malè, 2100 m. L'exemplar d'aquesta darrera
localitat presenta alguns caràcters que l'acosten a la subsp. myriacantha (DC.) O.
Bolòs et Vigo: revers dels folíols amb glàndules al nervi medial; dents foliars parcial
ment dobles i glanduloses_

DG. 39, 18,28,37. Lateeur. cont.

369. Rosa pendulina L.; R. alpina L.

Núria (TRÈM. in WK., Prodr. III: 201) (CAD.,Notasfitog. la: 15, sub var. interme
dia G. et G.) (VAYR_, Cat. N.: 21) (CAD., FI. v,: 77; Exc.: 102; FI. Cat. 11: 295)
(LLENAS in VIC., Rosa: 44, sub R. pendulina var. alpina (L.) Braun f. sublaevis
(Rouy) Vic.).
Queralbs (VAYR., Cat. N..' 21).
Collada de Toses (CAD_, FI. V.: 77).
Vall de les Mulleres, 2000-2100 m (SEN., PI. d'Esp. 4: 238, sub var_ Nuriae Sennen),
indicació que el mateix autor repeteix, sense especificar l'altitud, a Add.: 59 (sub.
var. Nuriae Sen.) i a FI. N.: 62 (sub var. nuriensis Sennen). Núria, 2050 m i 2000 m
(SEN. PI. d'Esp. 1652 i 1759 in MALAG., Notas fitoc.: 74 i 77).
Finestrelles, 2300 m (BR.·BL., Vég. alp.: 189, Festucetum eskiae); al N de Núria,
2200 m (BR.-BL., /.c.: 196, Hieracieto-Festucetum spadiceae); Finestrelles, 2100 m
(BR_·BL., I.c. t. 29, Saxifrageto-Rhodoretum).
De Ribes a la Collada de Toses, 1720 m (RNAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6,
Veronico-Pinetum sylvestris).

- Estatge subalpí de la serralada axial, cc; a les serres pre-pirinenques és més aviat
rara. (1300) 1500·2300 m.
Es fa als matollars frescals, als boscos de coníferes i a les formacions megafòrbiques.
Vaccinio-Piceetea, Adenostyletalia. VI·VIII.

Vall de Fontalba, 1900 m; freqüent a les Goiges de Núria i als voltants de la vall de
Núria, a les pinedes i als gafetars, 1650·2100 m; Coma del Gispet, 2000 m; Gorges del
Freser; corrent al bosc de la baga i als clots del solell; freqüent a les bagues de Siat i
de Ribes, 1500·1800 m; Lleixes de la Covi!, 1700 m; avetosa de Campelles, 1625 m;
obac de Sant Amanç, abundant entre 1475 i 1600 m; baga de Toses, 1450 m.

DG 29, 39, 18,28,38,37.

370. Rosa stylosa Desv_; R. canina L. subsp. stylosa (Desv.) Mascl.

- Estatge montà, c_
Bardisses, marges, clarianes de bosc. De l'ordre Prunetalia spinosae. VI-VIII.

Oròfit alp.



Bruguera, 1200 m; Les Guilleumes, 1150 m; Pía de Plaus, 1275 m; Bosc de Camp-
elles, 1300 m; solell de Ventola, 1250 m; de Ribes de Freser a Roques Blanques, 
975 m; entre Planes i Espinosa, 1300 m; cap a Sa Cot, 1000 m. 

La majoria d'exemplars corresponen a la var. monsignatica C. Vic ; pero un del solell 
de Ventola s'ha d'atribuir a la var. cantábrica Crépin in Wk. et Lge., la qual es caracte
r i za pels pedicels glandulosos. 

D G 2 8 , 3 8 . Eur. 

371. Rosa montana Chaix in Vill. 

- Costers rocosos, gneíssics, de les altes valls deis rius Nuria i Freser, en una zona 
compresa aproximadament entre Fontnegra (Gorges de Nuria) i la Balma (Gorges del 
Freser); Salt del Sastre, Cremal, Roe de Tot-lo-món, etc., entre uns 1550 i 2075 m. 
Es fa en indrets pedregosos, arrecerats. Aqüestes son les úniques localitats pirinen-
ques d'on es coneix la planta (vegeu V1GO 1977). 

DG 39. Orófit alp. 

372. Rosa canina L. subsp. canina 

Nom vulgar: gavarrera (com moites altres especies del gènere); el fruit, escanya-
guilles. 

Valí de Ribes (TRÈM. in COSTA, SupL: 25, sub var. dumalis Crép.). 
Collada W de Toses, 1815 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 6, Veronico-Pine-
tum sylvestris); cap a la Collada de Toses, 1680 m (RIVAS MART., I.e. t,7,Cytise-
tum purgan tis pyrenaicum). 

— Estatge monta, ce; també al subalpí, on no és pas tan corrent. 775-1850 m. 
Bardisses, marges, vores de camins. De F ordre Prunetalia spinosae. VI-VIII. 

Des de la zona inferior de la Valí fins a vora la Collada de Toses (1750 m), a les Gorges 
de Nuria i a l'alta vali del Segadell. Sota Esteguelella, 800 m; vora la Corba, 850 m; El 
Baell, 1100-1200 m; Campelles, 1300 m; Les Guilleumes, 1200 m; comuna als vol-
tants de Ribes de Freser, 900-1000 m; Plañóles, 1250 m; torrent del Palos, 1650 m; 
Toses, 1450 m; cap al Pía d'Anyella, 1750 m; de Rialb a Batet, 1100 m; cap al Prat 
del Bac, 1225 m; sobre Sta. Caterina, 1175 m; de Pardines a Boixetera, 1250 m; etc. 

DG 39 ,18 , 28, 38, 37. Plurireg. 

subsp. andegavensis (Bast.) comb, nova (= Rosa andegavensis Bastard, Essai sur la 
Flore du Departement de Maine et Loire: 189, Angers 1809);/?. canina var. andega-
vensia (Bast.) Desp. 

— Vora Can Perramon de Dalt, 1000 m, a les bardisses del Pruno-Rubion ulmifolii. 
Es caracteritza pels pedicels i el fruit mes o menys glandulosos i per les dents dels 
folibls simples. 

DG 38. 
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Bruguera, 1200 m; Les Guilleumes, 1150 m; Pla de Plaus, 1275 m; Bosc de Camp
elles, 1300 m; solell de Ventolà, 1250 m; de Ribes de Freser a Roques Blanques,
975 m; entre Planès i Espinosa, 1300 m; cap a Sa Cot, 1000 m.

La majoria d'exemplars corresponen a la var. monsignatica C. Vic.; però un del solell
de Ventolà s'ha d'atribuir a la var. cantabrica Crépin in Wk. et Lge., la qual es caracte
ritza pels pedicels glandulosos.

DG 28, 38.

371. Rosa montana Chaix in Vill.

Eur.

- Costers rocosos, gneíssics, de les altes valls dels rius Núria i Freser, en una zona
compresa aproximadament entre Fontnegra (Gorges de Núria) i la Balma (Gorges del
Freser); Salt del Sastre, Cremal, Roc de Tot-lo-món, etc., entre uns 1550 i 2075 m.
Es fa en indrets pedregosos, arrecerats. Aquestes són les úniques localitats pirinen
ques d'on es coneix la planta (vegeu VIGO 1977).

DG 39. Oròfit alp.

372. Rosa canina L. subsp. canina

Nom vulgar: gavarrera (com moltes altres espècies del gènere); el fruit, escanya
guilles.

Vall de Ribes (TRÈM. in COSTA, Supl.: 25, sub var. dumalis Crép.).
Collada W de Toses, 1815 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6, Veronico-Pine
tum sylvestris); cap a la Collada de Toses, 1680 m (RlVAS MART., l.c. t, 7, Cytise
fum purgantis pyrenaicum).

- Estatge montà, cc; també al subalpí, on no és pas tan corrent. 775-1850 m.
Bardisses, marges, vores de camíns. De l'ordre Prunetalia spinosae. VI-VIII.

Des de la zona inferior de la Vall fms a vora la Collada de Toses (I 750 ml, a les Gorges
de Núria i a l'alta vall del Segadell. Sota Esteguelella, 800 m; vora la Corba, 850 m; El
Baell, 1100-1200 m; Campelles, 1300 m; Les Guilleumes, 1200 m; comuna als vol
tants de Ribes de Freser, 900-1000 m; Planoles, 1250 m; torrent del Palós, 1650 m;
Toses, 1450 m; cap al Pla d'Anyella, 1750 m; de Rialb a Batet, 1100 m; cap al Prat
del Bac, 1225 m; sobre Sta. Caterina, 1175 m; de Pardines a Boixetera, 1250 m; etc.

DG 39, 18,28,38,37. Plurireg.

subsp. andegavensis (Bast.) comb. nova (= Rosa andegavensis Bastard, Essai sur la
Flore du Département de Maine et Loire: 189, Angers 1809); R. callilla var. alldega
vensia (Bast.) Desp.

- Vora Can Perramon de Dalt, 1000 m, a les bardisses del Prullo-Rubion ulmifolii.
Es caracteritza pels pedicels i el fruit més o menys glandulosos i per les dents dels
folíols simples.

DG 38.



NOTA — Dins del genere Rosa son molt nombrosos i freqüents els hídrids o les 
formes de tránsit entre els táxons mes tipies. Nosaltres hem observat especialment 
races hidridogéniques en les quals participa i?, canina, sobretot: 

R. canina x stylosa — Forca comuna. DG 28, 38. 

R. canina x vosagiaca — Freqüent a les zones de contacte entre ambdós progenitors. 
Sobre el Palos, 1550 m; cap a la Collada de Toses, 1700 m; entre Espinosa i Fornells, 
1200 m. DG 18, 28. 

R. canina x rubiginosa - Cap a Sa Cot, sobre Ribes de Freser, 1000 m. DG 38. 

Rosa pouzinü Tratt. 

Sens dubte a Ribes (VAYR., Cat. TV.: 21). 

- Ni cap altre botánic ha indicat la planta a la comarca ni nosaltres la hi hem herboritzat. És 
lógic, dones, de tornar a posar el dubte allá on VA Y R ED A opinava que s'havia de treure. 

373. Rosa vosagiaca Desportes; R. coriifolia Fries subsp. vosagiaca (Desp.) Keller, R. glauca 
Vill., non Pourret 

Sobre el poblé de Toses, 1600 m (O. de BOLOS, La bardissa: 56, Turriteto-Rham-
netum alpinae). 

— Estatges monta superior i subalpí, c. 1300-1800 m. 
Bardisses, marges, clarianes. Berberidion. VII-VIII. 

Sembla freqüent sobretot a la part occidental de la comarca: vora la Collada de Toses, 
1700 m; cap al Pía d'Anyella, 1750 m; voltants de Toses, 1450-1650 m; abundant a 
la baga de Fornells, 1300-1600 m. No manca, pero, a d'altres zones: cap al Roe de 
Tot-lo-món, 1700 m; sobre la Paradella, 1650 m; de Pardines a Boixetera, 1200 m; 
vora la Collada Verda, 1575 m; Collada de Toses, 1500 m (O. BOLOS et O.H. VOLK, 
BC 149113). 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Eur. 

374. Rosa caesia Sm. in Sowerby;i?. coriifolia Fries subsp. coriifolia 

— Sembla que pertany a aquest táxon un exemplar que recollírem sobre Bruguera, 
1450 m, dins una roureda. 

DG 38. Eur. 

375. Rosa tomentosa Sm. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 21). 
SENNEN (in CAD., Fl. Cat. II: 298) l'havia indicada a Montgrony (Ripollés), citació 
confirmada per MALAG. (Notas fitoc: 74 i 77). 

- Estatges monta i subalpí, r. 1100-1950 m. 
Es fa a les bardisses, clarianes de bosc, etc. Prunetalia spinosae. VI-VIL 

Sota el Baell, 1000-1150 m; baga de Campelles, 1750 m; baga de Fornells, 1500 m; 
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NOTA - Dins del gènere Rosa són molt nombrosos i freqüents els hídrids o les
formes de trànsit entre els tàxons més típics. Nosaltres hem observat especiahnent
races hidridogèniques en les quals participa R. canina, sobretot:

R. canina x stylosa - Força comuna. DG 28, 38.

R. canina x vosagiaca - Freqüent a les zones de contacte entre ambdós progenitors.
Sobre el Palós, 1550 m; cap a la Collada de Toses, 1700 m; entre Espinosa i Fornells,
1200 m. DG 18,28.

R. canina x rubiginosa - Cap a Sa Cot, sobre Ribes de Freser, 1000 m. DG 38.

Rosa pouzinii Tratt.

Sens dubte a Ribes (VA YR., Cat. N.: 21).

- Ni cap altre botànic ha indicat la planta a la comarca ni nosaltres la hi hem herboritzat. És
lògic, doncs, de tornar a posar el dubte allà on VA YREDA opinava que s'havia de treure.

373. Rosa vosagiaca Desportes;R. coriifolia Friessubsp. vosagiaca (Desp.) Keller, R. glauca
Vill., non Pourret

Sobre el poble de Toses, 1600 m (O. de BOLÒS, La bardissa: 56, Turriteto-Rham
l1elUm alpinae).

- Estatges montà superior i subalpí, c. 1300-1800 m.
Bardisses, marges, clarianes. Berberidion. VII-VIII.

Sembla freqüent sobretot a la part occidental de la comarca: vora la Collada de Toses,
1700 m; cap al Pla d'Anyella, 1750 m; voltants de Toses, 1450-1650 m; abundant a
la baga de Fornells, 1300-1600 m. No manca, però, a d'altres zones: cap al Roc de
Tot-la-món, 1700 m; sobre la Paradella, 1650 m; de Pardines a Boixetera, 1200 m;
vora la Collada Verda, 1575 m; Collada de Toses, 1500 m (O. BOLÒS et O.H. VOLK,
BC 149113).

DG 39, 18,28,38. Eur.

374. Rosa caesia Sm. in Sowerby; R. coriifolia Fries subsp. coriifolia

- Sembla que pertany a aquest tàxon un exemplar que recollírem sobre Bruguera,
1450 m, dins una roureda.

DG 38.

375. Rosa tomentosa Sm.

Eur.

Ribes (VAYR., Cat. N: 21).
SENNEN (in CAD., FI. Cat. lI: 298) l'havia indicada a Montgrony (Ripollès), citació
confIrmada per MALAG. (Notas fitoc.: 74 i 77).

- Estatges montà i subalpí, r. 1100-1950 m.
Es fa a les bardisses, clarianes de bosc, etc. Prunetalia spinosae. VI·VII.

Sota el Baell, 1000-1150 m; baga de Campelles, 1750 m; baga de Fornells, 1500 m;



Toses, 1450-1500 m; sota la Collada de Toses, 1775 m; vora la Casa deis Plaus, 1525 
m; sobre la Farga de Queralbs, 1300 m; cap al Prat del Bac, 1225 m; Gorges de Nuria, 
1925 m; sobre les Noufonts de Pardines, 1650 m; vora la Collada Verda, 1575 m; 
Coll de Jou, 1625 m; Sant Amane, 1700 m. L'hem vista també a la Molina (Cer-
danya). 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Eur. 

376. Rosa mollis Sm. in Sowerby; R. pomifera auct. 

- Mes o menys fréquent a l'extrem occidental de la Vall, a la zona de Toses-la 
Collada, entre uns 1450 i 1750 m. Fora d'aqui, ranssima: cap a la Balma, 1700 m 
(Gorges del Freser). 

Es fa a les bardisses i marges. De Faliança Berberidion. 

D G 3 9 . 1 8 . Eur. 

377. Rosa rubiginosa L.; R. eglanteria L. nom. ambig. 

Nom vulgar: gavarrera (com d'altres espècies del génère). 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 21). 

— Estatge monta, ce; pénétra àmpliament a l'estatge subalpi, on no és pas rara. 
Sembla inexistent a la zona méridional de la Vall. 900-1800 m. 

Es fa a les bardisses, als marges i també als matolls de Buxus i Sarothamnus. Ber
beridion, Sarothamnion scoparii,... VI-VII. 

El Baell, 1200 m; Les Guilleumes, 1100 m; sobre el Pla de l'Olla, 1275 m; sobre 
Campelles, 1500 m; soleil de Ventolà, 1250 m; cap a Dôrria, 1450 m; zona de 
Toses-la Collada, 1450-1775 m; torrent del Palôs, 1650 m; voltants de Ribes de 
Freser, 900-1000 m; Costa de Sant Antoni, 1075 m; sobre Daiô, 1300 m; cap al Prat 
del Bac, 1250 m; Les Vinyes, 1080 m; Puigsac, 1500 m; vora el Coll del Pal, 1700 m. 
Entre Fornells i Toses, 1500 m (O. BOLÔS et MASCL., BC 599856). 
Sobre Neva (1400 m) hem recollit una forma d'aquesta espècie que sembla corres
pondre a la var. rotundifolia; per tots els seus caràcters és intermèdia entre R. 
rubiginosa i R. sicula. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Eur. 

378. Rosa agrestis Savi 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 21). 
Toses (VAYR. in CAD. Fl. Cat. II: 297). 

- Estatge monta a les zones meridional i occidental de la comarca, c. Manca o és 

molt rara a d'altres sectors. 
Es fa a les bardisses, en llocs assolellats. De l'ordre Prunetalia spinosae. VI-VIII. 

Sobre la Corba, 900 m; cap a Sa Cot (Ribes de Freser), 975 m; sota el Baell, 1100 m; 
Pia de Plaus, 1275 m; frequent als soleils entre Ribes i Planoles, 950-1300 m, imés 
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Toses, 1450-1500 m; sota la Collada de Toses, 1775 m; vora la Casa dels Plaus, 1525
m; sobre la Farga de Queralbs, 1300 m; cap al Prat del Bac, 1225 m; Gorges de Núria,
1925 m; sobre les Noufonts de Pardines, 1650 m; vora la Collada Verda, 1575 m;
Coll de Jou, 1625 m; Sant Amanç, 1700 m. L'hem vista també a la Molina (Cer
danya).

DG 39, 18,28,38,37. Eur.

376. Rosa mallis Sm. in Sowerby;R. pornifera auct.

- Més o menys freqüent a l'extrem occidental de la Vall, a la zona de Toses -la
Collada, entre uns 1450 i 1750 m. Fora d'aquí, raríssima: cap a la Balma, 1700 m
(Gorges del Freser).

Es fa a les bardisses i marges. De l'aliança Berberidion.

DG 39,18.

377. Rosa rubiginosa L.; R. eglanleria L. nom. ambig.

Nom vulgar: gavarrera (com d'altres espècies del gènere).

Ribes (VAYR., Cal. N.: 21).

Eur.

- Estatge montà, cc; penetra àmpliament a l'estatge subalpí, on no és pas rara.
Sembla inexistent a la zona meridional de la Vall. 900-1800 m.
Es fa a les bardisses, als marges i també als matolls de Buxus i Sarothamnus. Ber
beridion, Sarolharnnion scoparii, ... VI-VII.

El Baell, 1200 m; Les Guilleumes, llOO m; sobre el Pla de l'Olla, 1275 m; sobre
Campelles, 1500 m; solell de Ventolà, 1250 m; cap a Dòrria, 1450 m; zona de
Toses-la Collada, 1450-1775 m; torrent del Palós, 1650 m; voltants de Ribes de
Freser, 900-1000 m; Costa de Sant Antoni, 1075 m; sobre Daió, 1300 m; cap al Prat
del Bac, 1250 m; Les Vinyes, 1080 m; Puigsac, 1500 m; vora el Coll del Pal, 1700 m.
Entre Fornells i Toses, 1500 m (O. BOLÒS et MASCL., BC 599856).
Sobre Nevà (1400 m) hem recollit una forma d'aquesta espècie que sembla corres
pondre a la var. rotundifoli a; per tots els seus caràcters és intermèdia entre R.
rubiginosa i R. sicula.

DG 39, 18,28,38.

378. Rosa agrestis Savi

Ribes (VAYR., Cal. N.: 21).
Toses (VAYR. in CAD. FI. Cal. lI: 297).

Eur.

- Estatge montà a les zones meridional i occidental de la comarca, c. Manca o és
molt rara a d'altres sectors.
Es fa a les bardisses, en llocs assolellats. De l'ordre Prullelalia spillosae. VI-VIII.

Sobre la Corba, 900 m; cap a Sa Cot (Ribes de Freser), 975 m; sota el Baell, llOO m;
Pla de Plaus, 1275 m; freqüent als solells entre Ribes i Planoles, 950-1300 m, i més



enllà en direcció a la Collada de Toses, fins a uns 1600 m d'altitud. 

DG 18,28 , 38, 37. Latesubmed. 

379. Rosa micrantha Borrer ex Sm. in Sowerby 

Sant Antoni de Ribes (VAYR., Cat. N.: 21). 

— Estatge monta, rrr. 
Bardisses i costers solells. De l'ordre Prunetalia spinosae. VI-VII. 

Sobre Torroella, 1000 m; sota el Baell, 1100 m; Clots de Macana, 975 m; Costes de 

Segura, 975 m. 

L'exemplar corresponent a la cita vayredana s'ha d'atribuir, segons MASCL. (Contr.: 

285) a R. sicula. 

380. Rosa sicula Tratt. 

Sant Antoni de Ribes (VAYR. herb. in MASCL., Contr.: 285) (vegeui?. micrantha). 

- Planta raríssima a la comarca. Hom la troba molt esparsament ais estatges monta i 

subalpí. 
Clots de Macana, 1000 m; Segura, 1100 m; sobre Toses, 1725 m. 
Sobre Neva recollírem dos exemplars que presenten caractéristiques intermedies en
tre aquesta especie i R. rubiginosa, com si fossin d'origen híbrid. Els hem atribuït a 
R. rubiginosa var. rotundifolia (vegeu aquest tàxon). 

381. Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria. 

— Estatge monta, ce. 775-1500 m. 

Es fa sobretot ais marges i vorades secs, pero apareix també ais prats i a les bardisses. 
Origanetalia, Prunetalia spinosae, Brometalia erecti. VI-IX(X). 

Sota Esteguelella, 800 m; vora la Corba, 850 m; Can Perramon de Baix, 810 m; 
Aigües de Ribes, 850 m; sobre Angeláis, 1050 m, abundant; voltants de Ribes de 
Freser, molt freqüent, 900-1000 m; Costes de Segura i solell de Ventola, 975-1250 
m, abundant; Plañóles, 1200 m; Nevá, 1250 m; sobre Espinosa, 1350 m; vora Toses, 
1470 m; cap a Batet, 1100 m; Rialb, 1050 m; Clots de Macana, 975 m; etc. 

D G 3 8 . Eur. 

DG 28 ,38 . Oròfit med. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Circumbor. 

subsp. grandis (Andr. ex Asch. et Graebn.) Bornm. ? 

- Valide Barricò, 950 m. 

DG 38, 37. ? 

382. Agrimonia procera Wallr.; A. odorata auct., non Miller 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 22; in CAD., FI. Cat. II: 303). 

288

enllà en direcció a la Collada de Toses, fms a uns 1600 m d'altitud.

DG 18,28,38,37.

379. Rosa micrantha Borrer ex Sm. in Sowerby

Sant Antoni de Ribes (VAYR., Cat. N: 21).

Latesubmed.

- Estatge montà, rrr.
Bardisses i costers solells. De l'ordre Prunetalia spinosae. VI-VII.

Sobre Torroella, 1000 m; sota el Baell, 1100 m; Clots de Maçana, 975 m; Costes de
Segura, 975 m.
L'exemplar corresponent a la cita vayredana s'ha d'atribuir, segons MASCL. (Contr.:
285) a R. sieula.

DG 38. Eur.

380. Rosa sicula Tralt.

Sant Antoni de Ribes (VAYR. herb. in MASCL., Contr.: 285) (vegeu R. mierantha).

- Planta raríssima a la comarca. Hom la troba molt esparsament als estatges montà i
subalpí.
Clots de Maçana, 1000 m; Segura, 1100 m; sobre Toses, 1725 m.
Sobre Nevà recollírem dos exemplars que presenten característiques intermèdies en·
tre aquesta espècie i R. rubiginosa, com si fossin d'origen hibrido Els hem atribuit a
R. rubiginosa var. rotundifolia (vegeu aquest tàxon).

DG 28, 38. Oròfit med.

381. Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria.

- Estatge montà, cc. 775-1500 m.
Es fa sobretot als marges i vorades secs, però apareix també als prats i a les bardisses.
Origanetalia, Prunetalia spinosae, Brometalia ereeti. V!-lX(X).

Sota Estegue1ella, 800 m; vora la Corba, 850 m; Can Perramon de Baix, 810 m;
Aigües de Ribes, 850 m; sobre Angelats, 1050 m, abundant; voltants de Ribes de
Freser, molt freqüent, 900-1000 m; Costes de Segura i solell de Ventolà, 975-1250
m, abundant; Planoles, 1200 ro; Nevà, 1250 ro; sobre Espinosa, 13)0 ro; vora Toses,
1470 m; cap a Batet, 1100 m; Rialb, 1050 m; Clots de Maçana, 975 m; etc.

DG 18,28,38,37.

subsp. grandis (Andr. ex Asch. et Graebn.) Bornm. ?

- Vall de Barricó, 950 m.

DG 38, 37.?

382. Agrimonia procera Wallr.;A. odorata auct., non Miller

Ribes (VAYR., Cat. N.: 22; in CAD., FI. Cat. lI: 303).

Circumbor.



— Estatge monta, rrr. 
De l'alianca Trifolion medii. VII. 

Vora Estèguel, 925 m, a les vorades de la fageda; entre Dòrria i Planes, 1350 m, al 
regali de la carretera. 

DG 28, 37. Eur. 

383. Sanguisorba officinalis L. 

Ribes (CAD., FI. Cat. II: 306). 
SENNEN in clou l'espèrie en el seu catàleg nurienc (FI N.: 62). 

- Estatges monta superior i sub alpi, c; però de distribució irregular. (1150) 
1400-2250 m. 
Es fa principalment als prats de dall i als herbassars humits. Molìnietalia, Polygono-
Trìsetion, Nardion. VII-IX. 

Es freqùent sobretot a dues zones diferents. Per un costat, es troba als terrenys silicis 
de la part nord-occidental: entre la Collada de Toses i la Creu de Meians, 1800-2000 
m; Pia de les Salines, 2225 m; entre Espinosa i Fornells, 1200-1250 m. D'altra banda, 
apareix en gran abundància als vessants obacs del Taga i de la Serra С avallerà (Co-
nivella, Pou de Taga, Coma d'Olla, Puig s'Estela, Pòrtoles,...) fins al Coli del Pai i a la 
Collada Verda, entre uns 1400 i 1900 m; no solament a les mulleres i als herbassars 
humits, sino també a les pastures grasses en sòl acidificat. Des dels llisos de Taga 
davalla fins a Mas Conili (1200 m), a Vilaró i a Can Barratort (1150 m). També al Pia 
de Pena, 1730 m. 

DG 29, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Circumbor. 

384. Sanguisorba minor Scop. subsp minor;Poterium dyctiocarpum Spach 

SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (Fl. N.: 62). 

— De l'estatge monta inferior al subalpi, cc. 775-1900 m. 
Es fa a tota mena de prats, i mes especialment a les pastures poc humides. Prefereix 
eis terrenys calcaris. De la classe Festuco-Brometea; hom la troba també a l'Aphyllan-
thion, a 1''Arrhenatherion, etc. VI-VII. 

Des de l'entrada de la Vall fins als vessants de "Rus (1880 m) i a la Collada de Toses, a 
les Gorges de Nuria, als Plans de Portóles i a Coli de Jou (1650 m). Localitats 
concretes: vora el Casot (800 m), Can Perramon de Baix, Aiguës de Ribes, El Baell, 
El Portet (1675 m), Campelles, Roques Blanques, Plañóles, Plans de Neva, Toses, Pia 
d'Anyella (1850 m), voltants de Ribes de Freser, Rialb, Queralbs, cap al Prat del Bac, 
Conivella (1400 m), Pineda Rosta, Pardines, Plans de Muraroles, llisos de Taga 
(1600-1800 m), Camp dels Dois (1515 m), etc. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Lateeur. 

subsp. muricata Briq. 

— Estatge monta, rr. 
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- Estatge montà, rrr.
De l'aliança TrifGlion medii. VII.

Vora Estèguel, 925 m, a les vorades de la fageda; entre Dòrria i Planès, 1350 m, al
regall de la carretera.

DG 28, 37.

383. Sanguisorba officinalis L.

Eur.

Ribes (CAD., FI. Cat. II: 306).
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 62).

- Estatges montà superior i subalpi, c; però de distribució irregular. (ll50)
1400-2250 m.
Es fa principalment als prats de dall i als herbassars humits. Molinietalia, Polygono·
Trisetion, Nardion. VIl·lX.

És freqüent sobretot a dues zones diferents. Per un costat, es troba als terrenys silicis
de la part nord·occidental: entre la Collada de Toses i la Creu de Meians, 1800-2000
m; Pla de les Salines, 2225 m; entre Espinosa i Fornells, 1200-1250 m. D'altra banda,
apareix en gran abundància als vessants obacs del Taga i de la Serra Cavallera (Ca·
nivella, Pou de Taga, Coma d'Olla, Puig s'Estela, pòrtoles,...) l'ms al Coll del Pal i a la
Collada Verda, entre uns 1400 i 1900 m; no solament a les mulleres i als herbassars
humits, sinó també a les pastures grasses en sòl acidificat. Des dels llisos de Taga
davalla l'ms a Mas Conill (1200 ml, a Vilaró i a Can Barratort (1150 ml. També al Pla
de Pena, 1730 m.

DG 29,18,28,38,48,37. Circumbor.

384. Sanguisorba minor Scop. subsp minar; Poterium dyctiocarpum Spach

SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 62).

- De l'estatge montà inferior al subalpí, cc. 775-1900 m.
Es fa a tota mena de prats, i més especialment a les pastures poc humides. Prefereix
els terrenys calcaris. De la classe Festuco·Brometea; hom la troba també a l'Aphyllan·
thion, a l'Arrhenatherion, etc. Vl·VlI.

Des de l'entrada de la Vall fins als vessants de Rus (1880 m) i a la Collada de Toses, a
les Gorges de Núria, als Plans de Pòrtoles i a Coll de Jou (1650 ml. Localitats
concretes: vora el Casot (800 ml, Can Perramon de Baix, Aigües de Ribes, El Baell,
El Portet (1675 ml, C~mpelles, Roques Blanques, Planoles, Plans de Nevà, Toses, Pla
d'Anyella (1850 ml, voltants de Ribes de Freser, Rialb, Queralbs, cap al Prat del Bac,
Conivella (1400 ml, Pineda Rosta, Pardines, Plans de Muraroles, llisos de Taga
(1600-1800 ml, Camp dels Dois (1515 ml, etc.

DG 39,18,28,38,48,27,37. Lateeur.

subsp. muricata Briq.

- Estatge montà, rr.

".



Es fa eis prats magres, als replans de roca i als llocs pedregosos. Sedo-Scleranthion, 
Xerobromion. Sembla exclusiva deis terrenys silicis. 

El Baell, 1200 m; cap al Pia de l'Agon, 1275 m; Pedrera, 950-1100 m; cap a Roques 
Blanques, 1050 m; sobre Can Nofre, 1250 m. 

DG 28, 38. Latemed. 

385. Dryas octopetala L. 

Serra de Nuria (TEX. in WK., Prodr. III: 240); cims de Nuria (VAYR., Cat. N.: 20); 
regió alpina i glacial de Nuria (VAYR. in CAD., Fl. Cat. II: 255). 
Vessant N de Puigllançada (CAD., Fl. Cat. II: 255). 
SENNEN l'esmenta en el seu catàleg (Fl. N.: 255). 

- Alta muntanya axial, c. També a l'extrem occidental de la Serra de Montgrony 
(Puigllançada). 2000-2800 m. 
Gairebé exclusiva deis terrenys calcinais. Es fa ais costers pedregosos, ais serrats 
ventejats, a les tarteres fixades,... sempre en llocs amb poca terra. Sovint fa pobla-
cions que inicien la colonització d'aquests habitats. De la classe Carici-Kobresietea, 
dins la quai és considerada especie pionera. També es fa ais Thlaspietalia rotundifolii, 
ais Salicetea herbaceae, etc. VI-VIII. 

Coma de Fontalba, 2100 m; Coma de Gombreny, 2150 m; Ras de l'Ortigar, 2350 m, 
molt abundant; abundant també a la Coma de l'Embut, 2200-2300 m; Collet Verd, 
2200 m; Bosc de la Mare de Déu, 2100 m; Pic de la Fossa del Gegant, 2800 m; sota 
Tirapits, 2650 m; Coma de Fresers, 2500 m; Coll de la Marrana, 2550 m; sota el Puig 
de Pastuira, 2275 m; Coma de Mantinell, 2300 m; Costa Rubí, 2025 m; Costes de 
l'Huguet, 2100 m. 

DG 29, 39, 18. Art. alp. 

Geum reptans L. 

Altures de les valls de Carançà i de les muntanyes que porten a Nuria (COMP. in VAYR., Pl. not.: 
56) (COMP., VAYR. ex WK. in CAD., Fl. Cat. II: 258); turons de Carançà i Nuria (VAYR., Cat. 
N.: 20). 
SENNEN admet l'espècie en el seu catàleg (Fl. N.: 61). 

- Especie inexistent als Pirineus. Les referències a dalt ressenyades son un exemple de com una 
primera indicació errônia ha provocat tôt una série d'altres citacions que li han donat falsa 
consistencia. Ja GAUTIER assenyalava que no havia vist la planta a cap indret del departament 
dels Pirineus orientais. 

386. Geum montanum L.;Sieversia montana (L.) Sprengel 

Nuria (SALV., in COSTA, Introd.: 75; in WK., Prodr. III: 240); valí de Nuria 
(GAUT., Catal: 164). SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (Fl. N.: 61). 
Del Coll de la Marrana a Nuria (VAYR., Cat. N. : 20). 

CAD. (Fl. Cat. II: 257) recull les indicacions de VAYREDA i de GAUTIER i cita la 
planta cap a Noufonts. 

- Alta muntanya axial. A Falta valí del Freser, c; a la valí de Nuria, rr, i sembla 
inexistent mes cap a l'oest. 2100-2800 m. 
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Es fa els prats magres, als replans de roca i als llocs pedregosos. Sedo-Scleranthion,
Xerobromion. Sembla exclusiva dels terrenys silicis.

El Baell, 1200 m; cap al Pla de l'Agon, 1275 m; Pedrera, 950-1100 m; cap a Roques
Blanques, 1050 m; sobre Can Nofre, 1250 m.

DG 28, 38. Latemed.

385. Dryas octopetala L.

Serra de Núria (TEX. in WK., Prodr. III: 240); cims de Núria (VAYR., Cat. N.: 20);
regió alpina i glacial de Núria (V AYR. in CAD., FI. Cat. II: 255).
Vessant N de Puigllançada (CAD., FI. Cat. II: 255).
SENNEN l'esmenta en el seu catàleg (FI. N.: 255).

- Alta muntanya axial, c. També a l'extrem occidental de la Serra de Montgrony
(Puigllançada). 2000-2800 m.
Gairebé exclusiva dels terrenys calcinals. Es fa als costers pedregosos, als serrats
ventejats, a les tarteres fixades .... sempre en llocs amb poca terra. Sovint fa pobla
cions que inicien la colonització d'aquests hàbitats. De la classe Carici-Kobresietea,
dins la qual és considerada espècie pionera. També es fa als Thlaspietalia rotundifolii,
als Salicetea herbaceae, etc. VI-VIII.

Coma de Fontalba, 2100 m; Coma de Gombreny, 2150 m; Ras de l'Ortigar, 2350 m,
molt abundant; abundant també a la Coma de l'Embut, 2200-2300 m; Callet Verd,
2200 m; Bosc de la Mare de Déu, 2100 m; Pic de la Fossa del Gegant, 2800 m; sota
Tirapits, 2650 m; Coma de Fresers, 2500 m; Coll de la Marrana, 2550 m; sota el Puig
de Pastuira, 2275 m; Coma de Mantinell, 2300 m; Costa Rubí, 2025 m; Costes de
l'Huguet, 2100 m.

DG 29, 39, 18. Àrt. alp.

Geum replans L.

Altures de les valls de Cacançà i de les muntanyes que porten a Núria (COMP. in VAYR., Pl. not.:
56) (COMP., VAYR. ex WK. in CAD., FI. Cat. lI: 258); turons de Carançà i Núria (V AYR., Cat.
N.: 20).
SENNEN admet l'espècie en el seu catàleg (A. N.: 61).

- Espècie inexistent als Pirineus. Les referències a dalt ressenyades són un exemple de com una
primera indicació errònia ha provocat tot una sèrie d'altres citacions que li han donat falsa
consistència. Ja GAUTlER assenyalava que no havia vist la planta a cap indret del departament
dels Pirineus orientals.

386. Geum mont.num L.;Sieversia montana (L.) Sprengel

Núria (SALV., in COSTA, lntrod.: 75; in WK., Prodr. III: 240); vall de Núria
(GAUT., CataL: 164). SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N: 61).
Del Coll de la Marrana a Núria (VAYR., Cat. N.: 20). .
CAD. (FI. Cat. 11: 257) recull les indicacions de VAYREDA i de GAUTlER i cita la
planta cap a Noufonts.

- Alta muntanya axial. A l'alta vall del Freser, e; a la vall de Núria, rr, i sembla
inexistent més cap a l'oest. 2100-2800 m.



Es fa a les pastures alpines acidófiles. De l'ordre Caricetalia curvulae. VII-VIII. 

Dels Pics de la Vaca a Tirapits, 2800 m; abundant als vessants del Pic de Fresers, 
2600-2700 m; Bastiments, 2700 m; Coma de Fresers, 2400-2450 m; cap al Coll de la 
Coma de l'Orri, 2500 m; sobre el Planell de Coma de Vaca, 2100 m; vessants obacs 
del Balandrau, 2250 m. 

DG 39. Orófit alp. 

387. Geum urbanum L. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 20). 

— Estatge monta, cc. Ascendeix a l'estatge subalpi. 775-1700 m. 
Frequent en indrets ombrívols, sobretot a les vorades o a les clarianes dels boscos 
higrófils, pero també dins les vernedes, les freixenedes, les bardisses, etc. De l'alianca 
Alliarion; també a YAlno-Ulmion i als Fagetalia en general, als Prunetalia spinosae,... 
VI-VIII(IX). 

— Des de l'entrada de la Vail fins al Pía d'Anyella (1800 m), a les Gorges de Nuria 
(1700 m) i a l'alta vail del Segadell. Localitats concretes: Esteguelella (850 m), vail 
del Sagnari, La Corba, Aigües de Ribes, Barricó, Angelats, El Baell (1100 m), Roques 
Blanques, Campelles, Plañóles, Espinosa, sota Neva, Fornells, Toses, voltants de Ribes 
(abundant), vail del Macanell (1100 m), cap a Fustanyá, Ribesaltes, sobre Can Nofre 
(1550 m), Pardines, La Moscatosa, sota Boixetera (1400 m), l'Orri, Clots de Macana, 
Bac de l'Heura (1050 m), Torroella, etc. 

DG 39, 18 ,28 ,38 , 27 ,37 . Eur. 

388. Geum rivale L. 

Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 75; in WK., Prodr. Ill: 238; in VAYR., Cat. N.: 
20) (CAD., Exc: 102); prop del Bosc de la Mare de Déu (CAD., Fl. Cat. II: 259). 
Vessants de Caranga (SEN., FL N.: 61). 

— Estatge subalpi de la zona axial, rr. 
Es fa a les vores de torrents i altres Uocs humits. De l'alianca Calthion. VI-VIII. 

Només l 'hem vist en unes quantes localitats de la part alta de les Gorges de Nuria , 
entre uns 1800 i 1900 m. 

DG 39. Circumbor. A Europa, bor.-subalp. 

Geum pyrenaicum L. 

SEN. Pinclou en el seu catáleg nurienc, bé que dona com a localitat concreta: "vessants de 
Carencá". D'altra banda, en el seu hebari no hi ha testimonis que avalin la citació. 

389. Potentilla fruticosa L. 

Nuria (TEX. in WK., Prodr. III: 236); muntanyes de Nuria (PUIGG. in COSTA, 
Supl: 23) (VAYR., Cat. N.: 20). 
Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 20; CAD., Fl. Cat. II: 265). 

291

Es fa a les pastures alpines acidòfiles. De l'ordre Carieeralia euroulae. VII·VIII.

Dels Pics de la Vaca a Tirapits, 2800 m; abundant als vessants del Pic de Fresers,
2600-2700 m; Bastiments, 2700 m; Coma de Fresers, 2400-2450 m; cap al Coll de la
Coma de l'Orri, 2500 m; sobre el Planell de Coma de Vaca, 2100 m; vessants obacs
del Balandrau, 2250 m.

DG 39.

387. Geum urbanum L.

Ribes (VAYR., Car. N: 20).

Oròfit alp.

- Estatge montà, cc. Ascendeix a l'estatge subalpí. 775-1700 m.
Freqüent en indrets ombrívols, sobretot a les vorades o a les clarianes dels boscos
higròfIls, però també dins les vernedes, les freixenedes, les bardisses, etc. De l'aliança
Alliarion; també a l'Alno-Ulmion i als Fagetalia en general, alsPrunetalia spinosae....
VI-VIII(IX).

- Des de l'entrada de la Vall fins al Pla d'Anyella (1800 ml, a les Gorges de Núria
(1700 m)'i a l'alta vall del Segadell. Localitats concretes: Esteguelella (850 ml, vall
del Sagnari, La Corba, Aigües de Ribes, Barricó, Angelats, El Baell (1100 ml, Roques
Blanques, Campelles, Planoles, Espinosa, sota Nevà, Fornells, Toses, voltants de Ribes
(abundant), vaU del MaçaneU (1100 ml, cap a Fustanyà, Ribesaltes, sobre Can Nofre
(1550 ml, Pardines, La Moscatosa, sota Boixetera (1400 ml, l'Orri, Clots de Maçana,
Bac de l'Heura (1050 ml, Torroella, etc.

DG 39, 18,28,38,27,37. Eur.

388. Geum rivale L.

Núria (SALV. in COSTA, fntrad.: 75; in WK., ?radr. m: 238; in VAYR., Car. N:
20) (CAD., Exc.: 102); prop del Bosc de la Mare de Déu (CAD., FI. Car. fI: 259).
Vessants de Carançà (SEN., FI. N: 61).

- Estatge subalpí de la zona axial, rr.
Es fa a les vores de torrents i altres llocs humits. De l'aliança Calriliall. V[·VlIl.

Només l'hem vist en unes quantes localitats de la part alta de les Gorges de Núria,
entre uns 1800 i 1900 m.

DG 39. Circumbor. A Europa, bor.·subalp.

Geum pyrellaicum L.

SEN. l'inclou en el seu catàleg nurienc, bé que dóna com a localitat concreta: "vessants de
Carençà". D'altra banda, en el seu hebari no hi ha testimonis que avalin la citació.

389. Potentilla fruticosa L.

Núria (TEX. in WK., ?radr. !!f: 236); muntanyes de Núria (PUIGG. in COSTA,
Supl.: 23) (VAYR., Cat. N: 20).
Coma de Vaca (VAYR., Cat. N: 20;CAD., FI. Car.!f: 265).



Al peu de la Creu d'en Riba (CAD., Exe: 96; Fl. Cat. II: 265). 
Riba esquerra del torrent de Nuria, a uns tres quilômetres del santuari (SEN., Add.: 
57). El mateix autor cataloga la planta en la seva flora nurienca (Fl. N.: 61), sensé 
comentans. 
Nuria, 2050 m; Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pingui-
culetum). 

— Alta muntanya axial, rr. 
Es fa ais indrets rocosos mes o menys humits. BRAUN-BLANQUET la considera 
característica del Caricion davallianae, opinió que no ens atrevim pas a corroborar. 
VI-VIII. 
Mes o menys fréquent ais voltants de Nuria (vora la Creu d'en Riba, vers la Cova de 
St. Gil, sota el Collet Verd - o n és molt abundant—, dotada de Fontnegra), a uns 
2000-2100 m. També a Palta valí del Freser: Coma de Fresers, 2100 m; Serra de la 
Vaca, 2460 m; Fonts del Freser, 2430 m. 

DG 29, 39. Circumbor.-alp. 

390. Potentina rupestris L. 

- Sota les Roques de l'Oratori (Queralbs), 1375 m, única localitat on hem vist la 
planta. 
Aquesta espècie existeix a La Molina; i SENNEN (Nombr. loc.: 367) Phavia citada 
de cinc localitats cerdanes amb el comentan: "toujours très clairsemée". 

DG39 . Eur. 

292

AI peu de la Creu d'en Riba (CAD., Exc.: 96; FI. Cat. IJ: 265).
Riba esquerra del torrent de Núria, a uns tres quilòmetres del santuari (SEN., Add.:
57). El mateix autor cataloga la planta en la seva flora nurienca (FI. N.: 61), sense
comentaris.
Núria, 2050 m; Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pingui
culerum).

- Alta muntanya axial, fr.

Es fa als indrets rocosos més o menys humits. BRAUN-BLANQUET la considera
característica del Caricion davallianae, opinió que no ens atrevim pas a corroborar.
VI-VIll.
Més o menys freqüent als voltants de Núria (vora la Creu d'en Riba, vers la Cova de
Sl. Gil, sota el Callet Verd -on és molt abundant-, clotada de Fontnegra), a uns
2000-2100 m. També a l'alta vall del Freser: Coma de Fresers, 2100 m; Serra de la
Vaca, 2460 m; Fonts del Freser, 2430 m.

DG 29, 39.

9 • Potentilla fruticosa
• Patentilla alchimilloides
O Potentilla rupestris
e Potentilla frigida

-,

7
2 3

Circumbor.-alp.

o

390. PotentiUa cupestris L.

- Sota les Roques de l'Oratori (Queralbs), 1375 m, única localitat on hem vist la
planta.
Aquesta espècie existeix a La Molina; i SENNEN (Nombr. Ioc.: 367) l'havia citada
de cinc localitats cerdanes amb el comentari: "toujours très clalrsemée".

DG 39. Eur.



391. Potentilla argentea L. 

Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. K: 20) (CAD., FI. Cat. II: 274). 
Queralbs, Nuria (VAYR., PI. Cat.: 34, sub var. decumbens Pers.). 
SENNEN (FI. N.: 61) inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc. 

— Estatge monta, c. Manca a la zona meridional de la Vali i a la zona pre-pirinenca 
calcinai. Puja sovint a l'estatge subalpi. 900-1900 m. 
Es fa ais replanéis de roca, llocs sorrencs, vores de camins,... sempre en terreny silici. 
De l'ordre Festuco-Sedetalia. V-VIII. 

— Freqüent als voltants de Ribes de Freser, 900-1000 m, sobretot ais terrenys porfi-
rics; sobre Sta. Caterina, 1100 m; Campelles, 1300 m; sota El Bac, 1025 m; Plañóles, 
1200 m; sobre Toses, 1550 m; sobre Fornells, 1500 m; sobre Rialb, 1100 m; de 
Fustanyà a Serrat, 1250 m; sota les Roques de l'Oratori (Queralbs), 1425 m; Gorges 
de Nuria, 1900 m; freqüent a la zona gneissica del Roe de Tot-lo-món i Gorges del 
Freser (sobre Daió, Salt del Grill, Les Ribes, Les Collades, La Balma,...), 1300-1700 
m; vora la Pica de Castellnou, 1300 m; Mas Conili, 1175 m;Pardines, 1250 m. 

DG 39, 18, 28, 38. Circumbor. A Europa, eur. 

Potentilla recta L. 

Havia estat indicada de Nuria per COLM. (Enum.: 332) basant-se en un exemplar de l 'herbari 

Salvador revisat per P O U R R E T . Aquesta indicació fou corregida per COSTA (Introd.: 77) , qui 

manifesta expl íc i tament : "La P. recia no existe en Nuria; fue tomada por tal P. pyrenaica del 

he rb . Salvador". I CAD. (FI. V.: 136) recalca: " y SALVADOR y P O U R R E T (la citan) en Nuria, 

en cuyo úl t imo p u n t o la confundieron evidentemente con l aP . pyrenaica Ramd. comunís ima en 

aquel valle". 

Les correccions d 'aquests dos botànics (COSTA i CADEVALL) , i la justificació que en fan, ens 

havien semblat sempre mol t lògiques, i consideràvem ben resolta la quest ió fins que , per casuali-

tat , decobr í r em a BC un exemplar de P. recta recollit, segons l 'et iqueta, a Nuria per M. GARRI-

GA. Malgrat 1'evidencia del plec d 'herbari , ens resistim a creure en la presencia d 'aquesta planta 

en plena alta m u n t a n y a i ens inclinem per suposar - s e n s e cap prova ni i n d i c i - que el plec en 

quest ió sofrí u n desgraciat canvi d 'e t iqueta . Altra cosa fora que la planta hagués estat recol-lec-

tada a l 'estatge m o n t a de la comarca, fet que seria t ambé excepcional però no pas insòlit als 

Pirineus, car nosal tres mate ixos hem vist P. recta als codolars del riu a la Vallferrera. 

392. Potentilla pyrenaica Ramond ex DC. in Lam. et DC. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA,Introd.: 76; in WK.,Prodr. III: 233); prats i 
pastures de Nuria (VAYR., Cat. N.: 20); Nuria (CAD., Exc: 102), no escassa a la 
valí de Nuria (CAD., Notas fitog. 10: 15), prats immediats al santuari de Nuria 
( C A D . , R Cat. II: 272). 

SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 61). 

— Estatge subalpí de tota la Valí, bé que només en terreny silici, ce. 1600-2300 m. 
Es fa sobretot als prats acidòfils de l'alianca Nardion, principalment als costers solells. 
També al Calluno-Genistion, als Caricetalia curvulae, etc. VII-VIII. 

Molt freqüent a la serralada axial, des de sobre la Collada de Toses (1950 m) fins a la 
Coma de Fresers (2200 m), a la Serra de la Canya (2050 m) i a la Collada Verda 
(1600 m). Localitats concretes: Creu de Meians (2000 m), Pía de Punya (1875 m), 
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391. Potentilla argentea L.

Queralbs, Ribes (YAYR., Cat. N: 20) (CAD., FI. Cat. 11: 274).
Queralbs, Núria (VAYR., PI. Cat.: 34, sub var. decumbens Pers.).
SENNEN (FI. N.: 61) inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc.

- Estatge montà, c. Manca a la zona meridional de la Vall i a la zona pTe-pirinenca
calcinal. Puja sovint a l'estatge subalpí. 900·1900 m.
Es fa als replanets de roca, llocs sorrencs, vores de camins, ... sempre en terreny silici.
De l'ordre Fesruco·Sedetalia. V·YIll.

- Freqüent als voltants de Ribes de Freser, 900-1000 m, sobretot als terrenys porfí
rics; sobre Sta. Caterina, 1100 m; Campelles, 1300 m; sota El Bac, 1025 m; Planoles,
1200 m; sobre Toses, 1550 m; sobre Fornells, 1500 m; sobre Rialb, 1100 m; de
Fustanyà a Serrat, 1250 m; sota les Roques de l'Oratori (Queralbs), 1425 m; Gorges
de Núria, 1900 m; freqüent a la zona gneissica del Roc de Tot·lo-món i Gorges del
Freser (sobre Daió, Salt del Grill, Les Ribes, Les Collades, La Balma,...), 1300-1700
m; vora la Pica de Castellnou, 1300 m; Mas Conill, 1175 m; Pardines, 1250 m.

DG 39, 18,28,38.

Potentilla recta L.

Circumbor. A Europa, eur.

Havia estat indicada de Núria per COlM. (Enum.: 332) basant-se en un exemplar de "herbari
Salvador revisat per POURRET. Aquesta indicació fou corregida per COSTA (l1ltrod.: 77), qui
manifesta explícitament: "La P. recla no existe en Nuria; fue tomada por tal P. pyrenaica del
herb. Salvador". l CAD. (H. v.: 136) recalca:"y SALVADOR y PüURRET (la citan) en Núria,
en cuyo último punto la confundieron evidentemente con la P. pyrenaica Ramd. comunísima en
aquel vaUe".
Les correccions d'aquests dos botànics (COSTA i CADEVALL), i la justificació que en fan, ens
havien semblat sempre molt lògiques, i consideràvem ben resolta la questió fins quc, per casuali
tat, decobrírem a BC un exemplar de P. recta recollit, segons l'etiqueta, a Núria per M. GARRI
GA. Malgrat l'evidència del plec d'herbari, ens resistim a creure en la presència d'aqucsta planta
en plena alta muntanya i ens inclinem per suposar -sense cap prova ni indici- que el plec en
questió sofrí un desgraciat canvi d'etiqueta. Altra cosa fóra que la planta hagués estat recol.lec·
tada a l'estatge montà de la comarca, fet que seria també excepcional però no pas insòlit als
Pirineus, car nosaltres mateixos hem vist P. recta als codolars del riu a la Vallferrera.

392. Potenlilla pyrenaica Ramond ex DC. in Lam. et DC.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA,Introd.: 76; in WK.,Prodr.!lI: 233); prats i
pastures de Núria (YAYR., Cat. N: 20); Núria (CAD., Exc.. : 102), no escassa a la
vall de Núria (CAD., Notas fitog. 10: 15), prats immediats al santuari de Núria
(CAD., FI. Cat. 11: 272).
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N: 61).

- Estatge subalpi de tota la Vall, bé que només en terreny silici, cc. 1600-2300 m.
Es fa sobretot als prats acidòfils de l'aliança Nardioll, principalment als costers solells.
També al Cal/ullo-Gellistioll, als Carieetalia curvulae, etc. VIl·YIlI.

Molt freqüent a la serralada axial, des de sobre la Collada de Toses (1950 m) fins a la
Coma de Fresers (2200 ml, a la Serra de la Canya (2050 m) i a la Collada Verda
(1600 m). Localitats concretes: Creu de Meians (2000 m), Pla de Punya (1875 m),



vali Estremerà, Tros de Bou, Gorges de Nùria (1700-2000 m), voltants de Nùria, 
Coma d'Eina (2200 m), Coma de les Mulleres, Pedrisses, Coma del Llispet, Coma de 
Vaca (2200 m), Gorges del Freser (molt abundant especialment als vessants soleils, 
entre uns 1700 i 2300 m), cap als Collets (1800 m), zona del Roc de Tot-lo-món, 
bagues de Siat i de Ribes, abundant entre el Pia Rodò i el Pia de les Basses de Dalt, 
vessants del Puig Cerveris (1700-2000 m), Mont-roig. 
Zona silicia de la Serra Cavallera (Plans de Pòrtoles-Coll del Pal), 1600-1800 m, 
bastant fréquent. També a Sant Amanç, als terrenys vermellosos de sobre Coli de 
Jou, 1700 m. 

DG 29, 39, 18, 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Latepir. 

393. Potentilla brauniana Hoppe in Sturm;P. minima Haller fil. 

Coli de Lio (GAUT.), Pirineus orientais espanyols (ROUY) (in CAD., FI. Cat. II: 

276). 
Altures de Nûria, Finestrelles, Noufonts, Coma de Vaca (SEN., Add.: 57). En el seu 
catàleg nurienc (FI. N.: 61) el mateix autor inclou l'espècie sensé fer comentaris. 

— Les indicacions de GAUTIER i de ROUY no és pas gens clar que es refereixin a la 
Vali de Ribes. Pel que fa a les de SENNEN, tenim també uns certs dubtes sobre la 
seva exactitud. A l'herbari d'aquest botarne hem vist un plec, déterminât com a P. 
minima, procèdent de Noufonts, 2600 m; la majoria dels exemplars que conté —tots 
bastant deteriorats— corresponen sens dubte a formes reduïdes de P. crantzii, llevat 
d'un de trifoliolat la identitat del quai veiem molt insegura. Això ens fa suposar que 
SENNEN havia près per P. brauniana les races nanes de P. crantzii. Malgrat tot, i 
encara que nosaltres no hàgim vist mai la planta a la comarca, ens inclinem per 
admetre l'espècie en aquest catàleg. 

394. Potentilla frigida Vili. 

Coli de Noufonts (GAUT. in CAD., FI. Cat. II: 275). 
SENNEN admet també la planta en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 61). 

— Planta alpina que sol fer-se a les crestes elevades i carenes, dins les comunitats dels 
Caricetalia curvulae. L'hem herboritzada al cim del Puigmal, 2900 m. (Vegeu mapa 
pàg. 292). 

La citació de GAUT. recollida per CAD. es deu haver de referir als vessants del 
Confient, ja que allò que diu textualment aquell autor és: valls de la carena fronte-
rera, del Coli de Noufonts a la vali de Lio. SEN deu basar-se en la indicació cadeva-
lliana. 

DG 29 ,39 . Oròfit alp. 

DG 29 ,39 . Alp.-pir. 

395. Potentilla crantzii (Crantz) G. Beck ex Fritsch;P. salisburgensis Haenke 
subsp. latestipula (Br.-Bl.) Vives; .P. stipularis Pourret, non L. 

Puigmal (CAD., Fl. V.: 77, sub P. alpestris Hall.). 
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vall Estremera, Tros de Bou, Gorges de Núria CI 700-2000 ml, voltants de Núria,
Coma d'Eina (2200 ml, Coma de les Mulleres, Pedrisses, Coma del L1ispet, Coma de
Vaca (2200 ml, Gorges del Freser (molt abundant especia1ment als vessants solells,
entre uns 1700 i 2300 ml, cap als Callets (1800 ml, zona del Roc de Tot-la-món,
bagues de Siat i de Ribes, abundant entre el Pla Rodó i el Pla de les Basses de Dalt,
vessants del Puig Cerverís CI 700-2000 ml, Mont-roig.
Zona silicia de la Serra CavaUera (Plans de Pòrtoles-Coll del Pal), 1600-1800 m,
bastant freqüent. També a Sant Amanç, als terrenys vermellosos de sobre Coll de
Jou, 1700 m.

DG 29, 39,18,28,38,48,37. Latepir.

393. Potentilla brauniana Hoppe in Sturm; P. minima Haller fIl.

Coll de Lla (GAUT.), Pirineus orientals espanyols (ROUY) (in CAD., FI. Cat. fJ:
276).
Altures de Núria, Finestrelles, Noufonts, Coma de Vaca (SEN., Add.: 57). En el seu
catàleg nurienc (FI. N: 61) el mateix autor inclou l'espècie sense fer comentaris.

- Les indicacions de GAUTlER i de ROUY no és pas gens clar que es refereixin a la
vaU de Ribes. Pel que fa a les de SENNEN, tenim també uns certs dubtes sobre la
seva exactitud. A l'herbari d'aquest botànic hem vist un plec, determinat com a P.
minima, procedent de Noufonts, 2600 m; la majoria dels exemplars que conté -tots
bastant deteriorats- corresponen sens dubte a formes reduïdes de P. crantzlÏ, llevat
d'un de trifoliolat la identitat del qual veiem molt insegura. Això ens fa suposar que
SENNEN havia pres per P. brauniana les races nanes de P. crantzii. Malgrat tot, i
encara que nosaltres no hàgim vist mai la planta a la comarca, ens inclinem per
admetre l'espècie en aquest catàleg.

DG 29, 39. OròfIt alp.

394. PotentiUa frigida ViU.

Coll de Noufonts (GAUT. in CAD., FI. Cat. fJ: 275).
SENNEN admet també la planta en el seu catàleg nurienc (FI. N: 61).

- Planta alpina que sol fer-se a les crestes elevades i carenes, dins les comunitats dels
Caricetalia curvulae. L'hem herboritzada al cim del Puigmal, 2900 m. (Vegeu mapa
pàg. 292).

La citació de GAUT. recollida per CAD. es deu haver de referir als vessants del
Conflent, ja que aUò que diu textua1ment aquell autor és: valls de la carena fronte
rera, del Coll de Noufonts a la vaU de Lla. SEN deu basar-se en la indicació cadeva
lliana.

DG 29,39.

395. Potentilla crantzi! (Crantz) G. Beck ex Fritsch; P. salisburgensis Haenke
subsp. latestipula (Br.-Bl.) Vives; P. st¡pularis Pourret, non L.

Puigmal (CAD., FI. v.: 77, sub P. alpestris HaU.).

Alp.-pir.



Nuria, altures de Fontnegra (CAD.,F/. Cat. II: 277, sub P. salisburgensis). 
Altures de Nuria, Finestrelles, Noufonts, Coma de Vaca (SEN., Add.: 57); totes les 
valls alpines de Nuria (SEN., Nombr. loe: 367) - sub P. salisburgensis. El mateix 
autor cataloga la planta en la seva flora de Nuria (Fl. N.: 61). 
Vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 153, Festucetum scopariae); 
Nuria, 2200 m, vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., le. 161, Festucetum scopariae 
subassociació de F. ovina subsp. indigesta); Serra de l'Embut, 2240 m, valí de 
Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., I.e. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum); Pie de Fines
trelles, 2600 m, vers el Pie de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pie de Segre, 2500 m 
(BR.-BL., le. t. 23, Pumileto-Festucetum supinaé). 
Pic del Pas dels Lladres, 2650 m (SERVE, Rech. comp. t. XVIII, comunitat de 
Festuca supina i Carex curvula); Pic del Pas dels Lladres, 2650 m (SERVE, le. t. 
XIX, comunitat de F. supina en llocs amb innivació prolongada). 
(Vegeu també P. brauniana, P. áurea i P. australis). 

var. latestipula. 

- Estatges subalpí i alpí de tota la Valí, ccc. 1550-2700 m. 
Es fa gairebé a tota mena de pastures, amb preferencia per les mesófiles poc acides. 
Seslerietalia coeruleae, Juncetea trifidi,... mes rarament al Mesobromion. BRAUN-
BLANQUET, influi't, potser, pel comportament que l'espécie té ais Alps, la considera 
característica de YElyno-Oxytropidetum, opinio que ens sembla poc fonamentada. 
V-VIII. 

Dins del genere Potentilla, aquesta especie és, sens dubte, la mes estesa a Falta 
muntanya. Pels plecs d'herbari que hem pogut revisar, podem dir que sovint ha estat 
confosa, per part dels botanic Catalans, amb altres congéneres, i mes especialment 
amb P. aurea. El seu alt grau de polimorfisme ha contribuit molt a fer possibles 
aqüestes confusions. 
Molt comuna a la serralada axial; des de la Collada de Toses fins a la Coma de Fresers 
i a la Collada Verda: Pía de les Salines, Roc Blanc, Pía de Punya (1850 m), sobre 
Toses (1700 m), Coma de Planes, Clotxes del Puigmal, Coma de Fontalba, voltants de 
Nuria, Collet Verd, Coma de l'Embut, Coma de Noufonts, cap al Pie de 1'Áliga, Pie de 
Fontnegra (2700 m), Coma del Llispet, Pie de Fresers (2650 m), Coma de Vaca, 
Gorges del Freser, sota el Coll de Tres Pies, Serra de la Canya, Pía Rodó (1800 
m), vessants de Puig Cerverís, Collada de Meianells, etc. 
Frequent també a les serres pre-pirinenques: Puigllancada (2300 m), Pía d'Anyella, 
Pía de Rus, Coll de la Creueta, Coll de les Fontetes, Roc deis Llamps, La Covil (1725 
m), Sant Amane, Llisos de Taga, Serra Cavallera, Coll del Pal, Els Prats (1575 m), etc. 

A les zones mes baixes hom troba de vegades formes de transit (hibridogéniques, 
probablement) vers P. neurmnniana. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 37. Circumbor.-alp. La varietat, latepir. 

var. argentata (Br.-Bl.) O. Bolos et Vigo 

Valí de Nuria, 2200 m (BR.-BL., Notes: 227). 
(Vegeu P. x eynensis). 
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Núria. altures de Fontnegra (CAD.• FI. Cat. 11: 277. sub P. sa¡¡sburgensis).
Altures de Núria. Finestrelles. Noufonts. Coma de Vaca (SEN., Add.: 57); totes les
valls alpines de Núria (SEN.• Nombr. Ioc.: 367) - sub P. salisburgensis. El mateix
autor cataloga la planta en la seva flora de Núria (FI. N.: 61).
Vessant E del Pic de Segre. 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 153. Festucetum scopariae);
Núria. 2200 m. vers el Puigmal. 2150 m (BR.-BL.. I.c. 161. Festucetum scapariae
subassociació de F. ovina subsp. indigesta); Serra de I·Embut. 2240 m. vall de
Finestrelles. 2200 m (BR.-BL.. I.c. t. 20. Elyneto.oxytropidetum); Pic de Fines
trelles. 2600 m, vers el Pic de la Fossa del Gegant. 2300 m. Pic de Segre, 2500 m
(BR.-BL..I.c. t. 23. Pumileta-Festucetum supinae).
Pic del Pas dels Lladres, 2650 m (SERVE. Rec/I. camp. t. XVlll, comunitat de
Festuca supina i Carex curvula); Pic del Pas dels Lladres, 2650 m (SERVE, I.c. t.
XIX, comunitat de F. supina en llocs amb innivació prolongada).
(Vegeu també P. brauniana, P. aurea i P. australis).

var. ¡atestipula.

- Estatges subalpí i alpí de tota la Vall, ccc. 1550-2700 m.
Es fa gairebé a tota mena de pastures, amb preferència per les mesòfL1es poc àcides.
Seslerietalia caeruleae. Juncetea trifidi•... més rarament al Mesobromion. BRAUN
BLANQUET, influit. potser. pel comportament que l'espècie té als Alps. la considera
característica de l'Elyno-Oxytropidetum. opinió que ens sembla poc fonamentada.
V-VIII.

Dins del gènere Potentil/a, aquesta espècie és, sens dubte, la més estesa a l'alta
muntanya. Pels plecs d'herbari que hem pogut revisar. podem dir que sovint ha estat
confosa, per part dels botànic catalans, amb altres congèneres, i més especialment
amb P. aurea. El seu alt grau de polimorfisme ha contribuit molt a fer possibles
aquestes confusions.
Molt comuna a la serralada axial; des de la Collada de Toses fms a la Coma de Fresers
i a la Collada Verda: Pla de les Salines. Roc Blanc. Pla de Punya (1850 m). sobre
Toses (1700 m), Coma de Planès. Clotxes del Puigmal. Coma de Fontalba, voltants de
Núria. Callet Verd. Coma de l'Embut. Coma de Noufonts, cap al Pic de l'Àliga, Pic de
Fontnegra (2700 m). Coma del Llispet. Pic de Fresers (2650 m). Coma de Vaca.
Gorges del Freser, sota el Coll de Tres Pics. Serra de la Canya. Pla Rodó (1800
m). vessants de Puig Cerverís. Collada de Meianells. etc.
Freqüent també a les serres pre-pirinenques: Puigllançada (2300 m). Pla d'Anyella.
Pla de Rus. Coll de la Creueta. Coll de les Fontetes. Roc dels Llamps, La Covil (1725
m), Sant Amanç. Llisos de Taga, Serra Cavallera. Coll del Pal, Els Prats (1575 m), etc.

A les zones més baixes hom troba de vegades formes de trànsit (hibridogèniques.
probablement) vers P. neufllJlnniana.

DG 29, 39.18.28.38.48.37.

var. argenta ta (Br.-Bl.) O. Bolós et Vigo

Vall de Núria, 2200 m (BR.-BL., Notes: 227).
(Vegeu P. x eynensis).

Circumbor.-alp. La varietat,latepir.



— Planta nana, coberta de pilositat densa i sedosa. Alta muntanya axial, c. 
Es fa ais prats xerôfils i ais indrets pedregosos, especialment associada amb Festuca 
yvesil VII-VIII. 

Sobre la Collada de Toses, 2000 m; cap al Roc Blanc, 2100 m; Clotxes del Puigmal, 
2400 m; Noufonts, 2450 m; abundant a la Coma de les Eugues i Serra de la Vaca, 
2500-2600 m. 

DG 29 ,39 , 18,28. Endèm. pir. E 

Fig. 20. Potentina crantzii var. argentata. Aspecte general (x 2) i details de la fulla (x 4) i del fruit (x 10). 

396. Potentilla áurea L. 

Muntanyes de Nuria, Coma de Vaca (TEX. in WK., Prod. Ill: 232). 
Cim de Puigllançada (VAYR.), muntanyes de Nuria, Coma de Vaca (TEX. ex WK.) in 
CAD., Fl. Cat. II: 277. 
Altures de Nuria, Finestrelles, Noufonts, Coma de Vaca (SEN., Add.: 57). El mateix 
autor admet la planta en el seu catàleg nurienc (Fl. N.: 61). 

— Suposem que la majoria d'aquestes indicacions, si no totes, es deuen a confusions, 
ja que tots els exemplars de BC i dels herbaris Cadevall i Sennen déterminais com a 
P. áurea son en realitat P. crantzii, llevat d'un plec procèdent de Nuria (M. GARRI-
GA, BC 91153) que correspon reaiment a aquella especie. A l'herbari Vayreda no hi 
ha exemplars pirinencs de P. aurea. CADEVALL deu atribuir la citació de Puigllançada a 
VAYREDA per equivocado, car al seu herbari hi ha una planta d'aquesta proceden-
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~ Planta nana, coberta de pilositat densa i sedosa. Alta muntanya axial, c.
Es fa als prats xeròfIls i als indrets pedregosos, especialment associada amb Festuca
yvesii. VII·VJII.

Sobre la Collada de Toses, 2000 m; cap al Roc Blanc, 2100 m; Clotxes del Puigmal,
2400 m; Noufonts, 2450 m; abundant a la Coma de les Eugues i Serra de la Vaca,
2500-2600 m.

DG 29,39,18,28_ Endèm. pir. E

Fig. 20. Potentilla crantzU var. argentara. Aspecte general (x 2) i detalls de la fulla (x 4) i del fruit (x 10).

396. Potentilla aurea L.

Muntanyes de Núria, Coma de Vaca (TEX. in WK., Prod. 1I1: 232).
Cim de Puigllançada (VAYR.), muntanyes de Núria, Coma de Vaca (TEX. ex WK.) in
CAD., FI. Cat. IJ: 277.
Altures de Núria, Finestrelles, Noufonts, Coma de Vaca (SEN., Add.: 57). El mateix
autor admet la planta en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 61).

- Suposem que la majoria d'aquestes indicacions, si no to~es. es deuen a confusions,
ja que tots els exemplars de BC i dels herbaris Cadeval1 i Sennen determinats com a
p. aurea són en realitat P. cran/zii, llevat d'un plec procedent de Núria (M. GARRI
GA, BC 91153) que correspon realment a aquella espècie. A l'herbari Vayreda no hi
ha exemplars pirinencs de P. aurea. CADEVALL deu atribuir la citació de Puigllançada a
VAYREDA per equivocació, car al seu herbari hi ha una planta d'aquesta procedèn-



eia (determinada com a P. aurea, però pertanyent en realitat a P. crantzii) que fou 
recollida -segons diu l 'étiqueta- per SALLENT. 
Nosaltres no hem vist mai la planta a la comarca, de manera que l'unie testimoni que 
tenim de la seva existencia és el plec de M. GARRIGA. GAUTIER en el seu Cata
logue admet l'espècie a la flora del departament deis Pirineus orientais. De tota 
manera, estem convençuts que aquesta potenti! la acidòfila (considerada com a carac
terística del Nardion) és molt rara a la Valí, i a tots els Pirineus catalans. 

D G 3 9 . Oròfitalp. 

Potentilla x eynensis Rouy et Camus =P. aurea x frigida. 

Al peu de Finestrelles (CAD.), Coli de Finestrelles (legit SEN.) in CAD., FI. Cat. II: 277 . 

Altures de Nuria, Finestrelles, Noufonts, Coma de Vaca (SEN., Add.: 5 7 ) ; Coli de Finestrelles 
(SEN., Nombr. loc.: 367 ; FI. N.: 61) . 

- Els exemplars deis herbaris Cadevall i Sennen que donen testimoni d'aquestes citacions corres-
ponen en realitat a la varietat argentata de la P. crantzii. D'altra banda, ja semblaría estranya la 
presencia a la comarca d'un hibrid els progenitors del quai son rarissims. 

Potentilla australis Timb.-Lagr. 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 20); Nuria (VAYR., Pl. Cat.: 34). 

- A l'herbari Vayreda un plec procèdent de Nuria i déterminât amb aquell nom correspon en 
realitat a P. crantzii. Farem observar que aquesta darrera espècie, tant corrent a l'alta muntanya, 
no és inclosa per VAYREDA en el seu catàleg florístic de Nuria. 

. Potentilla neumanniana Rchb.; P. tabemaemontani Asch., P. verna auct. 

Nom vulgar: flors (o flores) de la fam. 

Coli de Nuria (GAUT., Catal: 162). 
SENNEN l'admet en el seu catàleg (Fl. N. : 61). 

- Estatge monta, ecc. Fréquent també a l'estatge subalpi on, de vegades, es barreja i 
s'hibrida amb P. crantzii. 775-2100 m. 
Es fa a les pastures xeròfiles o mesòfiles de l'estatge monta, però defuig els prats 
grassos acidòfìls. A l'estatge subalpí es refugia ais indrets mes arrecerats i ais vessants 
secs, principalment en terrenys calcaris. Brometalia erecti, Aphyllanthion, Festuco-
Sedetalia, Festucion gautieri,... (I)III-VI(IX). 

Molt estesa per tota la Valí, des de la zona meridional inferior fins al Pía d'Anyella i 
la Collada de Toses, a les Gorges de Nuria (1850 m), ais Plans de Portóles i a Sant 
Amanç (1850 m). Localitats intermedies: sota El Sagnari (800 m), Golobran, Can 
Perramon de Baix, Aigües de Ribes, El Baell (1200 m), Pas del Llop (1500 m), La 
Berruga (1750 m), Lleixes de la Covil, Campelles, Roques Blanques, Plañóles, Toses, 
sobre Dorna (2000 m), Coma de Planes (2100 m), voltants de Ribes, Rialb, Batet, 
Queralbs, Estremerà, Pia deis Anyells (1850 m), Ribesaltes, Pardines, Pía de la Guilla 
(2000 m), Puigsac, Can Barratort, La Falgosa, Conivella, llisos de Taga (pel costat 
soleil, fins a vora el cim), Clots de Macana, Bruguera, Torrent Roig, soleil de Sant 
Amanç, Saltor, etc., etc. 

Planta molt polimorfa, la variaoilitat de la quai caldria que fos estudiada amb déte-
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cia (determinada com a P. aurea. però pertanyent en realitat a P. erallfzil) que fou
recollida -segons diu l'etiqueta- per SALLENT.
Nosaltres no hem vist mai la planta a la comarca, de manera que l'únic testimoni que
tenim de la seva existència és el plec de M. GARRIGA. GAUTlER en el seu Cafa
logue admet l'espècie a la flora del departament dels Pirineus orientals. De tota
manera, estem convençuts que aquesta potentiJ.la acidòma (considerada com a carac
terística del Nardioll) és molt rara a la Vall, i a tots els Pirineus catalans.

DG 39. Oròfit alp.

PotenrilJa x eynensis Rauy et Camus =P. aurea x frígida.

AI peu de Finestrelles (CAD.), Coll de Finestrelles (Iegit SEN.) in CAD., FI. Cot. l/: 277.
Altures de Núria, Finestrelles. Noufonts. Coma de Vaca (SEN., Add.: 57); CoU de Finestrelles
(SEN.,Nombr./oc.: 367;f1. N.: 6t).

- Els exemplars dels herbaris CadevaU i Seonen que donen testimoni d'aquestes citacions corres·
ponen en realitat a la varietat argentata de la P. crantzii. D'altra banda, ja semblaria estranya la
presència a la comarca d'un híbrid els progenitors del qual són raríssims.

Potenti1la austraIis Timb.-Lagr.

Muntanyes de Núria (VA YR., Car. N.: 20); Núria (V AYR., Pl. Cat.: 34).

- A l'herbari Vayreda un plec procedent de Núria i determinat amb aquell nom correspon en
realitat aP. cramzii. Farem observar que aquesta darrera espècie, tant corrent a l'alta muntanya,
no és inclosa per VAYREDA en el seu catàleg florístic de Núria.

397. Potentilla neumanniana Rchb.; P. tabemaemontani Asch., P. verna auet.

Nom vulgar: flors (o flores) de la fam.

Coll de Núria (GAUT., CataL 162).
SENNEN l'admet en el seu catàleg (FI. N: 61).

- Estatge montà, cec. Freqüent també a l'estatge subalpí on, de vegades, es barreja i
s'hibrida amb P. crallfzii. 775-2100 m.
Es fa a les pastures xeròfIles o mesòmes de l'estatge montà, però defuig els prats
grassos acidòflis. A l'estatge subalpí es refugia als indrets més arrecerats i als vessants
secs, principalment en terrenys calcaris. Brometalia erecti, Aphyllallthiol1, Festuca
Sedefaiifl, Festucioll gautieri.... (I)Ul-Vl{1X).

Molt estesa per tota la Vall, des de la zona meridional inferior fIns al Pla d'Anyella i
la Collada de Toses, a les Gorges de Núria (1850 m), als Plans de Pòrtoles i a Sant
Amanç (1850 ml. Localitats intermèdies: sota El Sagnari (800 m), Golobran, Can
Perramon de Baix, Aigües de Ribes, El Baell (l200 m), Pas del Llop (l500 m), La
Berruga (1750 ml, Lleixes de la Covil, Campelles, Roques Blanques, Planoles, Toses,
sobre Dòrria (2000 ml, Coma de Planès (2100 m), voltants de Ribes, Rialb, Batet,
Queralbs, Estremera, Pla dels Anyells (l850 m), Ribesaltes, Pardines, Pla de la Guilla
(2000 ml, Puigsac, Can Barratort, La Falgosa, Conivella, llisos de Taga (pel costat
solell, fIllS a vora el cim), Clots de Maçana, Bruguera, Torrent Roig, solell de Sant
Amanç. Saltor. etc .• etc.

Planta molt polimorfa, la variaollitat de la qual caldria que fos estudiada amb dete-



niment. Les races de l'Europa meridional han estat atribui'des a la var. hirsuta (DC.) 
0 . Bolòs et Vigo. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Lateeur. 

Potentilla cinerea Chaix in Vili.; P. subacaulis L. 

Collada de Nùria (COMP. in VAYR., Cat. N.: 20) . 

Coli de la Mariana (BUB., FI Pyr. Il: 621 , on diu "Col de la Macana" sobre Setcases). La citació 

és recollida per CAD. {FI Cat. II: 275) . 

- A part que la identitat entre P. subacaulis i P. cinerea sembla que no és pas ben establerta, les 
citacions esmentades són degudes, evidentment, a confusió amb altres espècies. 

398. Potentilla erecta (L.) Ràuschel;P. tormentilla Stokes 

Prats i boscos de Ribes (CAD., FI. V.: 77). 
Queralbs (CAD., FI Cat. II: 271). 
SEN. inclou la pianta en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 61). 
Vali de Conivella, 1400 m (BOLÒS et VIVES in 0 . de BOLÒS, De veg. not. II: 220, 
Carice to-Eriophore tumla tifolii). 

- Estatges monta i subalpi, ce. 800-2000 m. 
El comportament ecologie d'aquesta pianta és especial. Es fa, d'una banda, als sòls 
àcids secs, dins els prats (Nardion), els matolls ( Ulicetalia) i els boscos (Quercion 
robori-petraeae), tant en terrenys silicis com en sòls descalcificats; d'altra banda, apa-
reix també a les mulleres i als herbassars humits, però en aquest cas tant als substrats 
àcids com als alcalins (Caricion davallianae, Caricion nigrae, Molinietalia). VI-IX. 

Des de la zona meridional de la Vali fins al Pia d'Anyella (1850 m), a les Gorges de 
Nùria (1800 m), a la Collada Verda i a Sant Amane. Localitats intermèdies: torrent 
de la Corba (1150 m), Barricò, Aigùes de Ribes (850 m), sota la Roca del Corb (1500 
m), baga del Baell, Pia de Prats, El Sola, Roc dels Llamps (1950 m), Plans de Nevà, 
baga de Fornells, Toses, torrent del Palós, Collada de Toses, Costa Rasa (2000 m), 
Ribes de Freser, Estremerà, Queralbs, Estebris, Prat del Bac, cap al Salt del Grill, 
sobre La P i n a , Bosc de Ribes, Sta. Caterina, vali de Conili, vessants de Puig Cerveris, 
sobre Bob tera (1550 m), l'Orri Veli, Plans de Pòrtoles, Coli del Pai (1800 m), llisos 
de Taga, C 1 de Jou, Pia de Pena (1750 m), etc. 

D G 3 9 . 1 8 , ' . 8 ,38 ,48 ,27 ,37 . Eur. 

399. Potentilla reptans L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 20). 
Inclosa per SEN. en el seu catàleg (FI. N.: 61). 

- Estatge monta, c. Penetra molt poc a l'estatge subalpi. 775-1650 m. 
Es fa als sòls calcigats i més o menys humits; vores de camins i horts, prats i mulleres 
ruderalitzats. De l'ordre Plantaginetalia majoris. VI-VIII. 

Des de l'entrada de la Vali fins a sobre Toses (1550 m), a les Gorges de Nùria (1650 
m) i vora l'Orri Veli (1550 m). Localitats intermèdies: sota el Sagnari (800 m), vali 
d'Esteguelella, Can Perramon de Baix, Barricò, Aigues de Ribes, El Baell (1100-
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niment. Les races de l'Europa meridional han estat atribuïdes a la var. hirsuta (DC.)
O. Bolòs et Vigo.

DG 39, 18,28,38,48,27,37. Lateeur.

Potentilla cinerea Chaix in Vill.; P. subacaulis L.

Collada de Núria (COMP. in VAYR., Cat. N.: 20).
Coll de la Marrana (BUB .• FI Pyr. Il: 621, on diu "Col de la Maçana" sobre Setcases). La citació
és recollida per CAD. (FL Cat. Jl: 275).

- A part que la identitat entre P. subacaulis i P. cinerea sembla que no és pas ben establerta, les
citacions esmentades són degudes, evidentment, a confusió amb altres espècies.

398. PotentiUa erecta (L.) Riiuschel; P. tormentilia Stokes

Prats i boscos de Ribes (CAD., FI. v.: 77).
Queralbs (CAD., FI. Cat. IJ: 271).
SEN. inclou la planta en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 61).
Vall de Conivella, 1400 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. not. IJ: 220,
C.riceto-Eriophoretum latifolii).

- Estatges montà i subalpí, cc. 800-2000 m.
El comportament ecològic d'aquesta planta és especial. Es fa, d'una banda, als sòls
àcids secs, dins els prats (Nardion), els matolls (U1icetalia) i els boscos (Quercion
robori-petraeae), tant en terrenys silicis com en sòls descalcificats; d'altra banda, apa
reix també a les mulleres i als herbassars humits, però en aquest cas tant als substrats
àcids com als alcalins (Caricion davaliianae, Caricion nigrae, Molinietalia). VI-IX.

Des de la zona meridional de la Vall fins al Pla d'Anyella (1850 m), a les Gorges de
Núria (1800 m), a la Collada Verda i a Sant Amanç. Localitats intermèdies: torrent
de la Corba (1150 m), Barricó, Aigües de Ribes (850 m), sota la Roca del Corb (1500
m), baga del Baell, Pla de Prats, El Solà, Roc dels Llamps (1950 m), Plans de Nevà,
baga de Fornells, Toses, torrent del Palós, Collada de Toses, Costa Rasa (2000 ml,
Ribes de Freser, Estremera, Queralbs, Estebrís, Prat del Bac, cap al Salt del Grill,
sobre La P'ïna, Bosc de Ribes, Sta. Caterina, vall de Conill, vessants de Puig Cerverís,
sobre Bou tera (1550 m), l'Orri Vell, Plans de Pòrtoles, Coll del Pal (1800 m), llisos
de Taga, C. I de Jou, Pla de Pena (1750 m), etc.

DG 39, 18, :8,38,48,27,37. Eur.

399. PotentiUa reptans L.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 20).
Inclosa per SEN. en el seu catàleg (FI. N.: 61).

- Estatge montà, c. Penetra molt poc a l'estatge subalpí. 775·1650 m.
Es fa als sòls calcigats i més o menys humits; vores de cantins i horts, prats i mulleres
ruderalitzats. De 1'0rdrePlantaginetalia majoris. VI-VIII.

Des de l'entrada de la Vall fins a sobre Toses (1550 m), a les Gorges de Núria (1650
m) i vora l'Orri Vell (1550 m). Localitats intermèdies: sota el Sagnari (800 m), vall
d'Esteguelella, Can Perramon de Baix, Barricó, Aigües de Ribes, El Baell (1100-



1200 m), Roques Blanques, Ventola (1300 m), Plañóles, Espinosa, sota Dôrria 
(1420 m), voltants de Ribes de Freser, Ventaiola, Queralbs, sobre Segura, Ribesaltes, 
Pardines, Macana, Bruguera, etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 38, 27 ,37 . Holàrt. (Subcosm). 

400. Potentilla alchimilloides Lapeyr. 

- Estatge subalpi, a la zona pre-pirinenca central, r. (1350) 1500-1950 m. 
Es fa a les roques calcinais, sobretot en indrets assolellats. Saxifragion mediae; 
característica territorial del Hieracio-Potentilletum alchimilloidis. (VI) VII-VIII. 

Sembla mes o menys localitzada (anàlogament al que passa amb Saxífraga longi-
folia) a la part meridional de la Valí, de terrenys cretacis i eocènics i, d'altra banda, 
de morfologia mes abrupta. 

Pla de Pujalts (Ripollès), 1950 m, d'on l'havia citada ja SEN. (Add. : 57) tôt indicant: 
"Peut-être est-ce la localité la plus orientale de cette belle espèce". Soleil de la Covil 
(Ripollès), 1550-1900 m; roquesde Forât Mito, 1700 m; localitats que corresponen 
totes a la Serra de Montgrony. 

També existeix a Sant Amanç, on és molt abundant als costers soleils fins al cim ma-
teix (1850 m) i des d'on davalía fins a l'estatge monta (1350 m). Aquesta localitat és 
força mes oriental que la indicada per SEN. (Vegeu mapa pàg. 292). 

DG 28, 27, 37. Pir.-cant. 

401. Potentilla nivalis Lapeyr. 

Puigmal (PUIGG. in COSTA, Supl: 23). 
Roques de Nuria (BOLÔS in VAYR.,Z7. not: 57); Serra de Nuria (POURR. in WK. 
et LGE., Prodr. III: 229); roques deis cims de Nuria (VAYR., Cat. N. : 20). 
Coll de Torreneules (FERRER), cami de Finestrelles (CAD.) in CAD., Exe: 100. 
Cap a Finestrelles, Fontnegra i altres llocs (CAD., Fl. Cat. II: 267). 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (Fl. N.: 61). 
Vessant S del Coll de Queralbs, 2550 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat 
à'Astragalus nevadensis i Festuca scoparía). 

- Alta muntanya axial, c del Pas deis Lladres cap a llevant. Sobretot a l'estatge 
alpí. 2150-2850 m. 
Es fa a les roques, replans rocosos, tarières, etc. Asplenietea trichomanis, Thlaspietea 
rotundifolii. Té preferencia per les roques calcinais i pels esquists poc àcids. VII-IX. 

Coma de Fontseca, 2300-2500 m; vessants meridionals del Puigmal, abundant, 2700 
m, fins a 2850 m; de Nuria a Fontalba, 2150 m; molt abundant al Ras de l'Ortigar i 
cap al Forat de l'Embut, 2300-2350 m; Coma de les Mulleres; sobre Carançà, 2700 
m; vora el Coll de Torreneules, 2550 m, molt abundant; també abundant a la Coma 
del Clot i Collet de Fontnegra, 2500-2700 m; Coma de Vaca; Serra de la Vaca, Coma 
de les Eugues i zones veines, 2500-2600 m; vessants del Pic de Fresers, 2600-2700 m; 
vessants del Balandrau, 2350 m. 

DG 29 ,39 . Orôfit europ. SW. 
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1200 ml, Roques Blanques, Ventolà (1300 ml, Planoles, Espinosa, sota Dòrria
(1420 ml, voltants de Ribes de Freser, Ventaiola, Queralbs, sobre Segura, Ribesaltes,
Pardines, Maçana, Bruguera, etc.

DG 39, 18,28,38,27,37. Holàrt. (Subcosm).

400. Potentilla alchimilloides Lapeyr.

- Estatge subalpí, a la zona pre-pirinenca central, r. (1350) 1500-1950 m.
Es fa a les roques calcinals, sobretot en indrets assolellats. Saxifragion mediae;
característica territorial del Hieracio-Polentilletum alchimilloidis. (VI) VIl-Vlll.

Sembla més o menys localitzada (anàlogament al que passa amb Saxifraga longi
folia) a la part meridional de la Vall, de terrenys cretacis i eocènics i, d'altra banda,
de morfologia més abrupta.
Pla de Pujalts (Ripollès), 1950 m, d'on l'havia citada ja SEN. (Add.: 57) tot indicant:
"Peut-être est-ce la localité la plus orientale de cette belle espèce". Solell de la Covi!
(Ripollès), 1550-1900 m; roques de Forat Mitó, 1700 m; localitats que corresponen
totes a la Serra de Montgrony.
També existeix a Sant Amanç, on és molt abundant als costers solells fms al cim ma
teix (1850 m) i des d'on davalla fms a l'estatge montà (1350 ml. Aquesta localitat és
força més oriental que la indicada per SEN. (Vegeu mapa pàg. 292).

DG 28,27,37. Pir.-cant.

401. Potentilla nivaüs Lapeyr.

Puigmal (pUIGG. in COSTA, Supl.: 23).
Roques de Núria (BOLÒS in VAYR., PI. 1101.: 57); Serra de Núria (POURR. in WK.
et LGE.,Prodr. IlI: 229); roques dels cims de Núria (V AYR., Cal. N.: 20).
Coll de Torreneules (FERRER), camí de Finestrelles (CAD.) in CAD., Exc.: 100.
Cap a Finestrelles, Fontnegra i altres llocs (CAD., FI. Cal. li: 267).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (F1. N.: 61).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2550 m (SERVE, RedI. comp. t. XI, comunitat
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia).

- Alta muntanya axial, c del Pas dels Lladres cap a llevant. Sobretot a l'estatge
alpí. 2150-2850 m.
Es fa a les roques, replans rocosos, tarteres, etc. Asp/enietea trichomanis, 17zIaspietea
rotundifolii. Té preferència per les roques calcinals i pels esquists poc àcids. Vil-IX.

Coma de Fontseca, 2300-2500 m; vessants meridionals del Puigmal, abundant, 2700
m, fms a 2850 m; de Núria a Fontalba, 2150 m; molt abundant al Ras de l'Ortigar i
cap al Forat de l'Embut, 2300-2350 m; Coma de les Mulleres; sobre Carançà, 2700
m; vora el Coll de Torreneules, 2550 m, molt abundant; també abundant a la Coma
del Clot i Callet de Fontnegra, 2500-2700 m; Coma de Vaca; Serra de la Vaca, Coma
de les Eugues i zones veïnes, 2500-2600 m; vessants del Pic de Fresers, 2600-2700 m;
vessants del Balandrau, 2350 m.

DG 29,39. Oròfit europ. SW.



Potentina montana Brot.;P. splendens Ramond ex DC. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 75; in WK; Prodr. Ili: 228; in VAYR., Cat. 
N.: 20; in CAD., Fi. Cat. II: 269). 
SENNEN admet l'espècie en el seu catàleg (F/. N.: 61), malgrat que anteriorment havia dit, 
referint-se a Nuria {Add.: 57): "n'y avons pas vu le P. splendens Ram. (P. montana Brot.), abon
dant dans les Pyrénées centrales". 

- A l'herbari Salvador hi ha un plec de P. montana (donat per POURRET com a P. nitida L.) 
l'étiqueta del quai diu: "In montibus de Nuria frequens est julio cum flores", i que és, evi-
dentment, el motiu de les indicacions a dalt ressenyades. D'altra banda, a BC hem vist un altre 
plec de la mateixa espècie i d'igual procedencia que, segons consta, prove de l'herbari Costa; eis 
dos unies petits brins que conté tenen tot l'aspecte d'haver estât esquinçats dels exemplars de 
l'herbari Salvador. Suposem, dones, que l'unie testimoni de la citació nurienca és el plec d'aquest 
darrer herbari. 
En la nostra modesta opinió, la citació de SALVADOR sembla molt poc fiable. La planta -que 
es coneix amb seguretat del massís del Montseny i de la Vali d'Aran- no ha estât trobada per 
cap botànic posterior ni a la Vali de Ribes ni a d'altres zones pirinenques properes i, d'altra 
banda, no sembla gens que la vali de Nuria pugui oferir a aquesta espècie algun habitat adé
quat. Horn sap que a l'herbari Salvador les localitats indicades a les etiquetes no sempre corres-
ponen a l'indret on fou recollida la pianta. Això és evident en eis casos en que un sol plec d'herba-
ri porta dues o mes indicacions de Hoc; llavors, darrera de l'indret de recol.lecció hom fa constar 
la presencia o l'abundància de l'espècie a d'altres localitats, amb una frase genèrica de l'estil de la 
que duu l'étiqueta de P. montana. Hom podria suposar, dones, que en aquest cas manca, preci-
sament, el lloc de recol.lecció i que la frase a dalt transcrita reflecteix només una opinió de 
SALVADOR sobre l'existència de l'espècie a Nuria. I si mes no, l'adjectiu "frequens" que figu
ra en aquella frase hi és totalment sobrer, cosa que contribueix a fer sospitosa l'asseveració sen-
cera. 
Sigui com vulgui, creiem raonable de no acceptar l'espècie a la flora comarcal mentre la seva pre
sencia a la Vali no sigui abonada per altres indicacions segures. 

402. Potentilla sterilis (L.) Garcke ; P. fragariastrum Pers., Fragaria sterilis L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 20). 

BUB. (Fl. Pyr. II: 615) confirma la citació vayredana de Ribes. 

— Zona meridional de la Vali, al S de Ribes, r. 

Boscos humits (freixenedes, vernedes de vessant, boscos mixts,...). De l'aliança 

Fraxino-Carpinion. III-V. 

Aiguës de Ribes, 840 m; obac d'Angelats, fins a les Deveses del Baell, 950-1150 m; 

Sta Caterina, 975 m. 

DG 2 8 , 3 8 . Eur. 

403. Potentilla micrantha Ramond ex DC. in Lam. et DC. 

Collada de Toses (CAD.), Queralbs (VAYR.) in CAD., Fl. Cat. II: 268. 

Pujant a Nuria (SEN., Add.: 57). 

Sobre el poblé de Toses (O. de BOLÒS, La bardissa: 56, Turriteto-Rhamnetum al-

pinae). 

Vessant S de la Collada de Toses, 1680 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 6, 

Veronico-Pinetum sylvestris); Collada de Toses, 1680 m (RIVAS MART., le. t. 7, 

Cytisetum purgantis pyrenaicum). 

Collada de Toses, 1750 m (Rivas MART., Pastiz. 1.1, Campanulo-Festucetum eskiae). 
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Porenrilla mamona Brot.; P. sp/endens Ramond ex DC.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA, [ncrod.: 75; in WK; Prodr. III: 228; in VAYR., Cat.
N.: 20; in CAD., FI. Cal. IJ: 269).
SENNEN admet l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 61), malgrat que anteriorment havia dit,
referint-se a Núria (Add.: 57): "n'y avons pas vu te P. sp/endens Ram. (P. montana Brot.), abon
dant dans les Pyrénées centrales".

- A ¡'herbari Salvador hi ha un plec de P. montana (donat per POURRET com aP. flitida L.)
l'etiqueta del qual diu: "In montibus de Núria frequens est julio cum flores", i que és, evi·
dentment, el motiu de les indicacions a dalt ressenyades. D'altra banda, a BC hem vist un altre
plec de la mateixa espècie i d'igual procedència que, segons consta, prové de l'herbari Costa; els
dos únics petits brins que conté tenen tot l'aspecte d'haver estat esquinçats dels exemplars de
l'herbari Salvador. Suposem, doncs, que rúnic testimoni de la citació nurienca és el plec d'aquest
darrer herbari.
En la nostra modesta opinió, la citació de SALVADOR sembla molt poc fiable. La planta -que
es coneix amb seguretat del massís del Montseny i de la Vall d'Aran- no ha estat trobada per
cap botànic posterior ni a la Vall de Ribes ni a d'altres zones pirinenques properes i, d'altra
banda. no sembla gens que la vall de Núria pugui oferir a aquesta espècie algun hàbitat ade
quat. Hom sap que a l'herbari Salvador les localitats indicades a les etiquetes no sempre corres
ponen a l'indret on fou recollida la planta. Això és evident en els casos en què un sol plec d'herba
ri porta dues o més indicacions de lloc; llavors, darrera de l'indret de recol.lecció hom fa constar
la presència o l'abundància de l'espècie a d'altres localitats, amb una frase genèrica de l'estil de la
que duu l'etiqueta de P. montana. Hom podria suposar, doncs, que en aquest cas manca, preci
sament, el lloc de recol.lecció i que la frase a dalt transcrita reflecteix només una opinió de
SALVADOR sobre ¡'existència de l'espècie a Núria. I si més no, l'adjectiu "frequens" que figu
ra en aquella frase hi és totalment sobrer, cosa que contribueix a fer sospitosa l'asseveració sen
cera.
Sigui com vulgui, creiem raonable de no acceptar l'espècie a la Oora comarcal mentre la seva pre
sència a l.a Vall no sigui abonada per altres indicacions segures.

402. Potentilla sterilis (L.) Garcke;P. fragariastrum Pers., Fragaria steriUs L.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 20).
BUB. (f'I. Pyr. II: 615) confIrma la citació vayredana de Ribes.

- Zona meridional de la Vall, al S de Ribes, r.
Boscos humits (freixenedes, vernedes de vessant, boscos mixts, ...). De l'aliança
Fra.xino-Carpinion. IIl-V.

Aigües de Ribes, 840 m; obac d'Angelats, fins a les Deveses delllaeli, 950-1150 m;
Sta Caterina, 975 m.

DG 28, 38. Eur.

403. Potentilla micrantha Ramond ex DC. in Lam. et DC.

Coliada de Toses (CAD.), Queralbs (VAYR.) in CAD., F/. Cat. 11: 268.
Pujant a Núria (SEN., Add.: 57).
Sobre el poble de Toses (O. de BOLÒS, La bardissa: 5(\, Turriteto-Rltamnetum a/
pinae).
Vessant S de la Coliada de Toses, 1680 m (RlVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6,
Veronieo-Pinetum sy/vestris); Coliada de Toses, 1680 m (RlVAS MART., /.e. t. 7,
Cytisetum purgantis pyrenaieum).
Coliada de Toses, 1750 m (Rivas MART.,Pastiz. t. l, Campanulo-Festueetum esldae).



— Estatges monta i subalpi, ce. 800-1900 m. 
Sol fer-se en ambients de mitja ombra: boscos poc densos, clarianes, marges, bar-
disses, etc. IV-VII. 

Des de la zona meridional de la Vali (800 m) fins a la Collada de Toses (1800 m), a 
les Gorges de Nùria (1700 m) i a l'alta vali de Segadell. Cap al Sagnari, Aigùes de Ri
bes, sota Torroella (850 m), baga d'Angelats, bagues del Baell i Campelles (1400-
1800 m), sobre Planoles, baga de Fornells (1350 m), sobre Dòrria (1700 m), torrent 
del Palós (1570 m), abundant a les pinedes i als matolls de bàlec de Toses i la Colla
da, vora Ribes de Freser (900-1000 m), Sta. Caterina, bosc de Ribes (1400-1750 m), 
vali Estremerà, Queralbs (1100-1400 m), El Pinetar (1900 m), sobre el cingle del Boc 
(1700 m), cap al Roc de la Cai?, l'Orri, cap a Can Barratort, Vilaró, de Pardines a 
Boixetera, Sant Amane (1650 m), etc. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28, 38 ,37 . Submed. munt. 

404. Sibbaldia procumbens L. 

Baixant de Puigmal, Coma de Vaca (VAYR., Cat. K: 20), la darrera citació recollida 
per CAD. {FI Cat. II: 261). 
Puigmal (CAD., Fi. Cat. II: 261). 
Capcalera de la vali de Noufonts (SEN., Add.: 56). El mateix autor inclou l'espècie 
en el seu catàleg nurienc (FI. K: 61) amb la indicació general: "creix als llocs de 
neu". 

- Estatge alpi, r. 2300-2850 m. 
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Estatges J!lontà i subalpí, cc. 800·1900 m.
Sol fer-se en ambients de mitja ombra: boscos poc densos, clarianes, marges, bar
disses, etc. IV·VII.

Des de la zona meridional de la Vall (800 m) fillS a la Collada de Toses (1800 m), a
les Gorges de Núria (1700 m) i a l'alta vall de Segadell. Cap al Sagnari, Aigües de Ri·
bes, sota Torroella (850 m), baga d'Angelats, bagues del Baell i Campelles (1400·
1800 m), sobre Planoles, baga de Fornells (1350 m), sobre Dòrria (1700 m), torrent
del Palós (1570 m), abundant a les pinedes i als matolls de bàlec de Toses i la Colla·
da, vora Ribes de Freser (900·1000 m), Sta. Caterina, bosc de Ribes (1400·1750 m),
vall Estremera, Queralbs (1100·1400 m), El Pinetar (1900 m), sobre el cingle del Boc
(1700 m), cap al Roc de la Calç, l'Orri, cap a Can Barratort, Vilaró, de Pardines a
Boixetera, Sant Amanç (1650 m), etc.

DG 29, 39,18,28,38,37. Submed. munt.

404. Sibbaldia procumbens L.

Baixant de Puigrnal, Coma de Vaca (VAYR., Cat. N: 20), la darrera citació recollida
per CAD. (FL Cat. 11. 261).
Puigmal (CAD., FI. Cat. 11: 261).
Capçalera de la vall de Noufonts (SEN., Add.: 56). El mateix autor inclou l'espècie
en el seu catàleg nurienc (FI. N: 61) amb la indicació general: "creix als llocs de
neu" .

- Estatge alpí, r. 2300·2850 m.



Es fa quasi exclusivament a les congesteres, en terreny acid. De l'alianca Salicion 
herbaceae. VII-VIII. 

Vers la Tossa del Pas dels Lladres, 2660 m; Puigmal, 2850 m; Coma de l'Embut, 
2600 m; Noufonts, 2425 m; Conca i Reconca de les Mulleres, 2500-2600 m; Coma 
de Vaca, 2450 m; sota Tirapits, 2675 m; Coma de Fresers, 2600 m; sota el Coli de 
Tres Pies, 2425 m; Coma de Fresers, 2300 m; Ull de Ter (Vali de Camprodon), 
2425 m. (Vegeu mapa pàg 301). 

DG 29, 39. Àrt.-alp. 

405. Fragaria vesca L. 

Nom vulgar: maduixera. El fruit maduixa (i també madoixa). 

Sobre Dòrria, 1600 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 6, Veronico-Pinetum 
sylvestris); Collada de Toses, 1680 m (RIVAS MART., le. t. 7, Cytisetum purgantis 
pyrenaicum). 

— Estatges monta i subalpí, ecc. 775-1900 m. 
Pròpia més aviat de les vorades i clarianes de bosc, es fa també dintre les comunitats 
forestáis, sobretot si són poc denses o han estat aclarides. Origanetalia vulgarìs, Epi-
lobietea anglisti/olii, Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea. Defuig els sòls massa àcids. 
IV-VII. 

Des de l'entrada de la Vali (775 m) fins cap a la Creu de Meians (1900 m), a les 
Gorges de Nuria i del Freser, a vora la Collada Verda (1550 m) i a St. Amane (1750 
m). Localitats intermedies: El Sagnari, Collada de Grats, Perramon, Aigües de Ribes, 
El Baell, Campelles, El Pinetar (Plañóles), Nevà, Dòrria, Toses, Ribes de Freser, 
Rialb, Estremerà, Queralbs, bosc de Carboners, bagues de Siat i de Ribes, l'Orri, Par-
dines, Els Prats, Macana, Bruguera, Corones, etc. etc. En algunes bagues de pins sobre 
terrenys calcináis (com és ara ais boscos de Campelles i d'Estremerà) fa poblacions 
molt extenses. 

DG 39 ,18 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 27, 37. Lateeur. 

406. Alchemilla saxatilis Buser; A alpina L. subsp. saxatilis (Buser) Camus 

Nom vulgar: peu-crist, herba de plata. 

Montgrony (Ripollès), a Coli de Roig (SEN. in CAD., FI. Cat. II: 311). 

Pie de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 23 , Pumileto-Festucetum 
supinae). 
Vali de Nuria (FONT QUER, Enum. : 300). 

— Des de l'estatge monta a l'alpi, ce, però només en terrenys silicis. 1000-2750 m. 
A l'estatge monta es fa exclusivament a les roques (Añdrosacion vandellii); més 
amunt apareix també a les landes (Calluno-Genistion) i a les pastures (Caricetalia cur-
vulae). VI-VIII. 

Des del Baell (1250 m), Ribes de Freser (1000 m) i Coli de Jou (1650 m) fins a la Co
llada de Toses, al Puigmal (2750 m) i a la Collada Verda (1650 m). Altres localitats: 
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Es fa quasi exclusivament a les congesteres, en terreny àcid. De l'aliança Salicion
herbaeeae. VIl-Vlll.

Vers la Tossa del Pas dels Lladres, 2660 m; Puigmal, 2850 m; Coma de l'Embut,
2600 m; Noufonts, 2425 m; Conca i Reconca de les Mulleres, 2500-2600 m; Coma
de Vaca, 2450 m; sota Tirapits, 2675 m; Coma de Fresers, 2600 m; sota el Coll de
Tres Pics, 2425 m; Coma de Fresers, 2300 m; Ull de Ter (Vall de Camprodon),
2425 m. (Vegeu mapa pàg 301).

DG 29, 39. Àrt.-alp.

405. Fragaria vesca L.

Nom vulgar: maduixera. El fruit maduixa (i també madoixa).

Sobre Dòrria, 1600 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. piro I. 6, Veronieo-Pinetum
sylvestris); Collada de Toses, 1680 m (RlVAS MART., l.e. I. 7, Cytisetum purgantis
pyrenaieum).

- Estatges montà i subalpí, cCC. 775-1900 m.
Pròpia més aviat de les vorades i clarianes de bosc, es fa també dintre les comunitats
forestals, sobretot si són poc denses o han estat aclarides. Origanetalia vulgaris, Epi
lobietea angustifolii, Quereo-Fagetea, Vaeeinio-Pieeetea. Defuig els sòls massa àcids.
IV-VII.

Des de l'entrada de la Vall (775 m) fms cap a la Creu de Meians (1900 ml, a les
Gorges de Núria i del Freser, a vora la Collada Verda (1550 m) i a Sl. Amanç (1750
ml. Localitats intermèdies: El Sagnari, Collada de Grats, Perramon, Aigües de Ribes,
El Baell, Campelles, El Pinetar (planoles), Nevà, Dòrria, Toses, Ribes de Freser,
Rialb, Estremera, Queralbs, bosc de Carboners, bagues de Siat i de Ribes, l'Orri, Par
dines, Els Prats, Maçana, Bruguera, Corones, etc. etc. En algunes bagues de pins sobre
terrenys calcinals (com és ara als boscos de Campelles i d'Estremera) fa poblacions
molt extenses.

DG 39, 18,28,38,48,27,37. Lateeur.

406. Alchernilla saxatilis Buser;A. alpina L. subsp. soxatilis (Buser) Camus

Nom vulgar: peu-emt, herba de plata.

Montgrony (Ripollès), a Coll de Roig (SEN. in CAD., Fi. Cat. If: 311).
Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., Veg. alp. I. 23, Pumileto-Festueetum
supinae) .

. Vall de Núria (FONT QUER, Enum.: 300).

- Des de l'estatge montà a l'alpí. cc, però només en terrenys silicis. 1000-2750 m.
A l'estatge montà es fa exclusivament a les roques (Androsaeion vandeUii); més
amunt apareix també a les landes (CaUuno-Genistion) i a les pastures (Carieetalia eur
vulae). VI-Vlll.

Des del Baell (1250 ml, Ribes de Freser (1000 m) i Coll de Jou (1650 m) fms a la Co
llada de Toses, al Puigmal (2750 m) i a la Collada Verda (1650 ml. Altres localitats:



Roques del Due (1175 m), Roc del Llamps (1975 m), Coli de les Fontetes (Bergue-
dà) (1850 m), Coli de la Creueta (1900 m), sobre Toses (1650 m), cap a Fornells 
(1350 m), Pia de Punya (1875 m), vali Estremerà, Gorges de Nùria, voltants de Nùria, 
Els Entreforcs (2200 m), vers la Cova d'Amadeu (2100 m), Pedrisses (2000 m), 
Les Marrades (1800 m), El Gafetar (2300 m), Serra de la Canya (2150 m), Bosc de 
Ribes (1800 m), l'Orri Veli (1575 m), Coli del Pai (1680 m), etc. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 28, 38, 48, 27 ,37 . Oròfit alp. 

407. Alchemilla transiens (Buser) Buser in Dòrfler; A. alpina L. subsp. transiens (Buser) 
O. Bolòs et Vigo 

— Coma de Fresers, 2250 m. 

DG 39. Oròfit alp. 

408. Alchemilla alpina l,.; Alchemilla alpina L. subsp.glomerata (Tausch) Camus 

Coma de les Mulleres (CAD., Exc: 103). 
Puigllancada, Nuria (CAD., Fl. Cat. II: 310). 
SEN. la cita a Nuria (Add.: 60) i la inclou a la seva flora nurienca (Fl. N.: 62). 
Nardetum al Puigllancada (BR.-BL., Notes: 227). 

— Alta muntanya silícia. r. 
Es fa ais prats ácids (Nardion) i també ais matollars i landes (Vaccinio-Piceetalia). 
Fora de la zona Puigmal-Balandrau, sembla que existeixi només al Puigllancada. 
VI-VIII. 

Clotxes del Puigmal, 2650 m; vora Nuria, 1985 m, 2050 m; Coma de l'Embut, 2300 
m; valí de Finestrelles, 2200 m; Mantinell, 2400 m; vessants del Balandrau, 2300 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 . Orófitalp. 

409. Alchemilla subsericea Reuter 

— Puigmal, 2850 m, replanéis de les roques esquistoses. 

D G 2 9 . Orófitalp. 

410. Alchemilla plicatula Gand.; A. hoppeana (Reichenb.) Dalla Torre subsp. asterophylla 
(Tausch) Gams, A alpina L. subsp. asterophylla (Tausch) O. Bolòs et Vigo 

Roques de l'alta van de Noufonts (SEN., Add.: 60); vali de Noufonts, vers 2600 m 
(SEN., PI. d'Esp. 1914: 239, ut f. reducía Sen.). El mateix autor cita l'espècie en el 
seu catàleg nurienc (Fl. N.: 62). I CAD. recull també la indicado (Fl. Cat. II: 311). 
BR.-BL. (Notes: 227) assenyala de manera general que ais Pirineus orientáis la planta 
és estesa sobre el "calcari devonià", sobretot sota la forma de VA. alpígena Buser 
(que, segons Flora Europaea, correspon a la var. plicatula). 

- De Festatge monta a l'alpi, c; sobretot, però no exclusivament, en terrenys calci
náis. Abunda mes a l'estatge subalpí de les serres pre-pirinenques. (950) 1300-
2650 m. 
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Roques del Duc (1175 m), Roc del Llamps (1975 m), Coll de les Fontetes (Bergue
dà) (1850 m), Coll de la Creueta (1900 m), sobre Toses (1650 m), cap a Fornells
(1350 m), Pla de Punya (1875 m), vall Estremera, Gorges de Núria, voltants de Núria,
Els Entreforcs (2200 m), vers la Cova d'Amadeu (2100 m), Pedrisses (2000 m),
Les Marrades (1800 m), El Gafetar (2300 m), Serra de la Canya (2150 m), Bosc de
Ribes (1800 m), l'Orri Vell (1575 m), Coll del Pal (1680 m), etc.

DG 29,39,18,28,38,48,27,37. Oròfit alp.

407. Alchemilla transiens (Buser) Buser in Diirfler; A. a/pina L. subsp. transiens (Buser)
O. Bolòs et Vigo

- Coma de Fresers, 2250 m.

DG 39. Oròfit alp.

408. Alchemilla alpina L.;A/chemilla a/pina L. subsp.g/omerata (Tausch) Camus

Coma de les Mulleres (CAD., Exc.: 103).
Puigllançada, Núria (CAD., FI. Cat. /1: 310).
SEN.la cita a Núria (Add.: 60) i la inclou a la seva flora nurienca (FI. N: 62).
Nardetum al Puigllançada (BR.-BL., Notes: 227).

- Alta muntanya silícia. r.
Es fa als prats àcids (fVardion) i també als matollars i landes (Vaccinio-Piceetalia).
Fora de la zona Puigmal-Balandrau, sembla que existeixi només al Puigl1ançada.
VI-Vl1J.

Clotxes del Puigmal, 2650 m; vora Núria, 1985 m, 2050 m; Coma de l'Embut, 2300
m; vall de Finestrelles, 2200 m; Mantinell, 2400 m; vessants del Balandrau, 2300 m.

DG 29, 39,18.

409. Alchemilla subsericea Reuter

- Puigmal, 2850 m, replanets de les roques esquistoses.

DG 29.

Oròfit alp.

Oròfit alp.

410. Alchemilla plicatula Gand.; A. hoppeana (Reichenb.) Dalla Torre subsp. asterophylla
(Tausch) Gams, A. a/pina L. subsp. asterophylla (Tausch) O. Bolòs et Vigo

Roques de l'alta vall de Noufonts (SEN., Add.: 60); vall de Noufonts, vers 2600 m
(SEN., PI. d'Esp. 1914: 239, ut f. reducta Sen.). El mateix autor cita l'espècie en el
seu catàleg nurienc (FI. N: 62).1 CAD. recull també la indicació (F/. Cat. lI: 311).
BR.-BL. (Notes: 227) assenyala de manera general que als Pirineus orientals la planta
és estesa sobre el "calcari devonià", sobretot sota la forma de l'A. a/pigena Buser
(que, segons Flora Europaea, correspon a la var. p/icatu/a).

- De ¡'estatge montà a l'alpí, e; sobretot, però no exclusivament, en terrenys calci·
nals. Abunda mès a l'estatge subalpí de les serres pre-pirinenques. (950) 1300
2650 m.



Característica deis Seslerietalia. Es fa ais prats, especialment en indrets frescals 
(Laserpitio-Ranunculion thoraé) i també a les roques calcináis i ais llocs pedregosos. 
VI-IX. 

Sota els Coforns, 950 m; Bosc de Campelles, 1650 m; Lleixes de la Covil, 1675 m; 
cap al Coli del Remolo, 1800 m; torrent del Palos, 1600 m; abundant a la vali Estre
merà, 1300-1800 m; vessants meridionals del Puigmal, 2600-2650 m; Gorges de 
Nuria, 1800-2000 m; Coma de l'Embut, 2200 m; Coma de Fresers, 2275 m; torrent 
del Forn (Queralbs), 1300 m; La Moscatosa, 1400 m; vessants de Coma d'Olla, 1800 
m; abundant ais vessants del Puig del Pía de les Pasteres, 1700-1800 m; abundant 
també a Sant Amane, 1450-1700 m. Nuria (M. GARRIGA in ВС, "in saxosis, solo 
schistoso ad 2500 m". Det. ROTHMALER). 

DG 29, 39, 2 8 , 3 8 , 4 8 , 37. Oròfìt alp. 

411 . Alchemilla glaucescens Wallr.; A. pubescens auct., non Lam., A. hybrida (L.) L. subsp. 
glaucescens (Wallr.) O. Bolòs et Vigo 

— Aigües de Ribes, 875 m, als prats delMesobromion. 

D G 3 8 . Eur. 

412. Alchemilla flabellata Buser; A hybrida (L.) subsp. flabellata (Buser) Gams 

Coli de Noufonts, 2550 m (BR.-BL., Notes: 227). 

Vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. 1 .19 , Festucetum scopariae). 
(Vegeu també el número 413). 

— Estatges subalpí i alpi, ecc; davalía sovint a l'estatge monta. (1150) 1500-2600 m. 
Es fa a diverses menes de prats, amb preferencia pels mesòfils. Seslerietalia coeruleae, 
Caricetalia curvulae, Mesobromion. V-VIII. 

Sembla corrent, sobretot, als terrenys calcináis de les serres pre-pirinenques. La 
Toella (1400 m), baga del Baell (1350 m), Campelles (1300 m), Pía Bigarrat (1900 
m), Pía de Pujalts (1975 m), Pía de Rus, sobre Pía d'Anyella (2050 m), Costa Rasa, 
Coli de la Creueta,... i altres llocs de la Serra de Montgrony. Freqüent també a les 
serres pre-pirinenques a llevant del Freser: sobre el Collet de Saltor (1600 m), Pía de 
Pena (1730 m), sobre Coli de Jou (1650 m), llisos de Taga (des d'on baixa pels 
Clots de Macana fins a uns 1350 m), Mas Conili (1175 m), Pia de la Liagona (1725 
m), Vilaró (1200 m), Serra Cavallera fins a la Collada Verda. 

No rara tampoc a la serralada axial: Pía de Punya (1875 m), Вас de la Foradada 
(2100 m), Coma de Fontalba (2100 m), valí de Nuria, Coma d'Eina (2200 m), Els 
Entreforcs, Emprius del Freser (2350 m), vessants del Balandrau (2500 m), sota Tres 
Pies, cap al bosc de Serrat (1300 m), etc. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . • Oròfìt alp. 

4 1 3 . Alchemilla lapeyrousü Buser?; A. hybrida (L.) L. subsp. lapeyrousii (Buser) O. Bolòs et Vigo, A. 
pubescens Lam. 

Coli de Pal i Puigllancada, Nuria (CAD.), Montgrony (SEN.) in CAD., FI. Cat. II: 3 1 0 , sub A. pu
bescens Lam. 
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Característica dels Seslerietalia. Es fa als prats, especialment en indrets frescals
(Laserpitio-Ranunculion thorae) i també a les roques calcinals i als llocs pedregosos.
VI-IX.

Sota els Cofoms, 950 m; Bosc de Campelles, 1650 m; Deixes de la Covil, 1675 m;
cap al Coll del Remoló, 1800 m; torrent del Palós, 1600 m; abundant a la vall Estre
mera, 1300-1800 m; vessants meridionals del Puigmal, 2600-2650 m; Gorges de
Núria, 1800-2000 m; Coma de l'Embut, 2200 m; Coma de Fresers, 2275 m; torrent
del Forn (Queralbs), 1300 m; La Moscatosa, 1400 m; vessants de Coma d'Olla, 1800
m; abundant als vessants del Puig del Pla de les Pasteres, 1700-1800 m; abundant
també a Sant Amanç, 1450-1700 m. Núria (M. GARRIGA in BC, "in saxosis, solo
schistoso ad 2500 m". Det. ROTHMALER).

DG 29, 39, 28, 38, 48, 37. Oròfit alp.

411. Alchemilla glaucescens Wallr.; A. pubeseens auct., non Lam., A. hybrida (L.) L. subsp.
glal/ceseens (Wallr.) O. Bolòs et Vigo

- Aigües de Ribes, 875 m, als prats del Mesobromion.

DG 38. Eur.

412. Alchemilla flabeUata Buser;A. hybrida (L.) subsp.flabellata (Buser) Gams

Coll de Noufonts, 2550 m (BR.-BL., Notes: 227).
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae).
(Vegeu també el número 413).

- Estatges subalpí i alpí, ccc; davalla sovint a l'estatge montà. (1150) 1500-2600 m.
Es fa a diverses menes de prats, amb preferència pels mesòfIls. Seslerietalia coeruleae,
Carieetalia eUTVulae, Mesobromion. V-Vlll.

Sembla corrent, sobretot, als terrenys calcinals de les serres pre-pirinenques. La
Toella (1400 ml, baga del Baell (1350 ml, Campelles (1300 ml, Pla Bigarrat (1900
ml, Pla de Pujalts (1975 ml, Pla de Rus, sobre Pla d'Anyella (2050 ml, Costa Rasa,
Coll de la Creueta, ... i altres llocs de la Serra de Montgrony. Freqüent també a les
serres pre-pirinenquesallevant del Freser: sobre el Collet de Saltor (1600 ml, Pla de
Pena (1730 ml, sobre Coll de Jou (1650 ml, llisos de Taga (des d'on baixa pels
Clots de Maçana fros a uns 1350 ml, Mas Conill (1175 ml, Pla de la Dagona (1725
ml, Vilaró (1200 ml, Serra Cavallera fros a la Collada Verda.
No rara tampoc a la serralada axial: Pla de Punya (1875 ml, Bac de la Foradada
(2100 ml, Coma de Fontalba (2100 ml, vall de Núria, Coma d'Eina (2200 ml, Els
Entreforcs, Emprius del Freser (2350 ml, vessants del Balandrau (2500 ml, sota Tres
Pics, cap al bosc de Serrat (1300 ml, etc.

DG 29, 39, 18,28,38,48,27,37. Oròfit alp.

413. AIchemilla lapeyrousü Buser?; A. hybrida (L.) L. subsp.lapeyrousii (Buser) O. Bolòs et Vigo,A.
pubescens Lam.

Coll de Pal i Puigllançada, Núria (CAD.), Montgrony (SEN.) in CAD., Ff. Cat. lI: 310, sub A. pu
bescens Lam.



Nùria (SEN., Add.: 60; FI. N.: 62). 

— La presència d'aquesta espècie a la comaica la creiem molt inseguia. Els cxemplais dlierbari 
que n Tieni pogut veure, o pertanyen a d'altres tàxons o són d'identitat dubtosa. A rherbari Ca-
devall hem vist dos exemplars, l'un procedent de Nùria i l'altre del Coli de Pai, que han d'esser 
atribufts a A. flabellata (teste ROTHMALER). Un plec de lTierbari Sennen, de Nùria (2600 m), 
és també flabellata (teste ROTHMALER); en canvi, un altre del mateix herbari, que fou collit a 
Puigllancada vers 2200 m, determinat per SENNEN com a A. pubescens Lam. var. intermedia 
(Hall, f.) Rouy i donat també com a A. intermedia Hall. f. per ROTHMALER, pertany, al nostre 
parer, a A. colorata. Un exemplar collit a Montgrony per SENNEN (i que deu èsser l'origen de 
la citació de CADEVALL) s'ha de portar a. A. flabellata. 

Hem vist, encara, dos altres plecs dtierbari dels quals no ens atrevim a donar una determinació 
segura, però que al nostre parer no es poden pas atribuir tampoc IL A. lapeyrousil Es tracta d'un 
exemplar de lTierbari Sennen i d'un de LLENAS (in BC 67197), tots dos procedents de Nùria i 
determinats per ROTHM. com a A. lapeyrousii. Són plantes relativament robustes, vestides d'una 
pilositat patent, però amb els pedicels glabres. Es possible que representin un tàxon inèdit. 

DG 39. 

414. Alchemilla colorata Buser; A hybrida (L.) L. subsp. colorata (Buser) Gams 

Vessants de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: \6S,Elyneto-Oxytropìdetum). 

— Estatge subalpi de lesserrespre-pirinenques, ce. Sembla rara a la zona axial. 1500-

2300 m. 

Es fa als prats poc o molt àcids i mesòfils (Nardion, Mesobromìon), però sembla que 

prefereix els substrats calcaris descalcificats. VI-VIII. 

Serres pre-pirinenques: Sobre Pia d'Anyella, 2000 m; Pia de Rus; Coli de la Creueta, 

1900 m; Coli de les Fontetes, 1850 m; Pia de Pujalts, 1975 m; Prat de Jou, 1650 m; 

Fig. 21. Alchemilla colorata. A la dreta, un fragment de la inflorescència (x 4). 
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Núria (SEN., Add.: 60; F/. N.: 62).

- La presència d'aquesta espècie a la comarca la creiem molt insegura. Els exemplars dllerbari
que n'hem pogut veuze, o pertanyen a d'altres tàxons o són d'identitat dubtosa. A l'herbari Ca
devall hem vist dos exemp1aIs, l'un procedent de Núria i l'altre del Coll de Pal, que han d'ésser
atribuïts a A. flabellata (teste ROTHMALER). Un plec de l'herbari Sennen, de Núria (2600 m),
és també j1abel1ata (teste ROTHMALER); en canvi, un altre del mateix herbari, que fou collit a
Puigllançada vers 2200 m, determinat per SENNEN com a A. pubefcellS Lam. var. imermedia
(HalI. f.) RallY i donat també com a A. inrermedia Hali. f. per ROTHMALER, pertany, al nostre
parer, a A. colorata. Un exemplar collit a Montgrony per SENNEN (i que deu ésser l'origen de
la citació de CADEVALL) s'ha de portar a A. j1abellara.
Hem vist, encara, dos altres plecs d'herbari dels quals no ens atrevim a donar una determinació
segura, però que al nostre parer no es poden pas atribuir tampoc a A. lDpeyrousii Es tracta d'un
exemplar de l'herbari Sennen i d'un de LLENAS (in BC 67197), tots dos procedents de Núria i
determinats per RQTHM. com a A.lapeyrousii. Són plantes relativament robustes, vestides d'una
pilositat patent, però amb els pedicels glabres. Es possible que representin un tàxon inèdit.

DG 39.

414. A1chemilla colorata Buser;A. hybrida (L.) L. subsp. colorata (Buser) Gams

Vessants de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 165,Elyneto-Oxytropidenlln).

- Estatge subalpí de les serres pre-pirinenques, cc. Sembla rara a la zona axial. 1500·
2300m.
Es fa als prats poc o molt àcids i mesòms (Nardion. Mesobromion), però sembla que
prefereix els substrats calcaris descalcificats. VI-Vil!.

Serres pre-pirinenques: Sobre Pla d'Anyella, 2000 m; Pla de Rus; Coll de la Creueta,
1900 m; Coll de les Fontetes, 1850 m; Pla de Pujalts, 1975 m; Prat de Jou, 1650 m;

Fig. 21. AlchemillD colora la. A la dreta, un fragment de la innorescència (x 4).

"



cap a Coll Pan, 1650 m; Pia de Prats, 1575 m; Coll de Jou, 1650 m, sobre gresos 
garumnians; Pia de la Llagona, 1725 m, a YEndressio-Nardetum; vers l'Orri Veil, 
1500 m. 
Zona axial: Collet de les Barraques, 1900 m; Coma de PEmbut, 2300 m; Bosc de Ri
bes, sobre el Pia del Mig, 1850 m. 
(Vegeu també el nùmero 413). 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Oròfit alp. 

415. Alchemilla xanthochlora Rothm.; A. vulgaris L. subsp. xanthochlora (Rothm.) 
O. Bolòs el Vigo, A pratensis auct., A. vulgaris auct., A. sylvestris auct. 

Muntanyes de Nüria (SALV. in COST A, Introd.: 80; in WK., Prodr. Ill: 201). 
Nûria (CAD., Fl. Cat. II: 309, sub A. vulgaris) (SEN., Add.: 60, sub A. pratensis; 
Fl. N.: 62, sub A. pratensis i A vulgaris). 

- Estatges monta i subalpi, c. 1000-2100 m. 
Herbassars humits, jonqueres, prats de dall,... Sobretot al Polygono-Trisetion i als 
Molinietalia coeruleae. V-VIII. 

Sobre el Pia de Prats, 1675 m; vores del Rigard, cap al Pont de Sola, 1000 m; Toses, 
1475 m, als prats de dall; torrent del Palós, 1900 m; Pia de Puny a, 1840 m; baga 
d'Estremerà; Gorges de Nûria, 1650 m; sota el Collet Verd, 2100 m; Bosc de Serrat, 
1400 m; Clots de Maçana, 1100 m; llisos de Taga, 1650 m; sota Can Barratort, 1125 
m, als prats de dall; Conivella, 1450 m; sobre la Balcera; Pou de Taga, 1875 m; Eis 
Prats, 1575 m. 
La majoria d'exemplars estudiats pertanyen a la var. xanthochlora, però alguns (del 
torrent del Palós, del Collet Verd,...) poden atribuir-se a la var. flavicoma (Buser) 
ScK . °t Keller. 
\ l ' i iuidari Sennen hem vist un plec procèdent de Nûria que pertany sens dubte a 
aquest tàxon i que havia estât déterminât com a "A. pratensis Schmidt., A. nuriensis 
Sennen". 

Les citacions de COSTA i de WK. es refereixen de manera inconcreta al grup d'A 
vulgaris s i . 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Lateeur. 

416. Alchemilla gr. filicaulis Buser 

- A la baga de Campelles, concretament a la zona de Pia de Prats (1600-1675 m), 
hem herboritzat diversos exemplars que per la seva morfologia general i per la seva 
pilositat podrien pertànyer a A. filicaulis subsp. filicaulis, però se'n separen per les fu-
lles, que tenen l'aspecte de les d'A flabellata i presenten incisions entre eis lòbuls. 

DG 28. 

417. Alchemilla connivens Buser; A. montana auct. 

Nûria (SEN., Add.: 60;Fl. K: 62). 

- De l'estatge monta a l'alpi, r. 
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cap a Coll Pan, 1650 m; Pla de Prats, 1575 m; Coll de Jou, 1650 m, sobre gresos
garumnians; Pla de la Llagona, 1725 m, a l'Endressio-Nardetum; vers l'Orri Vell,
1500 m.
Zona axial: Callet de les Barraques, 1900 m; Coma de l'Embut, 2300 m; Bosc de Ri
bes, sobre el Pla del Mig, 1850 m.
(Vegeu també el número 413).

DG 29,39,18,28,38,37. Oròfit alp.

415. Alchemilla xanthoehlora Rothm.; A. vulgaris L. subsp. xanthochlora (Rothm.)
O. Bolòs el Vigo,A. pratensis auct., A. vulgaris auet., A. sylvestris auet.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA,Introd.: 80; in WK., Prodr. III: 201).
Núria (CAD., FI. Cat. II: 309, sub A. vulgaris) (SEN., Add.: 60, sub A. pratensis;
FI. N.: 62, sub A. pratensis i A. vulgaris).

- Estatges montà i subalpí, e. 1000·2100 m.
Herbassars humits, jonqueres, prats de dall, ... Sobretot al Polygono-Trisetion i als
Molinietalia coemleae. V-V11l.

Sobre el Pla de Prats, 1675 m; vores del Rigard, cap al Pont de Solà, 1000 m; Toses,
1475 m, als prats de dall; torrent del Palós, 1900 m; Pla de Punya, 1840 m; baga
d'Estremera; Gorges de Núria, 1650 m; sota el Callet Verd, 2100 m; Bosc de Serrat,
1400 m; Clots de Maçana, 1100 m; llisos de Taga, 1650 m; sota Can Barratort, 1125
m, als prats de dall; Conivella, 1450 m; sobre la Balcera; Pou de Taga, 1875 m; Els
Prats, 1575 m.
La majoria d'exemplars estudiats pertanyen a la var. xanthoehlora, però alguns (del
torrent del Palós, del Callet Verd, ...) poden atribuir-se a la var. f1avicoma (Buser)
SC": .- ,t Keller.
1.. L ...... LJari Sennen hem vist un plec procedent de Núria que pertany sens dubte a
aquest tàxon i que havia estat determinat com a "A. pratensis Sclunidt., A. nuriensis
Sermen" .

Les citacions de COSTA i de WK. es refereixen de manera inconcreta al grup d'A.
vulgaris s.l.

DG 29, 39,18,28,38. Lateeur.

416. A1ehemilla gr. filicaulis Buser

- A la baga de Campelles, concretament a la zona de Pla de Prats (1600-1675 m),
hem herboritzat diversos exemplars que per la seva morfologia general i per la seva
pilositat podrien pertànyer aA. [¡¡icaulis subsp.filicaulis, però se'n separen per les fu
lles, que tenen l'aspecte de les d'A. flabel/ata i presenten incisions entre els lòbuls.

DG 28.

417. Alchemilla eonnivens Buser;A. montana auet.

Núria (SEN., Add.: 60; FI. N.: 62).

- De llestatge montà a l'alpí, r.



Prats i clarianes de bosc, en indrets frescals o humits. VI-VIII. 

Pía de Rus, 1800 m; vora Toses, 1450-1475 m; baga d'Estremerà, 1450 rn; Nuria, 
2050 m (SEN. in BC 67207, det. ROTHMALER); sota Tres Pies, 2300 m; cap al 
Coli del Pal, 1650 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 4 8 . Oròfìt alp. 

418. Alchemilla lineata Buser 

— Estatges monta i subalpí, possiblement força comuna. VI-VII. (Ni els exemplars 
d'herbari estudiáis ni les nostres observacions de camp ens permeten de donar mes 
détails sobre aquest tàxon). 

Sobre la Font de l'Home mort, 2000 m; Gorges de Nuria, 1700 m; sota el Collet 
Verd,2100 m. 

Segurament que pertanyen així mateix a aquesta especie dos plecs d'herbari que hem 
vist a l'Institut Botànic de Barcelona, tots dos procedents de Nuria. L'un, recollit 
per LLENAS (in BC), fou déterminât per aquest botànic com a A. vulgaris L., mentre 
que ROTHMALER l'anomenà A. inconcinna Buser. L'altre es troba a l'herbari 
Vayreda, i tant VAYREDA com ROTHMALER l'etiquetaren, de manera insegura (el 
nom duu un interrogant), A. acutidens Buser. Segons S. M. WALTERS (in Flora 
Europaea 2), ni A. inconcinna ni A. acutidens existeixen als Pirineus. 

D G 2 9 , 3 9 . Orôfitalp. 

Achemilla glabra Neygenf.; A. vulgaris L. subsp. glabra (Neygenf.) O. Bolôs e t Vigo 

— Alguns deis exemplars herbor i tzats per nosaltres s 'acosten a aquest t à x o n Atesa, pero, la 

manca d e représentants ben tipies, no gosem incloure 1'especie en aquest catàleg. D'altra banda, 

ni a BC ni a l 'herbari Sennen no h e m vist plecs d 'aquesta alquemil-la p rocedents de la comarca. 

No fóra estrany, d e to ta manera, que hi existís, ja que és mes o menys fréquent als Pirineus 

centrais i n ' hem vist exemplars t ambé de la Cerdanya. 

4 1 9 . Alchemilla coriácea Buser 

Nuria (SEN. , ,4GW. : 6 0 ; Fl. N.: 6 2 ) . 

— Estatge subalpí de la zona axial, c. Molt rara a les serres pre-pirinenques. 

Fonts i vores de rierols. De 1'alianca Cardamino-Montion. VI-VIII. 

Sembla corrent a les valls del riu Nuria i de l'alt Freser: Fontalba, 2 0 3 0 m; Gorges 

de Nuria, 1 6 5 0 - 2 0 0 0 m; torrent de les Llances, 1 4 0 0 m. 

De la zona pre-pirinenca en tenim només un exemplar, poc tipie, herboritzat sota el 

Coll de Coma Ermada, 1 6 5 0 m. 

Tant a BC com a l'herbari Sermen hem vist diversos plecs d'aquest táxon procedents, 

segons les etiquetes corresponents, de Nuria. 

DG 2 9 , 3 9 , 2 8 . Eur. 
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Prats i clarianes de bosc, en indrets frescals o humits. YI·YllI.

Pla de Rus, 1800 m; vora Toses, 1450·1475 m; baga d'Estremera, 1450 rn; Núria,
2050 m (SEN. in BC 67207, det. ROTHMALER); sota Tres Pics, 2300 m; cap al
Coll del Pal, 1650 m.

DG 39, 18,28,48.

418. Alchemilla lineata Buser

Oròfit alp.

- Estatges montà i subalpí, possiblement força comuna. YI-VIl. (Ni els exemplars
d'herbari estudiats ni les nostres observacions de camp ens permeten de donar més
detalls sobre aquest tàxon).

Sobre la Font de l'Home mort, 2000 m; Gorges de Núria, 1700 m; sota el Callet
Verd, 2100 m.
Segurament que pertanyen així mateix a aquesta espècie dos plecs d'herbari que hem
vist a l'Institut Botànic de Barcelona, tots dos procedents de Núria. L'un, recollit
per LLENAS (in BC), fou determinat per aquest botànic com a A. vulgaris L., mentre
que RüTHMALER l'anomenà A. inconcinna Buser. L'altre es troba a l'herbari
Yayreda, i tant YAYREDA com ROTHMALER l'etiquetaren, de manera insegura (el
nom duu un interrogant), A. acutidens Buser. Segons S. M. WALTERS (in Flora
Europaea 2)) ni A. inconcinna ni A. acutidens existeixen als Pirineus.

DG 29, 39. Oròfit alp.

Achemilla glabra Neygenf.; A. vulgaris L. subsp. glabra (Neygenf.) O. Bolòs et Vigo

- Alguns dels exemplars herboritzats per nosaltres s'acosten a aquest tà.xon. Atesa, però, la
manca de representants ben típics, no gosem incloure l'espècie en aquest catàleg. D'altra banda,
ni a BC ni a l'herbari Senncn no hem vist plecs d'aquesta alquemil·la procedents de la comarca.
No fóra estrany, de tota manera, que hi existís. ja que és més o menys freqüent als Pirineus
centrals i n'hem vist exemplars també de la Cerdanya.

4I9. AlchemiUa cori.cea Buser

Núria (SEN., Add.: 60; FI. N.: 62).

- Estatge subalpí de la zona axja], c. Molt rara a les serres pre-pirinenques.
Fonts i vores de rierols. De l'aliança Cardamino-Montioll. YI·YIII.

Sembla corrent a les valls del riu Núria i de l'alt Freser: Fontalba, 2030 m; Gorges
de Núria, 1650·2000 m; torrent de les Llances, 1400 m.
De la zona pre-pirinenca en tenim només un exemplar, poc típic, herboritzat sota el
Coll de Coma Ermada, 1650 m.
Tant a BC com a l'herbari Sennen hem vist diversos plecs d'aquest tàxon procedents,
segons les etiquetes corresponents, de Núria.

DG 29,39,28. Eur.



420. Alchemilla straminea Buser 

— Gorges de Nuria, 1825 m i 1900 m, a les vores dels torrents, dins les comunitats 
del Cardamino-Montion. 

DG 39. Eur. 

421 . Alchemilla demissa Buser ? 

— A l'herbari Sennen hi ha dos plecs, procedents de Nuria, que foren determináis 
en principi com a A. coriacea i que ROTHM ALER situa provisionalment dins el grup 
d'exemplars d'A. demissa. Si més no un d'ells (de Nuria, torrents 1985 m) en té tot 
l'aspecte. Caldria, però, confirmar la determinació. 

D G 3 9 . Oròfitalp. 

422. Alchemilla fallax Buser 

- Entre la Collada de Toses i el Pia d'Anyella, 1750 m. 

DG 18. Oròfitalp. 

Alchemilla pyrenaica Dufour 

Pendents de Carançà, Coma de Vaca, rara (VAYR., Cat. N.: 70, sub A pyrenaica L.), citació que 
CADEVALL recull atribuint-la, però, a A glaberrima. 
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 62 ) . 

- Les indications anteriors han de referir-se SLA. fissa. A l'herbari Vayreda un plec procèdent de 
Carançà (en el quai deu basar-se la citació del Catálech) no és pas A. pyrenaica, sino A. fissa. Tam
bé pertanyen a aquest darrer tàxon els exemplars de l'herbari Sennen determináis com a A pyre

naica, entre els quais no nTii ha cap de Nuria, però si de les valls cerdanes veines. 

423. Alchemilla fissa Giinther et Schummel;A glaberrima auct., A. glabra Poiret 

Coma de Vaca, r (VAYR. in CAD., FI. Cat. II: 308). 
(VegeuA pyrenaica). 

- Estatge alpi, rrr. 
Tipica de les congesteres (classe Salicetea herbaceaé). VIII-IX. 

Vora el Coli de Carançà (Confient), 2750 m; cap a les Font del Freser, 2550 m; Ull 
de Ter (Vali de Camprodon), 2375 m; Coma de Fresers, 2275 m. 

DG 39. Oròfìt alp. 

424. Aphanes arvensis L. 

- Sota El Bac, 1050 m, en un replà sorrenc, dins el Thero-Airion. 

DG 28. Circumbor. A Europa, lateeur. 

Pyrus communis L. 

Nom vulgar: perera, perer; el fruit, pera. 
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420. AJchemiUa straminea Buser

- Gorges de Núria, 1825 mi 1900 m, a les vores dels torrents, dins lescomunitats
del Cardamino-Montion.

DG 39. Eur.

421. AJchemiUa demissa Buser ?

- A l'herbari Sennen hi ha dos plecs, procedents de Núria, que foren determinats
en principi com a A. coriacea i que ROTHMALER situà provisionalment dins el grup
d'exemplars d'A. demissa. Si més no un d'eUs (de Núria, torrents 1985 m) en té tot
l'aspecte. Caldria, però, connrmar la determinació.

DG 39.

422. AlchemiUa faUax Buser

- Entre la CoUada de Toses i el Pla d'AnyeUa, 1750 m.

DG 18.

Orònt alp.

Orònt alp.

A/c/¡emilla pyrenaica Dufau!

Pendents de Carançà. Coma de Vaca. rara (VAYR., Cat. N.: 70, sub A. pyrenaica L.), citació que
CADEVALL recull atribuint-la. però. aA. glaberrima.
SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (F/. N.: 62).

- Les indicacions anteriors han de referir·se aA. fissa. A l'herbari Vayreda un plec procedent de
Carançà (en el qual deu basar·se la citació del Cadlech) no és pas A pyrenaica, sinóA. fissa. Tam
bé pertanyen a aquest darrer tàxon els exemplars de ¡'herbari Senncn determinats com aA. pyre
lla/ca, entre els quals no n'hi ha cap de Núria, però sí de les valls cerdanes veïnes.

423. AJchemiUa nssa Günther et Schummel;A. glaberrima auct.,A. glabra Poiret

Coma de Vaca, r (VAYR. in CAD., FI. Cat. Il: 308).
(Vegeu A. pyrenaica) ,

- Estatge alpí, rrr.
Típica de les congesteres (classe Salicetea herbaceae). VlIl-1X.

Vora el CoU de Carançà (Conflent), 2750 m; cap a les Font del Freser, 2550 m; UU
de Ter (VaU de Camprodon), 2375 m; Coma de Fresers, 2275 m.

DG 39.

424. Aphanes arvensis L.

- Sota El Bac, 1050 m, en un replà sorrenc, dins el 171ero·Airion.

Orònt alp.

DG 28.

425. Pyrus communis L.

Nom vulgar: perera, perer; el fruit, pera.

Circumbor. A Europa, lateeur.



subsp. communis. 

— Cultivât molt so vint. 

subsp. achras (Gaertn.) Asch. et Graebn. 

— Estatge monta interior, rrr. 

Es fa als boscos clars i als marges. De l'ordre Prunetalia spinosae. IV-V. 

Vora la Corba, 800 m; sobre Can Perramon de Baix, 815 m; torrent Roig (El Baell), 
1000 m; Ribes de Freser, vora el riu, 900 m. 

DG 3 8 , 3 7 . Eur. 

426. Malus sylvestris Miller; Pyrus malus L. 
subsp. sylvestris. 

Nom vulgar: pomera borda; el fruit, poma borda. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 22) (CAD. .R Cat. II: 321). 

— Estatge monta, c, sempre de forma esparsa. 800-1500 m. 
Boscos, marges, bardisses. De l'ordre Prunetalia spinosae. IV-V. 

Sembla especialment fréquent a la zona meridional de la Vali: vali d'Esteguelella, 
vora la Corba (800 m), vali de Barricò, torrent Roig (El Baell), Aigiies de Ribes, Pas 
del Llop (1400 m), El Baell (1000-1250 m), cap a la Talaia i a Torroella (850-875 m), 
vali d'Angelats, Bac de l'Heura (1000 m), etc. Voltants de Ribes de Freser (Pedrera, 
El Ginestar, Els Estiradors, cap al Mas, Costes de Segura,...). Baga de Campelles (1350 
m), vers Ventola (1300 m), entre Planoles i El Sola, baga de Planoles, baga de For-
nells, torrent del Palós (1460 m), Queralbs, sobre Serrât (1400 m), cap a Mas Conili, 
Conivella, L'Orri, CanBarratort, Boixetera (1400 m), la Portella (Bruguera). 

DG 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

subsp. mitis (Wallr.) Mansfeld 

Nom vulgar: pomera; el fruit, poma. 

— Es un dels fruiters mes cultivats. 

427. Sorbus aucuparia L. 

Nom vulgar: moixera. 

Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 22) (CAD.,FI Cat. II: 326). 
SEN. inclou l'espècie en la seva flora nurienca (FI. N.: 62). 

— Estatges subalpi i monta superior, ce; aprofitant els racons mes ombnvols, davalla 

a l'estatge monta inferior. (900) 1200-1800 (2100) m. 

Fréquent sobretot - d e forma esparsa- als boscos de conifères subalpins; les plàntu-
les hi poden èsser especialment abundants, sempre molt mes que els arbres adults. 
També es fa als boscos de caducifolis, a les pinèdes de pi roig, a les clarianes de bosc 
i en indrets oberts. De la classe Vaccinio-Piceetea. V-VII. 
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subsp. communis.

- Cultivat molt sovint.

subsp. aehras (Gaertn.) Aseh. et Graebn.

- Estatge montà inferior I ITr.

Es fa als boscos clars i als marges. De l'ordre Prunetalia spinosae. IV-V.

Vora la Corba, 800 m; sobre Can Perrarnon de Baix, 815 m; torrent Roig (El Baell),
1000 m; Ribes de Freser, vora el riu, 900 m.

DG 38, 37.

426. Malus sylvestris Miller;Pyrus ma/us L.
subsp. sylvestris.

Nom vulgar: pomera borda; el fruit, poma borda.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N: 22) (CAD., FI. Cat. 11: 321).

Eur.

- Estatge montà, e, sempre de forma esparsa. 800-1500 m.
Boscos, marges, bardisses. De l'ordre Prunetalia spinosae. IV-V.

Sembla especialment freqüent a la zona meridional de la Vall: vall d'Esteguelella,
vora la Corba (800 ml, vall de Barrieó, torrent Roig (El Baell), Aigües de Ribes, Pas
del Dop (1400 m), El Baell (1000·1250 ml, cap a la Talaia i a Torroella (850·875 m),
vall d'Angelats, Bac de l'Heura (1000 ml, etc. Voltants de Ribes de Freser (pedrera,
El Ginestar, Els Estiradors, cap al Mas, Costes de Segura,...). Baga de Campelles (1350
ml, vers Ventolà (1300 m), entre Planoles i El Solà, baga de Planoles, baga de Far
nells, torrent del Palós (1460 ml, Queralbs, sobre Serrat (1400 ml, cap a Mas Conill,
Conivella, L'Orri, Can Barratort, Boixetera (1400 ml, la Portella (Bruguera).

DG 28, 38, 27, 37.

subsp. mitis (Wallr.) Mansfeld

Nom vulgar: pomera; el fruit, poma.

- És un dels fruiters més cultivats.

427. Sorbus aueuparia L.

Nom vulgar: moixera.

Eur.

Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N: 22) (CAD., F/. Cat. 11: 326).
SEN. inclou l'espècie en la seva flora nurienca (F/. N: 62).

- Estatges subalpí i montà superior, cc; aprofitant els racons més ombrívols, davalla
a l'estatge montà inferior. (900) 1200·1800 (2100) m.

Freqüent sobretot -de forma esparsa- als boscos de coníferes subalpins; les plàntu
les hi poden ésser especialment abundants, sempre molt més que els arbres adults.
També es fa als boscos de caducifolis,'a les pinedes de pi roig, a les clarianes de bosc
i en indrets oberts. De la classe Vaccinio-Piceetea. V-VlI.



Fréquent a les bagues del Baell i Campelles; torrent Llobre, 1100 m; bosc de Sant 
Antoni i Els Coforns, des d'on barxa fins a la vora del Rigard (950 m); cap al Pont de 
Solà, 1000 m; baga de Plañóles; voltants de Toses, 1450-1600 m; torrent del Palos, 
1450-1600 m; baga d'Estremera; sobre Queralbs, 1400 m; Gorges de Nuria; vall de 
Fontalba; voltants de Nuria (bosc de St. Gil, Bosc de la Mare de Déu, sota el Collet 
Verd,...), 2000-2100 m; Gorges de Freser (Sait del Grill, la Balma, les Marrades, bosc 
de Carboners, cap al Roc de la Calç,...), 1300-1900 m; bagues de Ribes i de Siat; 
vessants del Taga (sobre el Pía del Freixe, Conivella, Mas Conill, Pineda Rosta, La Bal-
cera,...); Sat Cot, 975 m; cap a Boixetera; vora la Collada Verda; Bac de l'Heura, 
1000 m, 1200 m; Sant Amanç, 1650 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28, 3 8 , 4 8 , 37. Circumbor.-alp. 

428. Sorbus aria (L.) Crantz 

Nom vulgar: moixera. 

Als mateixos llocs que elS. aucuparia (VAYR., Cat. N.: 22). 
Ribes (CAD.,F/. Cat. II: 327). 

— Estatges monta i subalpí, ce. 775-1800 (2100) m. 
Boscos, sobretot de caducifolis, fondais,... Hom la considera característica de l'ordre 
Quercetalia pubescentis. A la comarca estudiada es fa a tota mena de boscos, perô 
defuig els riberals i les fagedes i pinèdes denses; a les zones elevades es refugia en in-
drets arrecerats i soleils. V-VI. 

Des de l'entrada de la Vall fins a sobre Toses (1600 m), a Nuria (2050 m), a les 
Gorges del Freser, a la Collada Verda (1625 m) i a Sant Amanç (1700 m). 
Baga de Corones, vall d'Esteguelella, Barricó, Golobran, torrent Roig, vall d'Angeláis, 
La Berruga, Coll Pan (1700 m), Lleixes de la Covil, baga de Plañóles, Neva, torrent 
del Palos (1475 m), Toses, voltants de Ribes, vall Estremera, Queralbs, Gorges de 
Nuria, El Pinetar (2000 m), zona del Roc de Tot-lo-món i soleil de les Gorges del Fre
ser (fréquent als racons arrecerats i també sobre les roques), cap a Pedrisses (2000 m), 
La Molço, Les Ribes, Serrât, Conivella, l'Orri, Pineda Rosta, Vilaró, Bancerola, la 
Moscatosa, Clots de Macana, Torroella, sobre Bruguera, torrent de la Corba, cap als 
Cingles de St. Eloi, etc., etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Lateeur. 

429. Amelanchier ovalis Medicus 

Nom vulgar: corner, cornier. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 22) (CAD.,Fl. Cat. II: 328). 
SEN. l'inclou en el seu catàleg {Fl N. : 62). 
Collada occidental de Toses, 1815 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 6, Vero-
nico-Pinetum sylvestris i t. 7, Cytisetum purgantis pyrenaicum). 

— Estatge monta, ce. o c, segons les zones, i de distribució molt irregular; penetra 
àmpliament al subalpí. 775-1500 (2150) m. 
Boscos secs, llocs rocosos. Té preferencia pels soleils cal caris i rocosos, on de vegades 
fa poblacions extenses. Quercetalia pubescentis, Prunetalia spinosae, etc. IV-VI. 
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Freqüent a les bagues del Baell i Campelles; torrent Llobre, 1100 m; bosc de Sant
Antoni i Els Cofoms, des d'on baixa fms a la vora del Rigard (950 ml; cap al Pont de
Solà, 1000 m; baga de Planoles; voltants de Toses, 1450-1600 m; torrent del Palós,
1450-1600 m; baga d'Estremera; sobre Queralbs, 1400 m; Gorges de Núria; vall de
Fontalba; voltants de Núria (bosc de St. Gil, Bosc de la Mare de Déu, sota el Callet
Verd,...), 2000-2100 m; Gorges de Freser (Salt del Grill, la Balma, les Marrades, bosc
de Carboners, cap al Roc de la Calç,...), 1300-1900 m; bagues de Ribes i de Siat;
vessants del Taga (sobre el Pla del Freixe, Conivella, Mas Conill, Pineda Rosta, La Bal
cera, ...); Sat Cot, 975 m; cap a Boixetera; vora la Collada Verda; Bac de l'Heura,
1000 m, 1200 m; Sant Amanç, 1650 m.

DG 29, 39, 18, 28, 38,48,37.

428. Sorbus aria (L.) Crantz

Circumbor.-alp.

Nom vulgar; moixera.

Als mateixos llocs que el S. aucuparia (VAYR., Cat. N: 22).
Ribes (CAD., FI. Cat. II: 327).

- Estatges montà i subalpí, cc. 775-1800 (2100) m.
Boscos, sobretot de caducifolis, fondals,,,. Hom la considera característica de l'ordre
Quercetalia pubescentis. A la comarca estudiada es fa a tota mena de boscos, però
defuig els riberals i les fagedes i pinedes denses; a les zones elevades es refugia en in·
drets arrecerats i solells. V-VI.

Des de l'entrada de la Vall fins a sobre Toses (1600 ml, a Núria (2050 ml, a les
Gorges del Freser, a la Collada Verda (1625 m) i a Sant Amanç (1700 ml.
Baga de Corones, vall d'Esteguelella, Barricó, Golobran, torrent Roig, vall d'Angelats,
La Berruga, Coll Pan (1700 ml, Lleixes de la Covil, baga de Planoles, Nevà, torrent
del Palós (1475 ml, Toses, voltants de Ribes, vall Estremera, Queralbs, Gorges de
Núria, El Pinetar (2000 ml, zona del Roc de Tot-lo-món i solell de les Gatges del Fre
ser (freqüent als racons arrecerats i també sobre les roques), cap a Pedrisses (2000 ml,
La Molçó, Les Ribes, Serrat, Conivella, l'Orri, Pineda Rosta, Vilaró, Bancerola, la
Moscatosa, Clots de Maçana, Torroella, sobre Bruguera, torrent de la Corba, cap als
Cingles de St. Eloi, etc., etc.

DG 39, 18,28,38,48,27,37.

429. Amelanchier ovalis Medicus

Nom vulgar: corner, carnier.

Lateeur.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N: 22) (CAD., FI. Cat. II: 328).
SEN . l'inclou en el seu catàleg (FL N: 62).
Collada occidental de Toses, 1815 m (RJVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6, Vera
nico-Pinetum sylJJestris i t. 7, Cytisetum purgantis pyrenaiêum).

- Estatge montà, cc. o C, segons les zones, i de distribució molt irregular; penetra
àmpliament al subalpí. 775-1500 (2150) m.
Boscos secs, llocs rocosos. Té preferència pels solells calcaris i rocosos, on de vegades
fa poblacions extenses. Quercetalia pubescentis, Pn.metalia spinosae, etc. IV-VI.



Abunda sobretot a la part meridional, calcària, de la Vali: molt abundant als soleils 
del Sagnari i de Can Perramon de Baix, Collada de Grats, Golobran, Barricò, Roca 
del Corb, torrent de la Corba, Aiguës de Ribes, etc. 
A la resta de la comarca és mes rar i mes localitzat: La Berruga, Lleixes de la Covil 
(1700 m), Roques Blanques, soleils d'Angelats, sobre Fornells (1500 m), Els Esti-
radors, Rialb, Estremerà, Daió, soleils cap a Fontalba, Roc de la Malè (2100 m), 
Gorges del Freser, Coma de Fresers (2150 m), Bac de l'Heura, Bruguera,... A la vali 
del Segadell (Pardines, etc.) és menys fréquent i mes localitzat que enlloc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Submed. 

430. Cotoneaster integerrimus Medicus 

Nûria (VAYR., Cat. N.: 22) (CAD., F/. Cat. II: 317) (SEN.,F/. N.: 62). 

— Estatge subalpi, c. Als estatges alpi i monta és mes aviat rar. (1200) 1500-2000 
(2450) m. 
Es fa mes que res als soleils, dins els matolls del Juniperion nanae, perô es troba 
també, isolât, dins els boscos de conifères, als prats i als indrets rocosos. V-VI. 

Vora el Coll de la Casassa, 1200 m; La Berruga, 1600 m; Costa Borda, 1850 m; sota 
el Coll del Remolô, 1800 m; Toses, 1475 m; cap al Coll de les Fontetes; Coll de la 
Creueta, 1900 m; cim de Pla Baguet, 1900-2000 m; des de Pla de Rus i Pla d'Anyella 
fins a la Collada, aci i alla de manera esparsa, 1700-1875 m; Coma de Planés; cap al 
Pas dels Lladres, 2300-2400 m; vall Estremera, 1500-1900 m; vers la Cova de St. Gil, 
2060 m; Collet Verd, 2200 m; Coma de Vaca, 2410 m; cap al Pla de Solanells (Bru
guera), 1325 m; vessants de Sant Amanç, 1500 m. Sembla inexistent o molt rar a la 
part oriental (vall del Segadell). 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 28, 38, 37. Latebor.-alp. 

431. Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C. Koch; C. tomentosus Lindley 

— Roques calcàries assolellades, als estatges monta i subalpi, rrr. 
L'hem vist ùnicament a l'extrem orientai de la Serra de Montgrony; sobre El Grau, 
1300 m; cap a Golobran, 1500 m; vessants de la Berruga, 1600 m; solell de la Covil 
(Ripollès), 1700 m. 
SENNEN (Add.: 61) l'indica a Puigllancada, suposem que dins la comarca del Ber-
guedà. 

DG 18, 28, 27. Submed. 

432. Crataegus monogyna Jacq. 

Nom vulgar: are blanc; el fruit, cirereta de pastor. 

- Estatge monta, ce. Penetra molt poc a l'estatge subalpi. 775-1650 m. 

Es fa a les bardisses, als marges i també dins els boscos poc densos. Prunetalia spi

nosele. IV-VI. 

Des de l'entrada de la Vall fins a vora la Collada de Toses, a les Gorges del Freser 
(1450 m) i a l'alta vall del Segadell. Vall d'Esteguelella, La Corba, Perramon, Aigues 
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Abunda sobretot a la part meridional, calcària, de la Vall: molt abundant als solells
del Sagnari i de Can Perramon de Baix, Collada de Grats, Golobran, Barricó, Roca
del Corb, torrent de la Corba, Aigües de Ribes, etc.
A la resta de la comarca és més rar i més localitzat: La Berruga, Ueixes de la Covi!
(1700 ml, Roques Blanques, solells d'Angelats, sobre Fornells (1500 ml, Els Esti·
radors, Rialb, Estremera, Daió, solells cap a Fontalba, Roc de la Malè (2100 Ol),
Gorges del Freser, Coma de Fresers (2150 ml, Bac de l'Heura, Bruguera,... A la vall
del Segadell (pardines, etc.) és menys freqüent i més localitzat que enlloc.

DG 39, 18, 28, 38, 27, 37.

430. Cotoneaster integerrimus Medicus

Núria (VAYR., Cat. N.: 22) (CAD., FI. Cat. Il· 317) (SEN., F7. N.: 62).

Submed.

- Estatge subalpí, c. Als estatges alpí i montà és més aviat rar. (1200) 1500·2000
(2450) m.
Es fa més que res als solells, dins els matolls del Juniperion nanae, però es troba
també, isola.t, dins els boscos de coníferes, als prats i als indrets rocosos. Y·YI.

Vora el Coll de la Casassa, 1200 m; La Berruga, 1600 m; Costa Borda, 1850 m; sota
el Coll del Remoló, 1800 m; Toses, 1475 m; cap al Coll de les Fontetes; Coll de la
Creueta, 1900 m; cim de Pla Baguet, 1900·2000 m; des de Pla de Rus i Pla d'Anyella
tIns a la Collada, ací i allà de manera esparsa, 1700-1875 m; Coma de Planès; cap al
Pas dels Uadres, 2300-2400 m; vall Estremera, 1500-1900 m; vers la Cova de SL Gil,
2060 m; Collet Verd, 2200 m; Coma de Vaca, 2410 m; cap al Pla de Solanells (Bru
guera), 1325 m; vessants de Sant Amanç, 1500 m. Sembla inexistent o molt rar a la
part oriental (vall del Segadell).

DG 29,39,18,28,38,37. Latebor.-alp.

431. Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C. Koch; e tomentosus Lindley

- Roques calcàries assolellades, als estatges montà i subalpí, frr.
L'hem vist únicament a l'extrem oriental de la Serra de Montgrony; sobre El Grau,
1300 m; cap a Golobran, 1500 m; vessants de la Berruga, 1600 m; solell de la Covil
(Ripollès), 1700 m.
SENNEN (Add.: 61) l'indica a Puigllançada, suposem que dins la comarca del Ber
guedà.

DG 18,28,27. Submed.

432. Crataegus monogyna Jacq.

Nom vulgar: arç blanc; el fruit, cirereta de pastor.

- Estatge montà, cc. Penetra molt poc a l'estatge subalpí. 775-1650 m.
Es fa a les bardisses, als marges i també dins els boscos poc densos. Prunetalia spi
nosae. IV-VI.

Des de l'entrada de la Vall fms a vora la Collada de Toses, a les Gorges del Freser
(1450 m) i a l'alta vall del Segadell. Vall d'Esteguelella, La Corba, Perramon, Aigües



de Ribes, Pas del Llop, El Baell, Angelats, Ribes de Freser, Els Coforns, El Bac, 
Campelles, Plañóles, Espinosa, Ventola, sobre Fornells, torrent del Palos (1650 m), 
sobre Toses (1550 m), Rialb, Queralbs, Sait del Grill, Serrât, Ribesaltes, l'Orri, Pardi-
nes, la Moscatosa, cap a Boixetera, Conivella (1450 m), Bruguera, etc., etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Lateeur. 

*433. Prunus pérsica (L.) Batsch 

Nom vulgar: presseguer; el fruit, pressée. 

- Cultivât alguna vegada i sovint espontani ais indrets ruderals poc o molt humits. 
Voltants de Ribes de Freser, 900-975 m; Aiguës de Ribes, 850 m; vora La Corba, 
800 m; cap al Pont d'en Cabreta, 775 m. III-IV. 

DG 38 ,37 . Xina. 

*434. Prunus cerasifera Ehrh. var. cerasifera 

Nom vulgar: prunera; el fruit, pruna d'hivern. 

- Cultivada pels seus fruits. Naturalitzada, sobretot a les vores del Freser entre el 
Pont d'en Cabreta i Ribes, 775-950 m. III-IV. 

DG 38 ,37 . Lateiran. 

var. pissardii (Carrière) L. H. Bailey 

- Cultivada com a ornamental. 

*435. Prunus domestica L. subsp. domestica. 

Nom vulgar: prunera; el fruit, pruna. 

- Sovint cultivada pels seus fruits, i rarament subspontània. 

subsp. insititia (L.) Poiret 

Nom vulgar: prunyoner, prunyoler; el fruit, prunyó, prunyol. 

Cultivât pels seus fruits i per fer tanques. Alguna vegada subspontani i, mes rara
ment, naturalitzat. Vora Mas Conill, 1175 m; Torrent Roig (El Baell), 1000 m; Perra-
mon, 950 m; El Casot, 825 m. HMV. 

DG 28 ,38 , 37. Orient. 

436. Prunus spinosa L. 

Nom vulgar: arç negre, aranyoner; el fruit, aranyó. 

- Estatge monta, ccc. 775-1550 m. 
Es fa a les bardisses, on de vegades és dominant; pot constituir poblacions extenses. 
També apareix dins els boscos de caducifolis, pero hi té poca vitalitat. Característic 
de l'ordre Prunetalia spinosae. IV-V. 
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de Ribes, Pas del Llop, El Baell, Angelats, Ribes de Freser, Els Coforns, El Bac,
Campelles, Planoles, Espinosa, Ventolà, sobre Fornells, torrent del Palós (1650 ml,
sobre Toses (1550 ml, Rialb, Queralbs, Salt del Grill, Serrat, Ribesaltes, l'Orri, Pardi
nes, la Moscatosa, cap a Boixetera, Conivella {145ü ro), Bruguera, etc., etc.

DG 39, 18, 28, 38, 27, 37. Lateeur.

*433. Prunus persica (L.) Batsch

Nom vulgar: presseguer; el fruit, préssec.

- Cultivat alguna vegada i sovint espontani als indrets ruderals poc o molt humits.
Voltants de Ribes de Freser, 900-975 m; Aigües de Ribes, 850 m; vora La Corba,
800 m; cap al Pont d'en Cabreta, 775 m.lII-lV.

DG 38,37. Xina.

*434. Peunus cerasífera Ehrh. var. cerasifera

Nom vulgar: prunera; el fruit, pruna d'hivern.

- Cultivada pels seus fruits. Naturalitzada, sobretot a les vores del Freser entre el
Pont d'en Cabreta i Ribes, 775-950 m. lli-IV.

DG38,37.

var.pissardii (Carrière) L. H. Bailey

- Cultivada com a ornamental.

*435. Prunus domestica L. subsp. domestica.

Nom vulgar: prunera; el fruit, pruna.

- Sovint cultivada pels seus fruits, i rarament subspontània.

Lateiran.

subsp. insititia (L.) Poiret

Nom vulgar: prunyoner, prunyoler; el fruit, prunyó, prunyol.

Cultivat pels seus fruits i per fer tanques. Alguna vegada subspontani i, més rara·
ment, naturalitzat. Vora Mas Conill, 1175 m; Torrent Roig (El Baell), 1000 m; Perra
mon, 950 m; El Casot, 825 m. III-IV.

DG 28,38,37. Orient.

436. Prunus spinosa L.

Nom vulgar: arç negre, aranyoner; el fruit, aranyó.

- Estatge montà, ccc. 775-1550 m.
Es fa a les bardisses, on de vegades és dominant; pot constituir poblacions extenses.
També apareix dins els boscos de caducifolis, peró hi té poca vitalitat. Característic
de l'ordre Prunetalia spinosae. IV-V.



Des de l'entrada de la Vali fìns a sobre Toses, a les Gorges del Freser (1450 m) i a 
Boixetera (1400 m). Saltor (Ripollès, 1500 m), El Sagnari, Estèguel, Barricò, Aigùes 
de Ribes, El Baell, Campelles, El Вас, Roques Blanques, Ventola, Planoles, Nevà, For-
nells, cap a Dòrria (1450 m), Toses, sobre Fornells (1500 m), Ribes de Freser, Batet, 
Rialb, Queralbs, Ribesaltes, Mas Conili, Pardines, Macana, Perramon, Bruguera, 
e tà , etc. 

Pianta molt polimorfa pel que fa, sobretot, a les dimensions de les fulles i del fruit. 
No sembla, però, que hom hi pugui distingir races ben definides. 

DG 39 ,18 , 28, 38 ,27 , 37. Lateeur. 

437. Prunus avium L. 

Nom vulgar: cirerer, cirer (sobretot la forma silvestre de l'espècie); el fruit, cirera. 

- Estatge monta, ce, però sempre dispers. 800-1500 (1600) m. 
Es fa als boscos ombn'vols, sobretot a les freixenedes i als boscos mixts de l'alianca 
Fraxino-Carpinion; més rarament a les vernedes, a les rouredes, etc. IV-V. 

Des de la zona meridional de la Vali (vali de Barricò) fins a vora Toses, a Queralbs 
i a Pardines. Abunda sobretot als obacs de la vali del Rigard, entre Ribes i Nevà 
(bosc de Sant Antoni, El Вас, baga de Planoles, Can Baldric,...), i als de la vali del 
Segadell (El Mas, Mas Conili, Conivella, Bosc d'en Cigala, l'Orri, Can Barratort, 
Vilaró). Altres localitats: Вас de FAdou, 1100 m; vali d'Angelats; sota Torroella, 
850 m; sota Ventola, 1200 m; sobre Espinosa, 1400 m; sota Dòrria, 1450 m; vol
tante de Ribes de Freser, als bacs i a les vores de riu; Bosc de Batet, 1570 m; cap a 
Rialb; Ribesaltes; La Moscatosa, 1400 m; Вас de l'Heura, 1200 m; Perapinta, 1300 
m; Bruguera, etc. 
A l'estatge monta hom veu plantades diverses races de conreu. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Eur. 

438. Prunus mahaleb L.; Cerasus mahaleb (L.) Miller 

Ribes ? (VAYR., Cat. N.: 19). 
Nùria (CAD., FI V.: 77; Exc. : 102), citació que el mateix autor no especifica pas en 

la seva Flora de Catalunya. 

- El Baell, 1250 m, en un marge entre conreus, unica localitat on hem vist aquesta 
pianta. Podria existir en alguns altres indrets de la zona meridional de la comarca, 
però en tot cas és rarissima. Es fa també a Montgrony (Ripollès). 

Ni a l'herbari Vayreda ni a l'herbari Cadevall hi ha exemplars que donin testimoni 
de les indicacions a dalt ressenyades, la de VAYREDA, doncs, simple suposició i la 
de CADEVALL clarament errònia. 

D G 2 8 . Latesubmed. 

ROSÀCIES CULTIVADES - A pari de les espècies ja esmentades, hom cultiva so-
vint altres rosàcies, unes pels seus fruits comestibles (Cydonia oblonga Miller, el co-
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Des de l'entrada de la Vall fIns a sobre Toses, a les Gorges del Freser (1450 m) i a
Boixetera (1400 ml. Saltor (Ripollès, 1500 ml, El Sagnari, Estèguel, Barricò, Aigües
de Ribes, El Baell, Campelles, El Bac, Roques Blanques, Ventolà, Planoles, Nevà, For
nells, cap a Dòrria (1450 ml, Toses, sobre Fornells (1500 ml, Ribes de Freser, Batet,
Rialb, Queralbs, Ribesaltes, Mas Conill, Pardines, Maçana, Perramon, Bruguera,
etc., etc.

Planta molt polimorfa pel que fa, sobretot, a les dimensions de les fulles i del fruit.
No sembla, però, que hom hi pugui distingir races ben definides.

DG 39, 18, 28, 38, 27, 37.

437. Prunus avium L.

Lateeur.

Nom vulgar: cirerer, cirer (sobretot la forma silvestre de l'espècie); el fruit, cirera.

- Estatge montà, cc, però sempre dispers. 800-1500 (1600) m.
Es fa als boscos ombrívols, sobretot a les freixenedes i als boscos mixts de l'aliança
Fraxino·Carpinion; més rarament a les vernedes, a les rouredes, etc. IV-V.

Des de la zona meridional de la Vall (vall de Barricó) fIns a vora Toses, a Queralbs
i a Pardines. Abunda sobretot als obacs de la vall del Rigard, entre Ribes i Nevà
(bosc de Sant Antoni, El Bac, baga de Planoles, Can Baldric,...), i als de la vall del
Segadell (El Mas, Mas Conill, Conivella, Bosc d'en Cigala, l'Orri, Can Barratort,
Vilaró). Altres localitats: Bac de l'Adou, llOO m; vall d'Angelats; sota Torroella,
850 m; sota Ventolà, 1200 m; sobre Espinosa, 1400 m; sota Dòrria, 1450 m; vol
tants de Ribes de Freser, als bacs i a les vores de riu; Bosc de Batet, 1570 m; cap a
Rialb; Ribesaltes; La Moscatosa, 1400 m; Bac de l'Heura, 1200 m; Perapinta, 1300
m; Bruguera, etc.
A l'estatge montà hom veu plantades diverses races de conreu.

DG 18,28,38,37. Eur.

438. Prunus mahaleb L.; Cerasus malla/eb (L.) Miller

Ribes? (VAYR., Cat. N.: 19).
Núria (CAD., FL v.: 77; Exc.: 102), citació que el mateix autor no especifIca pas en
la seva Flora de Catalunya.

- El Bael1, 1250 m, en un marge entre conreus, única localitat on hem vist aquesta
planta. Podria existir en alguns altres indrets de la zona meridional de la comarca,
peró en tot cas és raríssima. Es fa també a Montgrony (Ripollès).

Ni a l'herbari Vayreda ni a l'herbari Cadevall hi ha exemplars que donin testimoni
de les indicacions a dalt ressenyades, la de VAYREDA, doncs, simple suposició i la
de CADEVALL clarament errònia.

DG 28. Latesubmed.

ROSÀCIES CULTIVADES - A part de les espècies ja esmentades, hom cultiva so
vint altres rosàcies, unes pels seus fruits comestibles (Cydonia oblonga Miller, el co-



donyer; Fragaria x ananassa Duchesne, etc), altres com a plantes ornamentáis (diver
sos rosers [genere Rosa], Cotoneaster sp., Pyracantha coccínea M. J. Roemer, etc.). 

PAPILIONACEAE 

Laburnum anagyroides Medicus; Cytisus laburnum L. 

— Rarament cultivat. Subspontani a Can Perramon de Baix, 825 m (DG 37). 

439. Cytisus sessilifolius L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 16) (CAD.,Í7. Cat. II: 50). 

— Zona meridional de la Valí, c. 775-1700 m. 
Boscos secs, matolls, marges, costers rocosos. Preferentment en terrenys calcináis. 
De l'alianca Quercion pubescenti-petraeae. IV-VI. 

Des del Pont d'en Cabreta (775 m) fins a Ribes de Freser. Sembla inexistent mes cap 
al nord. Aprofitant els solells, s'enfila fins a Golobran (1500 m) i fins al cim deis 
Cingles de Sant Eloi, 1700 m. Altres localitats; Estéguel, El Sagnari, Collada de Grats, 
La Corba, Perramon de Baix, Barricó, Aigües de Ribes, El Baell, Pas del Llop, El 
Grau, valí d'Angeláis (fins prop de Campelles), sota Bruguera, Camp deis Dois (1400 
m). 

La citació de Queralbs sembla molt dubtosa. 

DG 2 8 , 3 8 , 2 7 , 37. Submed. 

440. Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer ex Koch; Cytisus scoparius (L.) Link 

Nom vulgar: ginestera, ginesta. El col.lectiu és ginestar. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. K: 15) (CAD.,Fl. Cat. II: 37). 
SEN. inclou Fespécie en el seu catáleg {Fl. N.: 59). 

— Estatges monta i subalpí inferior, ccc, pero només en terrenys ácids. (800) 900-
1600 (1950) m. 
Fa extensos matolls, sol o barrejat amb el boix, sobretot ais costers solells. També 
viu dins els boscos clars i a les clarianes de bosc. De l'alianga Sarothamnion scoparii. 
Pot fer grans poblacions subsegüentment a l'incendi de les pinedes acidofiles. IV-VII. 

Des de vora Ribes de Freser fins a sota la Collada de Toses (1600 m), a les portes de 
Nuria, a les Gorges del Freser i vora la Collada Verda (1650 m). A la part meridional 
de la Valí, calcaría, es refugia ais codolars del riu (vora la Corba, 800 m). Localitats 
intermedies: Aigües de Ribes, El Baell, Campelles, Angelats, Roques Blanques, Pla
ñóles, Fornells, Dorria, torrent del Palos (1600 m), Toses, Ribes de Freser, Batet, 
Queralbs, Fustanyá, La Plana, Daió, Gorges de Nuria fins a vora la Creu d'en Riba 
(pero rar), solells del Roe de Tot-lo-món i de les Gorges del Freser (rar entre 1600 i 
1800 m), Roe de la Cal?, Ribesaltes, abundant ais solells deis boscos de Ribes i de 
Pardines fins a uns 1800 m, Boixetera, Puigsac, Mas Conill, Conivella, Clots de Maga
ña, Bruguera, Camp deis Dois, etc. etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 37. Lateatl. 
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danyer; Fragaria x ananassa Duchesne, etc), altres com a plantes ornamentals (diver
sos rosers [génere Rosa], Cotoneaster sp., Pyracantha coccinea M. J. Roemer, etc.).

PAPILlDNACEAE

Laburnum anagyroides Medicus; Cytisus laburnum L.

- Rarament cultivat. Subspontani a Can Perramon de Baix, 825 m (DG 37).

439. Cytisus sessilifolius L.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 16)(CAD., F7. Car. 11: SO).

- Zona meridional de la Vall, c. 775-1700 m.
Boscos secs, matolls, marges, costers rocosos. Preferentment en terrenys calcinals.
De l'aliança Quercion pubescenti-petraeae. IV-VI.

Des del Pont d'en Cabreta (775 m) fios a Ribes de Freser. Sembla ioexistent més cap
al nord. Aprofitant els solells, s'enfl1a fins a Golobran (1500 m) i fms al cim dels
C'iog1es de Sant Eloi, 1700 m. Altres localitats; Estèguel, El Sagnari, Collada de Grats,
La Corba, Perramon de Baix, Barricó, Aigües de Ribes, El Baell, Pas del Llop, El
Grau, vall d'Angelats (fms prop de Campelles), sota Bruguera, Camp dels Dois (1400
m).
La citació de Queralbs sembla molt dubtosa.

DG 28,38,27,37.

440. Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer ex Koch; Cytisus scoparius (L.) Link

Nom vulgar: ginestera, ginesta. El col.lectiu és ginestar.

Submed.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: IS) (CAD.,Fl. Cat. 11: 37).
SEN. ioclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 59).

- Estatges montà i subalpí inferior, ccc, però només en terrenys àcids. (800) 900
1600 (1950) m.
Fa extensos matolls, solo barrejat amb el boix, sobretot als costers solells. També
viu dins els boscos clars i a les clarianes de bosc. De l'aliança Sarothamnion scoparii.
Pot fer grans poblacions subsegüentment a l'iocendi de les pinedes acidòfiles. N-VII.

Des de vora Ribes de Freser fins a sota la Collada de Toses (1600 m), a les portes de
Núria, a les Gorges del Freser i vora la Collada Verda (1650 m). A la part meridional
de la Vall, calcària, es refugia als codolars del riu (vora la Corba, 800 m). Localitats
intermèdies: Aigües de Ribes, El Baell, Campelles, Angelats, Roques Blanques, PIa
noles, Fornells, Dòrria, torrent del Palós (1600 rn), Toses, Ribes de Freser, Batet,
Queralbs, Fustanyà, La Plana, Daiò, Gorges de Núria fms ~ vora la Creu d'en Riba
(però rar), solells del Roc de Tot-lo-món i de les Gorges del Freser (rar entre 1600 i
1800 m), Roc de la Calç, Ribesaltes, abundant als solells dels boscos de Ribes i de
Pardines fins a uns 1800 m, Boixetera, Puigsac, Mas Conill, Conivella, Clots de Maça
na, Bruguera, Camp dels Dois, etc. etc.

DG 39,18,28,38,48,37. Lateatl.



441. Chamaecytisus supinus (L.) Link; Cytisusgallicus A. Kerner, C. supinus L. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 16) (CAD. ,H Cat. II: 48). 

— Zona meridional de la Vall, rr. 

Es fa als vessants calcaris secs, dins les comunitats del Xerobromion o del'Aphyl-
lanthion. Aquest comportament contrasta força amb el que presenta a d'altres 
comarques del nord-est de Catalunya (corn és ara a la Garrotxa i al Cabreras) on la 
mateixa especie es considera característica de les landes acidôfiles del Calluno-
Genistion. VI-VII. 

Sota el Casot, 800 m; soleil de les Coves de Ribes, 825 m; El Baell, 1150 m;Mont-
grony (Ripollès); vessants de la Berruga, vora el Portet, 1675 m. 

DG 28, 38, 27, 37. Latesubmed.-Atl. 

442. Genista purgans (L.) DC.; Cytisuspurgans (L.) Boiss. 

Nom vulgar: balee. 

Nuria (COLM. in COSTA,Introd.: 54). 
Muntanyes de Nuria i vora Pardines (SALV. in WK., Prodr. III: 457). 
Coll de Finestrelles i Nuria (COSTA, Supl: 17). La primera citació és recollida per 
WK. {SuppL: 256). 
Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 15). 
Collada de Toses, Nuria (CAD. ,R Cat. II: 37). 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (Fl. N.: 59). 
Nuria, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp.: 37, Saxifragetum mixtae); vers Finestrelles, 
2300 m, Pic de Segre, 2400 i 2450 m (BR.-BL., Le. t. 2 1 , Festucetum eskiae); al N 
de Nuria, 2200 m (BR.BL.,/.c. t. 23,Hieracieto-Festucetum spadiceae). 
Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLÔS, La Bardissa: 56, Twriteto-Rhamnetum al-
pinae). 
Cap a la Collada de Toses, 1550-1815 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 6, 
Veronico-Pinetum sylvestris); idem 1680-1815 m (RIVAS MART., le. t. 7, Cytise-
tum purgantis pyrenaicum). 

— Estatges subalpí i monta superior, ce, perô de distribució irregular. Sol fer grans 
masses. (1150 ) 1400-2200 (2450) m. 
Silicícola. A l'estatge subalpí els matolls de bàlec fan part de l'aliança Juniperion 
nanae; a l'estatge monta superior, els matollars amb dominancia de G. purgans per-
tanyen a l'aliança Genistion purgantis. A baixa altitud o en indrets poc secs el bàlec 
es posa en contacte amb les formacions de S. scoparius i Buxus sempervirens dins 
les quais penetra. (IV) V-VII. 

Dintre la comarca l'àrea d'aquesta planta presenta dues zones de máxima freqüen-
cia: la vall superior del Rigard i la vall del riu Nuria. A la vall del Rigard extenses 
poblacions de bàlec cobreixen els vessants soleils des de la Collada de Toses fins a 
Fornells i Dôrria; mes cap a llevant apareixen encara claps de bàlec o, si mes no, 
mates esparses fins a l'indret de Planés. Pel costat obac de la mateixa vall, el bàlec 
es limita a les àrees silícies: clotada de Neva des de sobre les cases (1250 m) fins a 
Coll Roig (1700 m), torrent d'Aspre fins a Coll Roig i a Prat de Jou. Des de Prat 
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441. Chamaecytisus supinus (L.) Link; Cytisus gal/ie"s A. Kerner, C. SI/pillus L.

Ribes (YAYR., Cat. N.: 16) (CAD., FI. Cat. ¡I: 48).

- Zona meridional de la YalI, rr.
Es fa als vessants calcaris secs, dins les comunitats del Xerobromioll o de l'Aphyl·
lanthion. Aquest comportament contrasta força amb el que presenta a d'altres
comarques del nord-est de Catalunya (com és ara a la Garrotxa i al Cabrerès) on la
mateLx3 espècie es considera característica de les landes acidòfIles del Calluno
Genisrion. YI·YII.

Sota el Casot, 800 m; solell de les Coves de Ribes, 825 m; El Baell, 1150 m; Mont·
grony (Ripollès); vessants de la Berruga, vora el Portet, 1675 m.

DG 28, 38, 27, 37. Latesubmed.·AtI.

442. Genista purgans (L.) DC.; Cyrisus purgallS (L.) Boiss.

Nom vulgar: bàlec.

Núria (CaLM. in CaSTA,1nrrod.: 54).
Muntanyes de Núria i vora Pardines (SALY. in WK., Prodr. ¡lI: 457).
Coll de Finestrelles i Núria (COSTA, SupI: 17). La primera citació és recollida per
WK. (Suppl: 256).
Muntanyes de Núria (YAYR., Cat. N: 15).
Collada de Toses, Núria (CAD., FI. Cat. 11: 37).
SEN. inclou ¡'espècie en el seu catàleg (FI. N: 59).
Núria, 2100 m (BR.·BL., Vég. alp.: 37, Saxifragenml mixtae); vers Finestrelles,
2300 m, Pic de Segre, 2400 i 2450 m (BR.·BL.,!.e. t. 21, Festueenlm esldae); al N
de Núria, 2200 m (BR.BL.,I.e. t. 23, Hieraeieto·Festueetum spadieeae).
Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLÒS, La Bardissa: 56, Turriteto·Rhamlletum al·
pinae).
Cap a la Collada de Toses, 1550·1815 m (RJYAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6,
Verollieo·Pinetum sylvesrris); idem 1680·1815 m (RJYAS MART.,I.e. t. 7, Cyrise·
rum purgantis pyrenaicum).

- Estatges subalpí i montà superior, cc, però de distribució irregular. Sol fer grans
masses. (1150) 1400·2200 (2450) m.
Silicícola. A l'estatge subalpí els matolls de bàlec fan part de l'aliança JUlliperioll
nanae; a l'estatge montà superior, els matollars amb dominància de G. pUTgans per
tanyen a l'aliança Genistion purgantis. A baixa altitud o en indrets poc secs el bàlec
es posa en contacte amb les fonnacions de S. scoparius i Buxus sempervirens dins
les quals penetra. (IV) Y·YlI.

Dintre la comarca l'àrea d'aquesta planta presenta dues zones de màxima freqüen·
cia: la vall superior del Rigard i la vall del riu Núria. A la vall del Rigard extenses
poblacions de bàlec cobreixen els vessants solells des de la Collada de Toses fms a
Fornells i Dòrria; més cap a llevant apareixen encara claps de bàlec 0, si més no,
mates esparses fms a l'indret de Planès. Pel costal obac de la mateixa vall, el bàlec
es limita a les àrees silícies: clotada de Nevà des de sobre les cases (1250 m) fms a
Coll Roig (1700 m), torrent d'Aspre fms a Coll Roig i a Prat de Jou. Des de Prat



de Jou, i seguint els afloraments porfirics, G. purgans baixa en direcció a Campelles 
(fora ja de la valí del Rigard); abunda sobretot als costers soleils i rocosos sobre el 
torrent de Prat de Jou. També n'hi ha algunes poblacions al capçal de la vall Estre-
mera, 2100-2200 m. A la zona del riu Nuria, el bàlec, s'estén profusament des de 
Daió i deis soleils del Roc de Tot-lo-món fins a Nuria i a la vall de Finestrelles; mes 
cap a llevant, el matoll de balees penetra a les Gorges del Freser (Sait del Grill, etc.), 
perô aviat es difumina, de manera que a la part superior d'aqüestes gorges hom en 
troba només alguns claps als soleils mes secs o als indrets rocosos (La Balma, Collet 
de la Regalissia, etc.). 
Fora d'aquestes zones, G. purgans apareix encara, molt escadussera, ais vessants del 
Taga, al soleil de Conivella (1450 m), dintre el matoll de ginestera. A la part oriental 
de la comarca (vall del Segadell) Fespècie és inexistent; els matolls de bàlec hi son 
substituïts enterament per ginestars de Sarothamnus scoparius o landes de Calluna 
vulgaris (substitució que ja s'observa clarament a la vall del Rigard des de la linia de 
Plañóles cap a llevant). La citació de Pardines és, dones, molt dubtosa. 
Aquesta distribució particular del bàlec a la Vall és condicionada - s e m b l a - pel 
carácter mes acusadament continental, o tèrmicament contrastât, del clima d'aque-
lles dues zones, a part la presencia de substrats àcids i Faparició d'afloraments ro
cosos. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 28, 38. Orôfit atl. (-Med. W). 
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de Jou, i seguint els afloraments porfírics. G. purgans baixa en direcció a Campelles
(fora ja de la vall del Rigard); abunda sobretot als costers solells i rocosos sobre el
torrent de Prat de Jou. També n'hi ha algunes poblacions al capçal de la vall Estre
mera, 2100-2200 m. A la zona del riu Núria, el bàlec, s'estén profusament des de
Daió i dels solells del Roc de Tot-la-món fins a Núria i a la vall de Finestrelles; més
cap a llevant, el matoll de bàlecs penetra a les Gorges del Freser (Salt del Grill, etc.),
però aviat es difumina, de manera que a la part superior d'aquestes gorges hom en
troba només alguns claps als solells més secs o als indrets rocosos (La Balma, Callet
de la Regalíssia, etc.).
Fora d'aquestes zones, G. purgans apareix encara, molt escadussera, als vessants del
Taga, al solell de Conivella (I450 m), dintre el matoll de ginestera. A la part oriental
de la comarca (vall del Segadell) l'espécie és inexistent; els matolls de bàlec hi són
substituïts enterament per ginestars de Sarothamnus scoparius o landes de Calluna
vulgaris (substitució que ja s'observa clarament a la vall del Rigard des de la línia de
Planoles cap a llevant). La citació de Pardines és, doncs, molt dubtosa.
Aquesta distribució particular del bàlec a la Vall és condicionada -semb1a- pel
caràcter més acusadament continental, o tèrmicament contrastat, del clima d'aque
lles dues zones, a part la presència de substrats àcids i l'aparició d'afloraments ro
cosos.

DG 29,39,18,28,38.

9 Genista purgans

7
2

Oròfit atl. (-Med. W).

o

3



Genista tinctoria L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 16) (CAD., FI. Cat. II: 45) . 

- Ni a l'herbari Vayreda ni a l'herbari Cadeva!! hi ha testimonis d'aquestes citacions. Si que hi 
hem vist, però, un exemplar d'aquesta espècie recollit per SENNEN a Montgrony. 

Com que cap altre botanic no ha trobat la planta a la comarca i com que és probable que aquelles 
antigües indicacions es basin en suposicions no comprovades, de moment excloem l'espècie del ca-
tàleg comarcal. 

Genista cinerea (Vili.) DC. in Lam. et DC. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 16), citacions que recull també CAD. (FL Cat. II: 45 ) sense 
fer-les seves. 
Olot, Ribes, etc . (BUB., FI. Pyr. II: 454 ) . 

- No hi ha testimonis d'herbari de les indicacions vayredanes. Ni cap altre botanic posterior ha 
indicat la planta a la Vali ni nosaltres la hi hem trobada. De tota manera, la seva presencia a la co-
marca no és pas improbable, ja que es fa al vei Ripollès i apareix, per exemple, a Corones, molt a 
prop dels vessants meridionals de la Vali de Ribes. Malgrat això, i com que no tenim dades segu
res sobre 1'existencia de G. cinerea al territori estudiat, preferim no incloure-la en aquest catàleg. 

443. Genista pilosa L. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 15) (CAD., Fi. Cat. II: 44) (VIC, Genist. I: 121, atribuint 
la citació a VAYR. ?). 

- Estatges monta i subalpí, en terrenys silicis, ce. Molt rarament en substrat calcari 
acidificai. 900-2100 m. 
Associada de manera gairebé constant amb Calluna vulgaris, és element característic 
del Calluno-Genistion. De vegades es fa també sobre les roques. (IV) V-VII (VIII). 

Des de Coli de Jou (1650 m), Ribes i El Baell (1100 m) fins a la Collada de Toses, 
a les Gorges del Freser (1700 m) i a la Collada Verda. Localitats intermedies: vora 
el Camp dels Dois, Serrât Roig, sobre Torroella (1100 m), Pia de Plaus, Els Coforns, 
Lleixes de la Covil (1700 m), Campelles, Plañóles, Neva, Espinosa, baga de Fornells, 
Toses, El Pinetar (Plañóles), sobre el Collet de les Barraques (2000 m), bosc de Batet, 
Fustanyà, Serrât, Queralbs, Daió, vora la Font de l'Home mort, Els Planassos, bosc 
de Serrât, La Canya, vessants del Balandrau (2100 m), Pia de Batibaumes, soleil del 
bosc de Ribes, vessants del Puig Cerveris, Pardines, Boixetera, Coll del Pal (1680 m), 
abundant ais voltants de Ribes, etc. etc. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Lateatl. (-Eur.). 

444. Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC. 

Nom vulgar: argelaga. 

Costes de Ribes (VAYR., Cat. N.: 16); fins a Ribes (CAD., Fl. Cat. II: 41); Ribes 
(GAB., CAD. in V I C , Genist. I: 81). 
Toses, 1600 m (BR.-BL., Notes: 18). 

- Estatge monta, ce. Ascendeix a l'estatge subalpí. 775-1400 (1800) m. 
Costers soleils, ais prats secs i ais matollars; també ais boscos aclarits i ais indrets 
rocosos. Planta termòfila que prefereix els terrenys caíc&ús. Aphyllanthion, Ononido-
Rosmarinetea, Xerobromion, etc. III-VI. 
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Genisra tinctoria L.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cal. N.: 16) (CAD., FI. Cat. 11: 45).

- Ni a l'herbari Vayreda ni a l'herbari Cadevall hi ha testimonis d'aquestes citacions. Sí que hi
hem vist, però, un exemplar d'aquesta espècie recollit per SENNEN a Montgrony.
Com que cap altre botànic no ha trobat la planta a la comarca i com que és probable que aqueUes
antigues indicacions es basin en suposicions no comprovades, de moment excloem l'espècie del ca·
tàleg comarcal.

Genista c¡nerea (ViU.) DC. in Lam. et DC.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 16), citacions que recuU també CAO. (FL Cat. l/: 45) sense
fer-les seves.
Olot, Ribes, etc. (BUB., F/. Pyr.lI: 454).

- No hi ha testimonis d'herbari de les indicacions vayredanes. Ni cap altre botànic posterior ha
indicat la planta a la Vall ni nosaltres la hi hem trobada. De tota manera, la seva presència a la co
marca no és pas improbable, ja que es fa al veí Ripollès i apareix, per e.xemple, a Corones. molt a
prop dels vessants meridionals de la Vall de Ribes. Malgrat això, i com que no tenim dades segu
res sobre l'existència de G. cinerea al territori estudiat, preferim no incloure-la en aquest catàleg.

443. Gerústa pilosa L.

Ribes (VAYR., Cat. N.. IS) (CAD., FI. Cat. JI: 44) (VIC., Genist. 1: 121, atribuinl
la citació aVAYR. ?).

- Estatges montà i subalpí, en terrenys silicis, cc. Molt rarament en substrat calcari
acidificat. 900-2100 m.
Associada de manera gairebé constant amb Cal/una vulgaris, és element característic
del Calluno-Genistion. De vegades es fa també sobre les roques. (IV) V-VlI (VIII).

Des de Coll de Jou (16S0 ml, Ribes i El Baell (llOO m) fIns a la Collada de Toses,
a les Gorges del Freser (1700 m) i a la Collada Verda. Localitats intermèdies: vora
el Camp dels Dois, Serrat Roig, sobre Torroella (llOO m), Pla de Plaus, Els Coforns,
Lleixes de la Covil (1700 m), Campelles, PIanoles, Nevà, Espinosa, baga de Fornells,
Toses, El Pinetar (Planoles), sobre el Callet de les Barraques (2000 ml, bosc de Batet,
Fustanyà, Serrat, Queralbs, Daió, vora la Font de l'Home mort, Els Planassos, bosc
de Serrat, La Canya, vessanls del BaIandrau (2100 m), Pla de Batibaumes, solell del
bosc de Ribes, vessants del Puig CeIVerís, Pardines, Boixetera, Coll del Pal (1680 m),
abundant als voltants de Ribes, etc. elc.

DG 29,39,18,28,38,48,37. Laleat!. (-Eur.).

444. Genista scorpius (L.) DC. in Lam. el DC.

Nom vulgar: argelaga.

Costes de Ribes (VAYR., Cat. N.: 16); ffis a Ribes (CAD., FI. Cat. JI: 41); Ribes
(GAB., CAD. in VIC., Gen(st. 1: 81).
Toses, 1600 m (BR.-BL.,Notes: 18).

- Estatge montà, cc. Ascendeix a ¡'eslatge subalpí. 775-1400 (1800) m.
Costers solells, als prats secs i als matollars; també als boscos aclarits i als indrets
rocosos. Planta termòma que prefereix els terrenys calcaris. Aphyllanthion, Ononido
Rosmarinetea, Xerobromion, etc. III-VI.



Molt fréquent i abundant a la part meridional de la Vali: El Sagnari, Saltor, Estegue-
lella, Estèguel, Collada de Grats, torrent de la Corba, soleils de les Coves de Ribes, 
Barricò, Golobran, Roca del Corb, El Baell, Bruguera, serrât de l'Home mort, Camp 
dels Dois, Ribes de Freser, etc. En aquesta zona l'argelaga s'enfila pels soleils fins als 
vessants de la Berruga (1700 m), als cingles de Sant Eloi (1700 m) i a Sant Amanç 
(1800 m). Segons SEN. (Add.: 42) des de Montgrony la planta puja fins a 1900 m 
d'altitud. 
A d'altres zones de la Vali l'argelaga no és tan comuna, però encara fa poblacions 
importants ací i allá: Roques Blanques, Plañóles, soleils de Can Palocai de Ventola 
(1000-1300 m), Els Estiradors, Rialb, sota Can Nadal, de Ribes a Pardines,... 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Latemed. W. 

445. Genista hispánica L. subsp. hispánica 

Costes de Ribes (VAYR., Cat. N.: 16); fins a Ribes (CAD., FI. Cat. II: 40). 

- Refugiada als soleils calcaris de la part meridional de la Valí, sobretot als vessants 
que donen al Ripollès. 
Es fa als relleixos de roca, als prats secs i als indrets rocossos. V-VI. 

Golobran, 1300-1500 m, abundant; cap a la Roca del Corb, 1500 m; molt abundant 
sobre el Mal Pas del Toix (Ripollès); pels soleils de la Berruga i de la Covil s'enfila 
mes amunt de 1800 m; Cingles de St. Eloi i soleil de Sant Amanç, fins a mes de 1700 
m; torrent de la Corba, 1250 m. 

DG 28, 38, 27, 37. Ibero-prov. L'espècie, latesubmed. W. 

446. Genistella sagittalis (L.) Gams in Hegi; Genista sagittalis L., Chamdespartium sa
gittale (L.) P. Gibbs 

Nom vulgar: ujol, ieiol (yayoî). 

Prats de Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 16). 
Puigllançada, 2000 m (CAD., FI. Cat. II: 43). 

— Estatges monta i subalpí, en terrenyys àcids o descalcificáis, ccc; molt rara sobre 
calcari. 900-2200 m. 
Es fa a les pastures acidòfiles, a les landes de Calluna i, mes rarament, als costers 
rocosos. Mesobromion (subaliança GenistelloAgrostidenion), Nardion, Calluno-
Genistion, Festucion eskiae,... V-VII (VIII). 

Des de Bruguera i El Baell fins a la Collada de Toses, a la vali de Nuria i a la Collada 
Verda. Voltants de Ribes de Freser, Pia de Plaus, Campelles (1300 m), El Bac, Plañó
les, Costa Pubilla, baga de Fornells, Toses, cap a Pia d'Anyella, Creu de Meians, 
Coma de Planés, El Pinetar (Plañóles), vali Estremerà fins a la Costa de les Tutes 
(2200 m), Fustanyà, La Ruira, La Plana, Gorges de Nuria, Tros de Bou, Roc de 
la Malè (2100 m), Pedrisses, Gorges del Freser, serra de la Canya, Collada de Meia-
nells, de Mont-roig a la Collada Verda, plans de Portóles, llisos de Taga (molt abun
dant), Conivella, Perapinta, etc. etc. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Lateatl.-submed. 
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Molt freqüent i abundant a la part meridional de la Vall: El Sagnari, Saltar, Estegue
lella, Estèguel, Collada de Grats, torrent de la Corba, solells de les Coves de Ribes,
Barricó, Golobran, Roca del Corb, El Baell, Bruguera, serrat de l'Home mort, Camp
dels Dois, Ribes de Freser, etc. En aquesta zona l'argelaga s'ennIa pels solells fms als
vessants de la Berruga (1700 ml, als cingles de Sant Eloi (1700 m) i a Sant Amanç
(1800 ml. Segons SEN. (Add.: 42) des de Montgrony la planta puja fms a 1900 m
d'altitud.
A d'altres zones de la Vall l'argelaga no és tan comuna, perà encara fa poblacions
importants ací i allà: Roques Blanques, Planoles, solells de Can Paloca i de Ventolà
(1000-1300 ml, Els Estiradors, Rialb, sota Can Nadal, de Ribes a Pardines,...

DG 18,28,38,27,37. Latemed. W.

445. Genista hispanica L. subsp. hispanica

Costes de Ribes (VAYR., Cat. N.: 16); fins a Ribes (CAD., FI. Cat. 11: 40).

- Refugiada als solells calcaris de la part meridional de la Vall, sobretot als vessants
que donen al Ripollès.
Es fa als relleixos de roca, als prats secs i als indrets rocossos. V-VI.

Golobran, 1300-1500 m, abundant; cap a la Roca del Corb, 1500 m; molt abundant
sobre el Mal Pas del Toix (Ripollès); pels solells de la Berruga i de la Covi! s'ennIa
més amunt de 1800 m; Cingles de Sl. Eloi i solell de Sant Amanç, fms a més de 1700
m; torrent de la Corba, 1250 m.

DG 28, 38, 27, 37. lbero-prov. L'espècie, latesubmed. W.

446. Genistella sagillalis (L.) Gams in Hegi; Genista sagittalis L., Chamdespartium sa
gitta/e (L.) P. Gibbs

Nom vulgar: ujol, ieiol (yayóT).

Prats de Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 16).
Puigllançada, 2000 m (CAD., F1. Cat. 11: 43).

- Estatges montà i subalpí, en terrenyys àcids o descalcificats, cec; molt rara sobre
calcari. 900-2200 m.
Es fa a les pastures acidòfL1es, a les landes de Cal/una i, més rarament, als costers
rocosos. Mesobromion (subaliança Genistel/o-Agrostidenion), Nardion, Cal/ullo
Genistion, Festucioll es/ciae, ... V-VII (VlII).

Des de Bruguera i El Baell fms a la Collada de Toses, a la vall de Núria i a la Collada
Verda. Voltants de Ribes de Freser, Pla de Plaus, Campelles (1300 ml, El Bac, Piano
les, Costa Pubilla, baga de Fornells, Toses, cap a Pla d'Anyella, Creu de Meians,
Coma de Planès, El Pinetar (planoles), vall Estremera fms a la Costa de les Tutes
(2200 ml, Fustanyà, La Ruira, La Plana, Gorges de Núria, Tros de Bou, Roc de
la Malè (2100 ml, Pedrisses, Gorges del Freser, serra de la Canya, Collada de Meia
nells, de Mont-roig a la Collada Verda, plans de Pàrtoles, llisos de Taga (molt abun
dant), Conivella, Perapinta, etc. etc.

DG 29,39,18,28,38,48. Lateatl.-submed.



Spartium junceum L. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 15) (CAD., Fl. Cat. II: 35) . 

- Ni a l'herbari Vayreda ni a l'herbaii Cadevall hi ha testimonis d'aquestes indicacions. Suposem 
que es tracta de simples conjectures, i és molt possible que la citació de CADEVALL sigui només 
una transcripció de la de VAYREDA. 

Lupinus polyphyllus Lindley 

- Planta cultivada com a ornamental i alguna vegada subspotània ais voltants deis 
jardins. De moment no sembla que tendeixi a naturalitzar-se com passa a d'altres con-
trades pirinenques. 

447. Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Bail; A linnaeanwn Walpers 

Costes seques de Ribes (VAYR., Cat. N.: 16); fins a Ribes (CAD., Fl. Cat. II: 51). 

- Zona meridional, predominantment calcaría, de la Valí, 800-1200 m. 
Prats i matollars sees, costers rocosos. Aphyllanthion, Xerobromion. III-VI. 

Sota Estèguel, 825 m; cap al Casot, 800 m; sobre La Corba, 900 m; valí de Barricó 
i cap a la Collada de Grats, 825-1200 m; de Montagut al Baell, 900-1000 m; sobre 
Angeláis, 1100 m. 

*448. Robinia pseudacacia L. 

Nom vulgar: escàcia, escàrcia. 

— Cultivada com a arbre d'ombra i com a ornamental. Perfectament naturalitzada, 
sobretot en indrets frescals (boscos de ribera, fondais,...). 800-1300 m. 
Sembla mes o menys lligada a les comunitats deis Querco-Fagetea. V-VI. 

Riberal del Freser, des de sota Estèguel fins a Ribes i a Rialb; sobre Angelats, 1075 m; 
costes de Segura, 1050 m; Roques Blanques, 1000 m; Plañóles; Fornells; Sta Cate
rina; Bac de l'Heura. 

449. Colutea arborescens L. subsp. gallica Browicz 

- Zona méridional de la Vall, rr. 800-1050 m. 

Rouredes seques, costers soleils (com a résidu de la vegetaciô forestal). Quercion 
pubescenti-petraeae. V-VI. 

Vers el Sagnari, 800 m; sota Estèguel, 800 m; cap a Can Gorra; sobre Torroella, 

DG 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Med. 

DG 2 8 , 3 8 , 37. America N. 

1050 m. 

DG 38 ,37 . Latesubmed. 

450. Astragalus purpureus Lam. 

Ribes, prop de Montagut (CAD.,£xc..- 94;F/. Cat. I: 151). 
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Spartium junceum L.

Ribes (VAYR., Cat. N.: 15) (CAD., F1. Cat, lI: 35).

- Ni a l'herbari Vayreda ni a l'herbari Cadevall hi ha testimonis d'aquestes indicacions. Suposem
que es tracta de simples conjectures, j és molt possible que la citació de CADEVALL sigui només
una transcripció de la de VAYREDA.

Lupinus polyphyUus Lindley

- Planta cultivada com a ornamental i alguna vegada subspotània als voltants dels
jardins. De moment no sembla que tendeixi a naturalitzar-se com passa a d'altres con
trades pirinenques.

447. Argyrolobium zanonü (Turra) P. W. BaU;A. linnaeanum Walpers

Costes seques de Ribes (VAYR., Cat. N.: 16); fms a Ribes (CAD., Fi. Cat. lI: 51).

- Zona meridional, predominantment calcària, de la VaU, 800·1200 m.
Prats i matollars secs, costers rocosos. Aphyllanthion, Xerobromion. I1I~VI.

Sota Estèguel, 825 m; cap al Casot, 800 m; sobre La Corba, 900 m; vaU de Barricó
i cap a la Collada de Grats, 825·1200 m; de Montagut al Baell, 900·1000 m; sobre
Angelats, 1100 m.

DG 28,38,27,37.

*448. Robinia pseudacacia L.

Med.

Nom vulgar: escàcia, escàrcia.

- Cultivada com a arbre d'ombra i com a ornamental. Perfectament "naturalitzada,
sobretot en indrets frescals (boscos de ribera, fondals, ...). 800·1300 m.
Sembla més o menys lligada a les comunitats dels Querco·Fagetea. V·VI.

Riberal del Freser, des desota Estèguel fms a Ribes i a Rialb; sobre Angelats, 1075 m;
costes de Segura, 1050 m; Roques Blanques, 1000 m; Planoles; Fornells; Sta Cate·
rina; Bac de l'Heura.

DG 28,38,37. Amèrica N.

449. Colutea arborescens L subsp. gallica Browicz

- Zona meridional de la vaU, rr. 800·1050 m.
Rouredes seques, costers solells (com a residu de la vegetació forestal). Quercion
pubescen ti·petraeae. V·VI.

Vers el Sagnari, 800 m; sota Estèguel, 800 m; cap a Can Gorra; sobre Torroella,
1050 m.

DG 38, 37.

450. Astragalus purpureus Lam.

Ribes, prop de Montagut (CAD., Exc.: 94; Fi. Cat. I: 151).

Latesubmed.



— A l'herbari Cadevall existeix un plec corresponent a aquesta citació. 
Deu tractar-se d'una planta molt rara a la comarca, car nosaltres - t o t i haver-la 
cercada- no l'hem trobada mai, ni a la localitat indicada per CADEVALL ni a cap 
altre lloc. 

D G 3 8 . Submed. W. 

451 . Astragalus alpinus L.;Phaca astragalina L. 

Muntanyes de Nuria, Puigmal (VAYR., Pl. not: 53); Serra de Nuria (TRÈM. in WK., 
Prodr. III: 277); muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N. : 18). 
Cap a Fontnegra i a Noucreus (CAD., Fl. Cat. II: 157). La primera localitat ja havia 
estât citada peí mateix CAD. anteriorment {Exc: 100). 
Bastant comuna al vessant esquerre de la valí de les Mulleres, sobretot cap a les altu-
res de Coma de Vaca (SEN., Add.: 50); llocs de roques i pastures (SEN., Fl. N.: 60). 

- Alta muntanya axial, r. 2000-2700 m. 
Es fa a les pastures, sobretot en substrat calcari. Carici-Kobresietea, Caricetalia curvu-
lae. VI-VIII. 

Ras de l'Ortigar, 2300 m; sobre la Coma de FEmbut, 2600 m; vora Nuria, 2000 m; 
Coll de Noufonts, 2700 m; cap al Pic de 1'Aliga, 2300 m; Coma de Fontnegra, 2125 
m; valí de les Mulleres, 2200-2400 m (SEN., herb.). 

DG 29 ,39 . Àrt.-alp. 

452. Astragalus depressus L. 

— Cap al Pía de Rus, 1800 m; única localitat on hem observât aquesta planta mes o 
menys nitrôfila. 

D G 1 8 . Orôfitmed. 

453 . Astragalus australis (L.) Lam.; Phaca australis L. 

Muntanyes de Nùria (TEX., TRÈM. in COSTA, Supl: 20; in WK., Sappi: 234) 
(VAYR., Cat. N.: 18; PI. Cat.: 31) (CAD., Fl. Cat. II: 56, autor que recull també les 
indicacions de VAYR. i de BUB.); Nùria (CAD., FI. V.: 74) (SEN., Fl. K: 60). 
Coll de Nùria (BUB., Fl. Pyr. II: 516, sub Astragalina australis (Micheli) Bub.). 
Vali de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum). 

- Alta muntanya, c, però de distribució irregular; quan apareix, sol fer-ho en abun-
dància. 1700-2800 m. 
Estrictament calcicola, es fa a les comunitats dels Seslerietalia coeruleae i sobretot al 
Festucetum gautieri. VI-VIII. 

Freqùent, i de vegades abundant, a la Serra de Montgrony, des de Puigllancada fins 
a La Covil (Pia d'Anyella, Costes de FHuguet, Tossal de Rus, La Creueta, Pietà Roja, 
Costa Borda, Pedra Picada, Coll del Remolo, Pia de Pujalts,...), 1700-2400 m. També 
apareix, més esparsament però fent poblacions, als terrenys calcinals de la zona axial; 
vali Estremerà (Costa de les Tutes, Bac de la Foradada, Estebris,...), 1800-2375 m; 
Fontalba, 2050 m; Coma de Gombreny, 2150 m; Coma de l'Embut, 2300-2400 m; 
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- A l'herbari Cadevall existeix un plec corresponent a aquesta citació.
Deu tractar-se d'una planta molt rara a la comarca, car nosaltres -tot i haver-la
cercada- no l'hem trobada mai, ni a la localltat indicada per CADEVALL ni a cap
altre lloc.

DG 38. Submed. W.

451. Astragalus alpinus L.; Phaca astragalina L.

Muntanyes de Núria, Puigmal (VAYR., PI. not.: 53); Serra de Núria (TRÈM. in WK.,
Prodr. III: 277); muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 18).
Cap a Fontnegra i a Noucreus (CAD., FI. Cat. lI: 157). La primera localitat ja havia
estat citada pel mateix CAD. anteriorment (Exc.: 100).
Bastant comuna al vessant esquerre de la vall de les Mulleres, sobretot cap a les altu
res de Coma de Vaca (SEN., Add.: 50); llocs de roques i pastures (SEN., F7. N.: 60).

- Alta muntanya axial, r. 2000-2700 m.
Es fa a les pastures, sobretot en substrat calcari. Carió-Kobresietea, Caricetalia curvu·
lae. VI-VIII.

Ras de l'Ortigar, 2300 m; sobre la Coma de l'Embut, 2600 m; vora Núria, 2000 m;
Coll de Noufonts, 2700 m; cap al Pic de l'Àliga, 2300 m; Coma de Fontnegra, 2125
m; vall de les Mulleres, 2200-2400 m (SEN., herb.).

DG 29,39. Àrt.-alp.

452. Astragalus depressus L.

- Cap al Pla de Rus, 1800 m; única localitat on hem observat aquesta planta més o
menys nitròfJ.1a.

DG 18. Oròfit med.

453. Astragalus australis (L.) Lam.; Phaca australis L.

Muntanyes de Núria (TEX., TRÈM. in COSTA, Supl.: 20; in WK., SuppL: 234)
(VAYR., Cat. N.: 18; PI. Cat.: 31) (CAD., F1. Cat. II: 56, autor que recull també les
indicacions de VAYR. i de BUB.); Núria (CAD., FI. V.: 74) (SEN., FI. N.: 60).
Coll de Núria (BUB., FI. Pyr. II: 516, sub Astragalina australis (Micheli) Bub.).
Vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum).

- Alta muntanya, c, però de distribució irregular; quan apareix, sol fer·ho en abun
dància. 1700-2800 m.
Estrictament calcícola, es fa a les comunitats dels Seslerietalia coeruleae i sobretot al
Festucetum gautieri. VI-VIII.

Freqüent, i de vegades abundant, a la Serra de Montgro'l}', des de Puigllançada fms
a La Covi! (pla d'Anyella, Costes de l'Huguet, Tossal de Rus, La Creueta, Pleta Roja,
Costa Borda, Pedra Picada, Coll del Remoló, Pla de Pujalts, ...), 1700-2400 m. També
apareix, més esparsament però fent poblacions, als terrenys calcinals de la zona axial;
vall Estremera (Costa de les Tutes, Bac de la Foradada, Estebris,...), 1800-2375 m;
Fontalba, 2050 m; Coma de Gombreny, 2150 m; Coma de l'Embut, 2300-2400 m;



Noufonts, 2500 m; vora Nuria, 2050 m; Coma de Fresers, 2150 m; Pics de la Vaca, 
2800 m; cap al Pic de l'Inferri, 2750 m. Manca, per contra, a la Serra Cavallera. 

DG 29, 39 ,18 , 28. Oròfit euras. 

454. Astragalus glycyphyllos L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. K: 18) (CAD..Í7. Cat. I: 49). 
Nuria (VAYR., Cat. N.: 18), citado que recull també CAD. (Le). 
SEN. inclou la planta en el seu catàleg (FI. N.: 60). 

— Estatge monta, r. Sol aparèixer de manera molt puntual. 775-1400 m. 
Es fa sobretot a les vorades de bosc, marges i clarianes. Origanetalia vulgaris. V-V1II. 

Pont d'en Cabreta, 775 m; de Can Maiols a Saltor (Ripollès), 1200 m; sobre Angelats, 
1050 m; Els Coforns, 1100 m; Roques Blanques, 1050 m; Espinosa, 1100 m; vali 
Estremerà, 1150 m; Queralbs, 1200 m; Bac de l'Heura, 1000 m; Conivella, 1400 m. 
La citació de Nuria és, si més no, sorprenent, atesa 1'altitud de la localitat. 

DG 39 (cf), 28, 38, 37. Eur. 

455. Astragalus sempervirens Lam. subsp. catalaunicus (Br.-Bl.) Lai'nz; A. nevadensis 
Boiss. subsp. catalaunicus Br.-Bl., A. aristatus auct. 

Dorria i Vail de Ribes (ISERN in COSTA, Introd.: 66; in WK., Prodr. Ill: 279). 
Toses, Fornells (VAYR., Cat. K: 18); citacio recollida per CAD. (FL Cat. II: 145), 
igualment com la dTSERN. 
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Noufonts, 2500 m; vora Núria, 2050 m; Coma de Fresers, 2150 m; Pics de la Vaca,
2800 m; cap al Pic de l'Infern, 2750 m. Manca, per contra, a la Serra Cavallera.

DG 29,39,18,28. Oròfit euras.

454. Astragalus g1ycyphyllos L.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 18) (CAD., FI. Cat. I: 49).
Núria (VAYR., Cat. N.: 18), citació que recull també CAD. (Lc.).
SEN. inclou la planta en el seu catàleg (FI. N.: 60).

- Estatge montà, r. Sol aparèixer de manera molt puntual. 775-1400 m.
Es fa sobretot a les vorades de bosc, marges i clarianes. Origanetalia vulgaris. V·VIII.

Pont d'en Cabreta, 775 m; de Can Maiols a Saltor (Ripollès), 1200 m; sobre Angelats,
1050 m; Els Coforns, 1100 m; Roques Blanques, 1050 m; Espinosa, 1100 m; vall
Estremera, 1150 m; Queralbs, 1200 m; Bac de l'Heura, 1000 m; Conivella, 1400 m.
La citació de Núria és, si més no, sorprenent, atesa l'altitud de la localitat.

DG 39 (cf), 28, 38, 37. Eur.

455. Astragalus sempeevirens Lam. subsp. catalaunicus (Br.-Bl.) Laínz; A. nevadensis
Boiss. subsp. cata/aunicus Bf.-Bl.,A. aristatus auet.

Dòrria i Vall de Ribes (ISERN in COSTA, Intrad.: 66; in WK., Pradr. III: 279).
Toses, Fornells (VAYR., Cat. N.: J8); citació recollida per CAD. (Fi Cat. lI: 145),
igualment com la d'ISERN.

o

9 Astragalus sempervirens subsp.
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Puberal de Toses ( B U B . Fl. Pyr. II: 524). 
Darrere el Puigmal, Puigllancada (VAYR., PI. Cat.: 32); vessants del Puigllancada, 
part damunt deis 2000 m (SEN.,,4ÚW..- 49);Puigllan9ada (BR. -BL. ,Notes : 228). 
Vessant S del Coll de Queralbs, 2490-2550 m ( S E R V E , Rech. comp. t. X I , comunitat 
de Festuca scoparia i Astragalus nevadensis). 

- Zona occidental de la Valí, r, pero localment abundant. (1250) 1500-2600 m. 
Pastures seques sobre terrenys calcináis; també en indrets rocosos o ais codolars 
dels riuets. Molt rara ais terrenys esquistosos. Festucetum gautieri, Ononidetalia 
striatae. V I - V I L 

Frequent sobretot a la Serra de Montgrony, des de Puigllancada fins al Pía de Pujalts 
(Costa Rasa, Costa Geperuda, Pía d'Anyella, Pía de Rus, Cim de Pía Baguet, Pleta 
Roja, Costa Borda, Pedra Picada, Coll del Remólo,...); des d'aquesta área s'estén fins 
cap a la Collada de Toses, a Toses i a Fornells (ais codolars del Rigard). L'espécie 
apareix, a mes, a dues o tres zones de la serralada axial: Coma de Planes, 2200-
2300 m; cap al Pas dels Lladres i el Puig de Dórria, 2350-2400 m; Coma de Fontseca, 
molt abundat, sobretot ais terrenys calcináis, 2400-2550 m. Sembla totalment inexis-
tent mes cap a llevant. 

DG 29 ,18 , 28. Pir. La subspécie, orófit europ. SW. 

456. Astragalus monspessulanus L . 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 18) (CAD., Fl. Cat. II: 147). 

var. chlorocyaneus (Boiss. et Reut.) Costa 

— Estatge monta, c. Puja a l'estatge subalpí on es posa en contacte amb la varietat 
alpinus. 800-1400 (1700) m. 

Es fa sobretot ais prats sees, i també ais costers rocosos. Aphyllanthion, Xerobro-
mion, Ononidetalia striatae. I V - V I ( V I I ) . 

Frequent, sobretot, a la zona meridional de la Valí (El Sagnari, La Corba, Barricó, 
Estéguel, El Baell, Aigües de Ribes, Bruguera, Clots de Macana, Ribes de Freser, Les 
Guilleumes,...), des d'on s'enfila pels solells de Sant Amane, Taga, etc. fins a uns 
1700 m. Mes cap al Nord i a les valls del Rigard i del Segadell esdevé menys comú: 
Roques Blanques, solell de Ventola, cap a Plañóles, Toses, Batet, Rialb, Fustanyá, 
Vilamanya, torrent del Forn, Ribesaltes, Les Vinyes, l'Orri, Puigsac. 
Les citacions de VAYREDA i CADEVALL, a dalt ressenyades, suposem que s'han 
d'atribuir a aquesta varietat. 

DG 3 9 , 1 8 , 28, 38, 27 ,37 . Med.-Submed. 

var. alpinus Fouc. 

Nuria (CAD.,"R Cat. II: 147, sense especificar varietat) (SEN., Fl. N: 60, sense 
indicar varietat ni localitats concretes). 
Vessant E del Pie de Segre, 2150 m ( B R . - B L . , Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae); 
Nuria, 2200 m, vers el Puigmal, 2150 m ( B R . - B L . , I.e.: 161, Festucetum scopariae 
subassociació de F. ovina subsp. indigesta). 
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Riberal de Toses (BUB. FI. Pyr. 11: 524).
Darrere el Puigmal, Puigllançada (VAYR., PI. Cat.: 32); vessants del Puigllançada,
part damunt dels 2000 m (SEN., Add.: 49); Puigllançada (BR.-BL.,Notes: 228).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2490-2550 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat
de Festuca scopliria i Astragalus nevadensis).

- Zona occidental de la Vall, r, però localment abundant. (1250) 1500-2600 m.
Pastures seques sobre terrenys calcinals; també en indrets rocosos o als codolars
dels riuets. Molt rara als terrenys esquistosos. Festucetum gautieri, Ononidetalia
striatae. VI-VII.

Freqüent sobretot a la Serra de Montgrany, des de Puigllançada fms al Pla de Pujalts
(Costa Rasa, Costa Geperuda, Pla d'Anyella, Pla de Rus, Cim de Pla Baguet, Pleta
Roja, Costa Borda, Pedra Picada, Coll del Remoló,...); des d'aquesta àrea s'estén fins
cap a la Collada de Toses, a Toses i a Fornells (als codolars del Rigard). L'espècie
apareix, a més, a dues o tres zones de la serralada axial: Coma de Planès, 2200
2300 m; cap al Pas dels Lladres i el Puig de Dòrria, 2350-2400 m; Coma de Fontseca,
molt abundat, sobretot als terrenys calcinals, 2400-2550 m. Sembla totalment inexis
tent més cap a llevant.

DG 29, 18,28.

456. Astragalus monspessulanus L.

Piro La subspècie, oròfit eurap. SW.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 18)(CAD.,FI. Cat. 11: 147).

var. chlorocyaneus (Boiss. et Reut.) Costa

- Estatge montà, c. Puja a l'estatge subalpí on es posa en contacte amb la varietat
alpinus. 800-1400 (1700) m.
Es fa sobretot als prats secs, i també als costers rocosos. Aphyllanthion, Xerobro
mion, Ononidetalia striatae. IV-VI (VII).

Freqüent, sobretot, a la zona meridional de la Vall (El Sagnari, La Corba, Barricó,
Estèguel, El Baell, Aigües de Ribes, Bruguera, Clots de Maçana, Ribes de Freser, Les
Guilleumes,...), des d'on s'enflia pels solells de Sant Amanç, Taga, etc. fms a uns
1700 m. Més cap al Nord i a les valls del Rigard i del Segadell esdevé menys comú:
Roques Blanques, solell de Ventolà, cap a Planoles, Toses, Batet, Rialb, Fustanyà,
Vilarnanya, torrent del Forn, Ribesaltes, Les Vinyes, l'Orri, Puigsac.
Les citacions de VAYREDA i CADEVALL, a dalt ressenyades, suposem que s'han
d'atribuir a aquesta varietat.

DG 39, 18, 28, 38, 27, 37. Med.-Submed.

var. alpinus FOllc.

Núria (CAD.; F/. Cat. 11: 147, sense especificar varietat) (SEN., F/. N.: 60, sense
indicar varietat ni localitats concretes).
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t.19,Festucetum scopariae);
Núria, 2200 m, vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., I.c.: 161, Festucetum scopariae
subassociació de F ovina subsp. indigesta).



Vessant S del Coll de Queralbs, 2510-2540 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat 
á.'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia, sense indicar varietat). 

- Estatges subalpi i alpí, c sobretot en terrenys calcináis. (1400) 1600-2550 m. 
Pastures xerófiles, vessants pedregosos. Característica del Festucetum gautieri. V-VII. 

Especialment frequent a la Serra de Montgrony: Puigllancada (2100 m), Pla d'Anyella 
(molt abundant), Pleta Roja, vora la Collada de Toses, Costa Borda, Pedra Picada, 
Costa Pubilla, La Covil,... També a la serralada pre-pirinenca oriental: vessants del Ta-
ga (Pineda Rosta, Conivella,...) gairebé fins al cim mateix. A la serralada axial apareix 
mes esparsament: Coma de Fontseca (2450 m), Estebrís (1950 m), Coma de Font-
alba (2240 m), Coma de l'Embut (2300 m), Roe de la Male (2100 m), Coma de Fre-
sers (2150 m), serra de la Canya i vessants del Balandrau. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Orófit med. 

A la zona de contacte entre ambdues varietats (chlorocyaneus i alpinus) apareixen 
sovint formes de transido, dificilment situables en un o altre táxon. 

Astragalus incanus L. 

Crestes de la Fossa del Gegant (COMP. in VAYR., PI. not.: 52) (TEX. in WK.,Prodr. Ill: 284); 
muntanyes de Nuria (COMP., TEX. in VAYR., Cat. N.: 18); Nuria, cap a Fontalba (CAD.), mun-
tanyes de Nuria (TEX.), crestes de la Fossa del Gegant, Coma de Noufonts (COMP.) in CAD., 
Fl. Cat. II: 48. 

- No hem vist testimonis d' herbari d' aqüestes citacions que han d' ésser, sens dubte, errónies. Afe-
girem que COMP. havia indicat aquesta planta no a la Coma de Noufonts sino al Coll de Noufonts 
(Hist. Nat. II: 199). 

Oxytropis pyrenaica Godr. et Gren.; O. montana (L.) DC. subsp. occidentals (Asch. et Graebn.) 
Br. Bl. 

Cim de Puigllangada 2400 m (SEN., Quelq. f. nouv.: 189;H d'Esp. 3: AQ;Add.: 50), citacióque 
recull CAD. (Fl. Cat. II: 153) tot assenyalant que correspon a la comarca del Berguedá. 

- SEN., qui repartí exemplars del Puigllancada en la seva exsiccataPtoues d'Espagne (n° 1174), 
especifica que la planta s'hi fa entre 2200 i 2400 m, ais vessants tarterosos herbats, i observa: 
"podría ésser que la nostra planta... no representes exactament la forma deis Pirineus centrals. No 
sembla allunyada de l'O. gaudinii Bunge. Deurá tractar-se d'una forma propia deis Pirineus orien
tals, O. catalaunica?" 
Nosaltres mateixos (vegeu Notes pel. subalp.: 57) havíem indicat aquesta especie al Puigllancada, 
tot contradient l'opinio de GUTTERM. i MERXM. els quals havien dit que es tractava d'O. ame-
thystea. Invalidem ara les raons que ens havien menat a fer aquesta asseveració i ens manifestem 
totalment d'acord amb el parer d'aquells especialistes. 

457. Oxytropis amethystea Arv.-Touv.;Q montana (L.) DC. subsp. occidentalis (Asch. et 
Graebn.) Br.-Bl. 

Puigllancada (GUTTERM und MERXM., Oxytropis: 246). 
(Vegeu O. pyrenaica). 

- Abundant al cim de Puigllancada, dins el Festucetum gautieri, sobretot ais vessants 
del Berguedá i de Cerdanya. 
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Vessant S del Coll de Queralbs, 2510-2540 m (SERVE, Rech. comp. t. Xl, comunitat
d'Astraga/us nevadensis i Festuca seopan'a, sense indicar varietat).

- Estatges subalpí i alpí, c sobretot en terrenys calcinals. (1400) 1600-2550 m.
Pastures xeròfJles, vessants pedregosos. Característica del Festucetum gautien. V-VII.

Especialment freqüent a la Serra de Montgrony: Puigl1ançada (2100 m),Pla d'Anyella
(molt abundant), Pleta Roja, vora la Collada de Toses, Costa Borda, Pedra Picada,
Costa Pubilla, La Covil,... També a la serralada pre-pirinenca oriental; vessants del Ta
ga (pineda Rosta. Conivella•...) gairebé fms al cim mateix. A la serralada axial apareix
més esparsament: Coma de Fontseca (2450 ml. Estebris (1950 ml. Coma de Font
alba (2240 ml. Coma de l'Embut (2300 ml, Roc de la Malé (2100 ml. Coma de Fre
sers (2150 ml, serra de la Canya i vessants del Balandrau.

DG 29. 39. 18. 28, 38. Oròfit med.

A la zona de contacte entre ambdues varietats (chlorocyaneus i a/pinus) apareixen
sovint formes de transició. dificilment situables en un o altre tàxon.

Astragalus incanus L.

Crestes de la Fossa del Gegant (COMP. in VAYR., Pl. not.: 52) (TEX. in WK.,Prodr. IlI: 284);
muntanyes de Núria (CO~tp .• TEX. in VAYR., Cat. N.: 18); Núria, cap a Fontalba (CAO.), mun·
tanyes de Núria (TEX.), crestes de la Fossa del Gegant, Coma de Noufonts (COMP.) in CAD.,
FI. Últ. 11: 48.

- No hem vist testimonis d'herbari d'aquestes citacions que han d'ésser, sens dubte, errònies. Afe
girem que COMP. havia indicat aquesta planta no a la Coma de Noufonts sinó al Coll de Noufonts
(Hisr. Nat. JJ: 199).

Oxytropis pyrenaica Godr. et Gren.; O. montana (L.) DC. subsp. occidentalis (Ascll. et Craebn.)
BL Bl.

Cim de Puigl1ançada 2400 m (SEN., Quelq. t nouv.: 189;Pl. d'Esp. 3: 40;Add.: 50), citació que
recull CAD. (F1. Cat. lI: 153) tot assenyalant que correspon a la comarca del Berguedà.

_ SEN., qui repartí exemplars del Puigllançada en la seva exsiccata Plantes d'Espagne (nO 1174),
especifica que la planta s'hi fa entre 2200 i 2400 m, als vessants tarterosos herbats, i observa:
"podria ésser que la nostra planta... no representés exactament la forma dels Pirineus centrals. No
sembla allunyada de l'O. gaudinii Bunge. Deurà tractar-se d'una forma pròpia dels Pirineus orien
tals, O. catalaunica?"
Nosaltres mateixos (vegeu Notes pel. subalp.: 57) havíem indicat aquesta espècie al Puigllançada,
tot contradient l'opinió de GUTTERM. i MERXM. els quals havien dit que es tractava d'O. ame
thystea. Invalidem ara les raons que ens havien menat a fer aquesta asseveració i ens manifestem
totalment d'acord amb el parer d'aquells especialistes.

457. Oxytropis amethystea Arv.-Touv.;O montana (L.) DC. subsp. occidenta/is (Asch. et
Graebn.) Br.-Bl.

Puigllançada (GUTTERM und MERXM .• Oxytropis: 246).
(Vegeu O. pyrenaica).

- Abundant al cim de Puigllançada. dins el Festucetum gautieri. sobretot als vessants
del Berguedà i de Cerdanya.



L'espécie és mes o menys frequent al Cadí, de manera que la localitat indicada deu 
representar Fextrem oriental d'aquesta seva área pirinenca. 

DG 18. Alp.-pir. 

458. Oxytropis campestris (L.) DC. subsp. campestris 

Nuria, cap a Fontnegra (CAD., Fl. Cat. II: 153). 
Valí de les Mulleres (SEN., Add.: 49). El mateix autor inclou la planta en el seu ca-
táleg nurienc (Fl. N.: 60) sense especificar localitat. 
Valí de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum, sub 
var. villosa). 

- Alta muntanya, a la serralada axial i a la Serra de Montgrony, ce. (1500) 1800-
2800 m. 
Pastures, preferentment en terrenys calcináis, bé que a la zona axial és frequüent 
també sobre esquists. Seslerietalia coeruleae, Caricetalia curvulae. VI-VIII. 

Forca corrent a la Serra de Montgrony, des de Puigllancada fins al Coll de Coma Erma-
da (Costa Rasa, Pía d'Anyella, Tossal de Rus, Coll de la Creueta, Pleta Roja, Costa 
Borda, Coll de les Fontetes, Pedra Picada, sobre els Plans de Nevá, Costa Pubilla,...), 
des d'on baixa fins a vora Toses; a claps hi és molt abundant. A la serralada axial apa-
reix un xic mes esparsament: Bac de la Foradada, 1950 m; Nuria, 2050 m; cap al Pic 
de 1'Aliga, 2300 m; Coma del Clot i Coma de Fontnegra, 2100-2700 m; Coll de 
Torreneules, 2580 m; Coll de Carancá, 2750 m; Coma de Vaca; Tirapits, 2600 m; 
Pic de Fresers, 2700 m; Bastiments (molt abundant); Coll de la Marrana, 2550 m; 
abundant a la Coma de Fresers, 2400-2600 m; cap al Coll de la Coma de FOrri, 
2500 m; vessants del Balandrau, 2200 m. 

Planta molt polimorfa. Varien les dimensions generals de la planta, des de formes 
nanes, amb tiges de 5 o 6 cm, fins a mates robustes de gairebé un pam; el nombre de 
folíols i el de flors; la pilositat, que pot ésser molt densa en els exemplars que es fan 
en indrets árids; etc. Segons KUEFER, n'existeixen també races de flors blau-violácies. 
En general, els exemplars dels Pirineus orientals son tots ells mes reduits comparáis 
amb les races del Pirineus centrals o dels Alps. (Vegeu, aixi mateix, O. nuriae). 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28. Bor.-alp. 

Oxytropis nuriae Sennen; O. hallen Bunge ex Koch var. ochroleuca Costa 

Cap a Fontnegra (CAD.,Exc: 100). 
Nuria, pastures alpines vers 2200 m i mes amunt (SEN., PI. d'Esp.: 87 ;Nos dec: 
646). El mateix autor l'inclou al seu catáleg (Fl. N: 60) sota el nom d'O. nuriensis. 

- La descripció de la var. ochroleuca d'O. hallen fou feta per COSTA (Supl: 20) 
sobre material de VAYR. in BOLOS mancat de fruits, tal com ho fa constar aquell 
autor ("Sin poder juzgar de los caracteres del fruto...") i com hem comprovat a 
l'herbari Vayreda. CAD. (Fl. Cat. II: 159) diu referint-se a aquesta varietat: "sospi-
tem que sigui la subvar. bicolor Rouy, de la O. campestris L." I SEN., en descriure 
la seva O. nuriae, es pregunta si no ha d'ésser sinónim d'O. hallen var. ochroleuca, 
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L'espècie és més o menys freqüent al Cadí, de manera que la localitat indicada deu
representar l'extrem oriental d'aquesta seva àrea pirinenca.

DG 18. Alp.-pir.

458. Oxytropis campestris (L.) DC. subsp. campestris

Núria, cap a Fontnegra (CAD., FI. Cat. II: 153).
Vall de les Mulleres (SEN., Add.: 49). El mateix autor inclou la planta en el seu ca·
tàleg nurienc (FI. N.: 60) sense especificar localitat.
Vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum, sub
var. villosa).

- Alta muntanya, a la serralada axial i a la Serra de Montgrony, cc. (1500) 1800
2800 m.
Pastures, preferentment en terrenys calcinals, bé que a la zona axial és frequüent
també sobre esquists. Seslerietalia coeruleae, Caricetalia curvulae. VI-VIII.

Força corrent a la Serra de Montgrony, des de Puigllançada fins al Coll de Coma Erma
da (Costa Rasa, Pla d'Anyella, Tossal de Rus, Coll de la Creueta, Pleta Roja, Costa
Borda, Coll de les Fontetes, Pedra Picada, sobre els Plans de Nevà, Costa Pubilla,...),
des d'on baixa fins a vora Toses; a claps hi és molt abundant. A la serralada axial apa
reix un xic més esparsament: Bac de la Foradada, 1950 m; Núria, 2050 m; cap al Pic
de l'Àliga, 2300 m; Coma del Clot i Coma de Fontnegra, 2100-2700 m; Coll de
Torreneules, 2580 m; Coll de Carançà, 2750 m; Coma de Vaca; Tirapits, 2600 m;
Pic de Fresers, 2700 m; Bastiments (molt abundant); Coll de la Marrana, 2550 m;
abundant a la Coma de Fresers, 2400-2600 m; cap al Coll de la Coma de l'Orri,
2500 m; vessants del Balandrau, 2200 m.

Planta molt polimorfa. Varien les dimensions generals de la planta, des de formes
nanes, amb tiges de 5 o 6 cm, fins a mates robustes de gairebé un pam; el nombre de
folíols i el de flors; la pilositat, que pot ésser molt densa en els exemplars que es fan
en indrets àrids; etc. Segons KÜ1'FER, n'existeixen també races de flors blau-violàcies.
En general, els exemplars dels Pirineus orientals són tots ells més reduïts comparats
amb les races del Pirineus centrals o dels Alps. (Vegeu, així mateix, O. nuriae).

DG 29, 39, 18, 28. Bor.-alp.

Oxytropis nuriae Sennen; O. halleri Bunge ex Koch var. ochroleuca Costa

Cap a Fontnegra (CAD., Exc.: 100).
Núria, pastures alpines vers 2200 m i més amunt (SEN., Pl. d'Esp.: 87; Nos dec.:
646). El mateix autor l'inclou al seu catàleg (FI. N.: 60) sota el nom d'O. nuriensis.

- La descripció de la var. ochroleuca d'O. hallen fou feta per COSTA (Supl.: 20)
sobre material de VAYR. in BOLÒS mancat de fruits, tal com ho fa constar aquell
autor ("Sin poder juzgar de los caracteres del fruto ...") i com hem comprovat a
l'herbari Vayreda. CAD. (FI. Cat. II: 159) diu referint-se a aquesta varietat: "sospi
tem que sigui la subvar. bicolor Rouy, de la O. campestris L" [ SEN., en descriure
la seva o. nuriae, es pregunta si no ha d'ésser sinònim d'O. hal/eri var. ochroleuca,



sinonimia que assenyala, sense afegir-hi interrogant, en alguns deis seus exemplars 
d'herbari. Recentment LEINS i MERXM. (in Fl. Europ. II: 126) donen per segura 
la identitat entre O. nuriae i O. hallen var. ochroleuca i sitúen el taxon dins el grup 
d'O. campestris, tôt opinant que podría tractar-se d'una subpècie particular. Vistos 
els exemplars tipus deis taxons de SENNEN i de COSTA, la concordança entre ells 
sembla reaiment prou significativa. Tôt plegat ha fet que també aquí admetem com 
a segura la seva identitat. 
O. nuriae seria, dones, una raça especialment redui'da d'O. campestris, amb pocs 
folíols (8-10 pareils) per fulla i poques flors (3-8) per inflorescencia. Les dades que 
en tenim ens inclinen a cieure que no es tracta pas d'una estirp ben delimitada sino, 
simplement, d'una forma de variabilitat extrema dins d'O. campestris. 
Hem herboritzat, sovint dins de poblacions de YO. campestris tipie, alguns exemplars 
que poden referir-se a aquesta raça. S'hi podrien atribuir també dos plecs de l'herbari 
Sennen (procedents, l'un del Pía de Pujalts, vers 1900 m, i l'altre de Puigllançada, 
vers 2100 m), així com altres dos espècimens de BC (número 94346, valí de Nou-
fonts, A. de BOLOS; i número 17796, Nuria, sense recol.lector). 

Oxytropis foucaudü Gillot 

Vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae); Serra de 

l ' E m b u t , 2 2 4 0 m, valí de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Le. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum fou
caudü). 

Vessant S del Coll de Queralbs, 2520-2540 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comuni t a t de Festu
ca scoparia iAstragalus nevadensis). 

- Citacions que es deuen a confusió amb O. hallen. Ja fa temps que , intrigáis per aqüestes indi-

cacions i atès que a la comarca estudiada no havíem herbori tzat mai O. foucaudü, estudiaren! amb 

de t en imen t les poblacions de les localitats precises que BRAUN-BLANQUET assenyala, cosa que 

ens po r t a a concloure que aquest botànic - n o r m a l m e n t tan s a g a ç - havia sofert una confusió, car 

en aquests indrets no s'hi fa altra Oxytropis de flors blaves que XO. halleri A aquest mateix 

résul tat arr iba, i ndependen tmen t , K Ü F F E R (vegeu Rech.: 238) . Ja G A U T I E R (Cata!.: 149) dub-

tava de l 'existència d'O. foucaudü al depar tament deis Pirineus orientais. 

459. Oxytropis halleri Bunge ex Koch 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 66; in WK., Prodr. III: 286),cita-
ció recollida també per CAD. (Fl. Cat. II: 154). 
Collada de Nuria (COMP. in VAYR.,/>/. not. : 52; in W!L.,Suppl: 235). 
Muntanyes de Nuria, Coma de Vaca (VAYR., Cat. N. : 18); muntanyes de Nuria 
(VAYR., Cat.N. : 18; Pl. Cat. : 31 ut var. sórdida Gaud.). 
Cap a Noucreus (CAD., FlCat.II : 154). 
Coma de l'Embut, alta valí de Noufonts, altures de Coma de Vaca (SEN., Add. : 
49-50). El mateix autor inclou l'espècie en el seu catàleg (FIN. : 60) sense comenta-
ris. 

Coll de Queralbs (KÜPFER, Rech. : 240). 

- Alta muntanya axial, c. Espars, pero sovint abundant. (1900) 2100-2800 m. Es fa 
sobretot en terreny calcaris i en indrets secs i exposais al vent. Elynion, Caricetalia 

curvulae. VI-VIII. 

Coma de Fontseca, 2400 m; sobre la Costa de les Tutes, 2340 m; torrent del Borrut; 
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sinonímia que assenyala, sense afegir-hi interrogant, en alguns dels seus exemplars
d'herbari. Recentment LEINS i MERXM. (in FI. Europ. lI: 126) donen per segura
la identitat entre o. nuriae i o. halleri var. ochroleuca i situen el tàxon dins el grup
d'O. campestris, tot opinant que podria tractar·se d'una subpècie particular. Vistos
els exemplars tipus dels tàxons de SENNEN i de COSTA, la concordança entre ells
sembla realment prou significativa. Tot plegat ha fet que també aquí admetem com
a segura la seva identitat.
o. nuriae seria, doncs, una raça especialment reduïda d'O. campestris, amb pocs
folíols (8-10 parells) per fulla i poques flors (3-8) per inflorescència. les dades que
en tenim ens inclinen a cleure que no es tracta pas d'una estirp ben delimitada sinó,
simplement, d'una forma de variabilitat extrema dins d'O. campestris.
Hem herboritzat, sovint dins de poblacions de l'O. campestris típic, alguns exemplars
que poden referir-se a aquesta raça. S'hi podrien atribuir també dos plecs de l'herbari
Sennen (procedents, l'un del Pla de Pujalts, vers 1900 m, i l'altre de Puigllançada,
vers 2100 m), així com altres dos espècimens de BC (número 94346, vall de Nou
fonts, A. de Balbs; i número 17796, Núria, sense recoUector).

Oxytropis !oUCQudii Gillot

Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.·BL., Vég. alp. t. 19, Festueetum scopariae); Serra de
l'Embut, 2240 m, vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., l.e. 1. 20, ElynefO-Oxytropidetum fou
eaudii).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2520·2540 m (SERVE, Rec/¡. comp. t. XI, comurtitat de Festu·
ca scoparia i Astragalus nevadensis).

- Citacions que es deuen a confusió amb O. haller;, Ja fa temps que, intrigats per aquestes indi
cacions i atès que a la comarca estudiada no havíem herboritzat mai O. foucaudii, estudiàrem amb
deteniment les poblacions de les localitats precises que BRAUN-BLANQUET assenyala, cosa que
ens portà a concloure que aquest botàrtic -nonnalmem tan sagaç- havia sofert una confusió, car
en aquests indrets no s'hi fa altra Oxytropis de flors blaves que ro. !laf(eri A aquest mateix
resultat arribà, independentment, KÜFFER (vegeu Rech.: 238). Ja GAUTIER (Catal.: 149) dub
tava de l'existència d'O. foucaudii al departament dels Pirineus orientals.

459. Oxytropis halleri Bunge ex Koch

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 66; in WK., Prodr. III: 286),cita
ció recollida també per CAD. (FI. Cat. 11: 154).
Collada de Núria (COMP. in VAYR.,PI. nat. : 52; in WK., Suppl.: 235).
Muntanyes de Núria, Coma de Vaca (VAYR., Cat. N. : 18); muntanyes de Núria
(VAYR., Cat.N. : 18; PI. Cat. : 31 ut var. sordida Gaud.).
Cap a Noucreus (CAD., Fl Cat.l!: 154).
Coma de l'Embut, alta vall de Noufonts, altures de Coma de Vaca (SEN., Add.
49-50). El mateix autor inclou l'espècie en el seu catàleg (FI.N. : 60) sense comenta
ris.
Coll de Queralbs (KÜPFER, Rech. : 240).

_ Alta muntanya axial, c. Espars, però sovint abundant. (1900) 2100-2800 m. Es fa
sobretot en terreny calcaris i en indrets secs i exposats al vent. Elynion, Cariceralia

curvulae. VI-VIII.

Coma de Fontseca, 2400 m; sobre la Costa de les Tutes, 2340 m; torrent del Borrut;



Els Planassos, 1900 m; Coma de Fontalba, 2200 m; cap a la Coma de Gombreny, 
2100 m; vora Nûria, 2000 m; Ras de l'Ortigar, 2300 m; vall de Finestrelles, 2100 m; 
Collet Verd i Coma de l'Embut, 2200-2300 m; Pic de Finestrelles, 2750 m; Noufonts, 
2250 m; Noucreus, 2800 m; vall de les Mulleres, 2350 m; Coll de Carançà, 2700 m; 
Roc de la Malè, 2100 m; sota el Pic de l'Àliga, 2300 m. 

DG 29, 39, 28. Orôfit europ. C 

Oxytropis pilosa (L.) DC. 

Baixant pel Coll de Noufonts a Costabona (COMP. in VAYR., Pinot. : 53; in WK. SuppL : 236); 
voltants de Nûria (COMP. in VAYR., Cat.N. : 18). 

- Planta inexistent als Piiineus. WK. ja comentava que la citaciô de COMP. li semblava molt dub-
tosa. Direm que la indicaciô de COMP. (Hist. Nat. II: 200) és: "voltants de Nûria, baixant del 
Coll de Noufonts". 

Oxytropis fetida (Vill.) DC. 

Vall d'Eina, pujant a la Collada de Nûria (COMP. in VAYR., Cat.N. : 18). 

- A part que la indicaciô de COMP. no es refereix concretament a la comarca, hom admet que 
aquest tàxon no existeix als Pirineus. 

460. Psoralea bitumir.csa L. 

Ribes (VAYR., Cat.N. : 18) (CAD., F.Cat.II : 163). 

- Estatge monta inferior, c, perô de distribuciô irregular. 775-1200 m. Marges, prats 
secs, costers soleils. Origanetalia vulgaris, Xerobromion, Aphyllanthion. IV-VIII. 

Fréquent sobretot a la zona méridional de la Vall i a la baixa vall del Rigard. El 
Sagnari, Vall d'Esteguelella, Estèguel, molt abundant als soleils de Can Perramon de 
Baix (800-1100 m), Aiguës de Ribes, El Baell (1000-1200 m, a claps molt abundant), 
sobre Angelats (1050 m), Pedrera, costes de Segura, molt abundant a Roques Blan-
ques, soleil de Ventolà. 

D G 2 8 . 3 8 , 27, 37. Med. 

461 . Vicia orobus DC. in Lam. et DC. 

- Estesa ûnicament pels escarpats soleils de les Gorges del Freser (Les Espiguetoses, 
La Molçô, La Balma, La Paradella, torrent de Castellcervôs, torrent del Sait del 
Grill,...), el Roc de Tot-lo-môn i l'entrada de les Gorges de Nûria, entre uns 1250 i 
1900 m. Es fa sobretot dins les comunitats herbàcies mes o menys frescals {Origane
talia, Calamagrostion arundinaceae). 

DG 39. Atl. munt. 
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Els Planassos, 1900 m; Coma de Fontalba, 2200 m; cap a la Coma de Gombreny,
2100 m; vora Núria, 2000 m; Ras de l'Ortigar, 2300 m; vall de Finestrelles, 2100 m;
Callet Verd i Coma de l'Embut, 2200-2300 m; Pic de Finestrelles·, 2750 m; Noufonts,
2250 m; Noucreus, 2800 m; vall de les Mulleres, 2350 m; Coll de Carançà, 2700 m;
Roc de la Malè, 2100 m; sota el Pic de l'Àliga, 2300 m.

DG 29, 39, 28. Oròfit europ. e

Oxytropis pilosa (L.) DC.

Baixant pel CoU de Noufonts a Costabona (COMP. in VAYR., Pl.not. : 53; in WK. SuppL : 236);
voltants de Núria (COMP. in VAYR., Cat.N. : 18).

- Planta inexistent als Pirineus. WK. ja comentava que la citació de COMP. li semblava molt dub
tosa. Direm que la indicació de COMP. (Hist. Nat. lI: 200) és: "voltants de Núria, baixant del
CoU de Noufonts".

Oxytropis ferida (VID.) nc.
Vall d'Eina, pujant a la Collada de Núria (COMP. in VAYR., Cat.N. : 18).

- A part que la indicació de CQMP. no es refereix concretament a la comarca, hom admet que
aquest tàxon no existeix als Pirineus.

460. Psoralea bitumil'o>a L.

Ribes (VAYR., (.àt.N. : 18)(CAD.,F.Cat.II: 163).

- Estatge montà inferior, c, però de distribució irregular. 775-1200 m. Marges, prats
secs, costers solells. Origalleta/ia vu/garis, Xerobromion, Aphyl/anthion. IV-VIII.

Freqüent sobretot a la zona meridional de la Vall i a la baixa vall del Rigard. El
Sagnari, Vall d'Esteguelella, Estèguel, molt abundant als solells de Can Perramon de
Baix (800-1100 m), Aigües de Ribes, El Baell (1000-1200 m, a claps molt abundant),
sobre Angelats (1050 m), Pedrera, costes de Segura, molt abundant a Roques Blan
ques, solell de Ventolà.

DG 28, 38, 27, 37. Med ..

461. Vicia orobus DC. in Lam. et DC.

- Estesa únicament pels escarpats solells de les Gorges del Freser (Les Espiguetoses,
La Molçó, La Balma, La Paradella, torrent de Castellcervós, torrent del Salt del
Grill, ...), el Roc de Tot-lo-món i l'entrada de les Gorges de Núria, entre uns 1250 i
1900 m. Es fa sobretot dins les comunitats herbàcies més o menys frescals (Origane-
talia, Calamagrostion arundinaceae). "f

DG 39. Atl. munt.



462. Vicia cracca L. 

Nom vulgar : sabatetes de la Mare de Déu. 

Tanques i marges de Ribes (VAYR., Cat.N, : 18). 

- Estatge monta, ce. Puja a l'estatge subalpi. 800-1500 (1700) m. 
Marges, vorades de bosc, clarianes. Origanetalia vulgaris. V-VII. 

Des de la zona meridional de la Vali (on no és pas tant corrent com V. incarta) flns a 
Toses, a les Gorges de Nùria (1600 m) i a l'alta vali del Segadell. El Sagnari, La Corba, 
Estèguel (900 m), Can Perramon de Dalt, bosc de Campelles, Angelats, Campelles, 
Roques Blanques, Planoles, El Pinetar, de Fornells a Toses, voltants de Ribes de 
Freser, Rialb, Fustanyà, Queralbs, Vilamanya (1250 m), bosc d'Estremerà, Salt del 
Grill, Conivella, l'Orri, Bruguera, etc. 

La majoria d'exemplars han d'atribuir-se a la subsp. tenuifolia (Roth) Gaud. o a 
formes molt afins. N'hi ha d'altres, però, que concorden gairebé totalment amb la 
subsp. cracca (per exemple, algunes mostres del bosc de Campelles o dels prats de dall 
de Toses). 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Lateeur. 

463. Vicia incana Gouan; V. cracca L. subsp. gerardii Gaudin 

Costes abrigades de Ribes (VAYR., Cat. N.: 18), citació que repeteix CAD. (FI. Cat. 

II: 188). 
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9 Vicia orobus

--,

7

462. Vicia eracca L.

2 3

Nom vulgar: sabatetes de la Mare de Déu.

Tanques i marges de Ribes (VAYR., Cat.N. : 18).

- Estatge montà, cc. Puja a l'estatge subalpí. 800-1500 (1700) m_
Marges, vorades de bosc, clarianes. On"ganetalia lIu/garis. V-VII.

Des de la zona meridional de la Vall (on no és pas tant corrent com V. incana) fills a
Toses, a les Gorges de Núria (1600 m) i a l'alta vall del Segad-ell. El Sagnari, La Corba,
Estèguel (900 m), Can Perramon de Dalt, bosc de Campelles, Angelats, Campelles,
Roques Blanques, Planoles, El Pinetar, de Fornells a Toses, voltants de Ribes de
Freser, Rialb, Fustanyà, Queralbs, Vilamanya (1250 m), bosc d'Estremera, Salt del
Grill, Conivella, l'Orri, Bruguera, etc.

La majoria d'exemplars han d'atribuir-se a la subsp. tenuifoUa (Roth) Gaud. o a
formes molt afins. N'hi ha d'altres, però, que concorden gairebé totalment amb la
subsp. eracca (per exemple, algunes mostres del bosc de CampeUes o dels prats de daU
de Toses).

DG 39, 18,28,38,37. Lateeur.

463. Vicia incana Couan; v: cracca L. subsp.gerardzï Gaudin

Costes abrigades de Ribes (VAYR., Cat. N.: 18), citació que repeteix CAD. (F/_ Caf.
l/: 188).



— Estatge monta, ce a la zona meridional de la Vali; a d'altres àrees de la comarca, 
forca rara. 775-1500 m. 

Freqüent, i de vegades abundant, al S del Baell i de Bruguera: Pont d'en Cabreta,El 
Sagnari (825 m), vali de Barricò (825-1100 m), Aigües de Ribes, El Baell, torrent de 
la Corba (1100 m). Esporàdica a la resta de la comarca: Sta. Caterina (1000 m), 
Plañóles, cap a Espinosa, Toses (1475 m),Pardines (1225 m). 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Submed. 

464. Vicia onobrychioides L. 

— Estatges monta i subalpí, c, però en àrees disperses. 1000-1700 m. Marges, prats, 
comunitats obertes. V-VII. 

Vora Can Coli (Campelles), 1250 m; sobre Fornells, 1500 m; baga de Fornells; 
freqüent ais voltants de Toses, 1450-1600 m; sota Batet, 1000 m; Vilamanya, 1300 
m; Vilardell, 1225 m; l'Orri, 1300 m; sobre les Noufonts de Pardines, 1700 m; 
Bruguera, 1250 m. 

DG 18, 28, 38. Med. munt. 

465. Vicia villosa Roth subsp. villosa 

- El Baell, 1200 m; Toses, 1500 m. 

Sembla bastant esporàdica. 

D G 1 8 , 2 8 . Latemed.E 

subsp. dasycarpa (Ten.) Cavili. ; V. varia Host. 

- Estatge monta, c. 800-1500 m. 

Freqüent i de vegades abundant als camps de cereals. De la classe Secalinetea. També 
es cultiva com a farratgera. V-VIII. 

Vora la Corba, 800 m; Ribes de Freser; El Baell, 1200-1300 m; Ventola, 1300 m; 
Plañóles, 1150 m; sobre Fornells, 1350 m; Toses, 1500 m; Segura, 1150 m; Fustanyà, 
1200 m; Pia d'Escuira, 1500 m; Ribesaltes, 1225 m; cap a Can Nofre (Pardines), 
1250m;Perapinta, 1300 m. 

DG 18, 28, 38, 37. Submed.-Med. 

subsp. pseudocracca (Bertol.) P.W.Ball 

- Rara als camps de cereals de l'estatge monta. 

Ribes de Freser, 975 m; Ribesaltes, 1050 m; Vilamanya, 1250 m; Queralbs, 1250 m. 

D G 3 8 . Med.W 
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- Estatge montà, cc a la zona meridional de la Vall; a d'altres àrees de la comarca,
força rara. 775-1500 m.

Freqüent, i de vegades abundant, al S del Baell i de Bruguera: Pont d'en Cabreta, El
Sagnari (825 ml, vall de Barrieó (825-1100 ml, Aigües de Ribes, El Baell, torrent de
la Corba (llOO ml. Esporàdica a la resta de la comarca: Sta. Caterina (1000 ml,
Pianoles, cap a Espinosa, Toses (1475 ml, Pardines (1225 ml.

DG 18,28,38,37. Submed.

464. Vicia onobrychioides L.

- Estatges montà i subalpí, e, però en àrees disperses. 1000-1700 m. Marges, prats,
comunitats obertes. V-VlI.

Vora Can Coll (Campelles), 1250 m; sobre Fornells, 1500 m; baga de Fornells;
freqüent als voltants de Toses, 1450-1600 m; sota Batet, 1000 m; Vilamanya, 1300
m; Vilardell, 1225 m; l'Orri, 1300 m; sobre les Noufonts de Pardines, 1700 m;
Bruguera, 1250 m.

DG 18,28,38.

465. Vicia viUosa Roth subsp. viUosa

- El Baell, 1200 m; Toses, .1500 m.

Sembla bastant esporàdica.

DG 18,28.

Med. munt.

Latemed. E

subsp. dasycarpa (Ten.) Cavil!. ; V. varia Host.

- Estatge montà, c. 800-1500 m.

Freqüent i de vegades abundant als camps de cereals. De la classe Secalinetea. Tambê
es cultiva com a farratgera. V-VIII. ,,-

Vora la Corba, 800 m; Ribes de Freser; El Baell, 1200-1300 m; Ventolà, 1300 m;
Planoles, 1150 m; sobre Fornells, 1350 m; Toses, 1500 m; Segura, 1150 m; Fustanyà,
1200 m; Pla d'Eseuira, 1500 m; Ribesaltes, 1225 m; cap a Can Nofre (pardines),
1250m;Perapinta,1300m.

DG 18,28,38,37. Submed.-Med.

subsp. pseudocracca (Bertol.) P.W.BalI

- Rara als camps de cereals de l'estatge montà.

Ribes de Freser, 975 m; Ribesaltes, 1050 m; Vilamanya, 1250 m; Queralbs, 1250 m.

DG 38. Med.W



466. Vicia benghalensis L ; V. atropurpúrea Desf. 

- Pía de Plaus, 1250 m, dintre les messes. 

DG 28. M e d . 

467. Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray 

- Estatge monta, c. 800-1400 (1600) m. 

Marges i vorades de bosc, clarianes, herbassars nitròfds. Origanetalia vulgaris, Onopor-
detalia, Alliarion. V-VH. 

La Corba, 800 m; Aigües de Ribes, 850 m; comuna ais voltants de Ribes de Freser, 
900-1000 m; Campelles, 1200-1300 m; Roques Blanques, 1000 m; solell de Ventola, 
1100 m; Espinosa, 1150 m; El Pinetar (Plañóles), 1600 m; sobre Fornells, 1500 m; 
Bosc de Ribes, 1200 m; Queralbs, 1200 m; Les Vinyes, 1100 m; sobre la Falgosa, 
1400 m. 

DG 28, 38, 37. Holàrt. (Subcosm.) 

468. Vicia pyrenaica Pourret 

Muntanyes de Nuria, vora la Font del Pontarró (SALV. in COSTA, Introd. : 67; in 
WK.,Prodr.III : 297, citació que recull GUINEA, Vezas : 47). 
Freqüent ais voltants de Nuria (VAYR., Cat.N. : 18). 

CapaFontnegra(CAD.,£xc. : 100); Nuria, Puigllancada (CAD.,Fl.Cat.II : 170). 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc {FIN. : 60). 
Coli de Lio, 2350 m (BR.-BL., Vég.alp. : 63, Galeopsideto-Poetum fontquerii); 
vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., l.c. 1.19,Festucetum scopariae); Nuria, 
2200 m, vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Le. : 161,Festucetum scopariae subasso-
ciació de F. ovina subsp. indigesta). 
GUINEA {Vezas : 47) l'assenyala a Puigllancada (SEN.) i a Nuria (TRÈM. in MA 
69224); i en aquest darrer Hoc indica també la f. pallidiflora (SEN. in MA 69225, 
VAYR. in MA 69226). 

— Estatge subalpí, ce. bé que de distribució un poc irregular. Penetra a l'estatge alpi i 
descendeix a la zona montana. (850) 1500-2350 m. 
Prefereix els terrenys calcináis, però hom la troba també sobre esquists i en terrenys 
gneíssics. Es fa a les pastures seques, sobretot al Festucion gautieri (mes rara.ais 
Caricetalia curvulae o ais Brometalia erecti), i també ais indrets tarterosos. VI-VII. 

Freqüent i de vegades abundant a la serra de Montgrony (Costa Rasa, sobre Pía 
d'Anyella, vora la Collada de Toses, Pleta Roja, Costa Pubilla, Pía de Prats,...), 1500-
2200 m. No rara tampoc a la serralada axial: cap al Collet de Sant Salvador, 2100 m; 
Coma de Planes; Coma de Fontseca, 2350 m; sobre la Costa de les Tutes, 2350 m; 
bosc d'Estremerà; Estebrís i Bac de la Foradada, abundant 1800-2000 m; Coma de 
Fontalba, 2050-2250 m; Gorges de Nuria, 1700-2000 m; valí de Nuria; Coma de 
l'Embut, 2300 m; Coma d'Eina; Coma de Fontnegra, 2100 m; Pedrisses, 2000 m; Pla-
nell de Coma de Vaca, 2050 m; Serra de la Canya, 1900 m; cap al Mont-roig, 1850. A 
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466. Vicia benghalensis L ; V. atropurpurea Desf.

- Pla de Plaus, 1250 m, dintre les messes.

DG 28.

467. Vicia hirsula (L.) S.F. Gray

- Estatge montà, c. 800·1400 (1600) m.

Med.

Marges i vorades de bosc, clarianes, herbassars nitròfils. Origanetalia JJu/gan's, Guapo,·
detalia, Al/iarion. V-VII.

La Corba, 800 m; Aigües de Ribes, 850 m; comuna als voltants de Ribes de Freser,
900-1000 m; Campelles, 1200-1300 m; Roques Blanques, 1000 m; solell de Ventolà,
1100 m; Espinosa, 1150 m; El Pinetar (PIanoles), 1600 m; sobre Fornells, 1500 m;
Bosc de Ribes, 1200 m; Queralbs, 1200 m; Les Vinyes, 1100 m; sobre la Falgosa,
1400 m.

DG 28, 38, 37. Holàrt. (Subcosm.)

468. Vicia pyrenaica Pourret

Muntanyes de Núria, vora la Font del Pontarró (SALV. in COSTA, In trad. : 67; in
WK.,Prodr.lll: 297, citació que recull GUINEA, Vezas: 47).
Freqüent als voltants de Núria (VAYR., Cat.N. : 18).
Cap a Fontnegra (CAD., Exc. : 100); Núria, Puigllançada (CAD., F/.eaUI : 170).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI.N. : 60).
Coll de Lla, 2350 m (BR.-BL., Vég.alp. : 63, Galeopsideco-Poetum [ontquerii);
vessant E del Pic de Segre, 21 SO m (BR.-BL.,I.c. t.J9, Festucetum scopariae); Núria,
2200 m, vers el Puigmal, 21 SO m (BR.-BL., Lc. : 161, Festucetum scopariae subasso
ciació de F. ovina subsp. indigesta).
GUINEA (Vezas : 47) l'assenyala a Puigllançada (SEN.) i a Núria (TRÈM. in MA
69224); i en aquest darrer lloc indica també la f. pallidif/ora (SEN. in MA 69225,
VAYR. in MA 69226).

- Estatge subalpí, cc. bé que de distribució un poc irregular. Penetra a l'estatge alpí i
descendeix a la zona montana. (850) 1500-2350 m.
Prefereix els terrenys calcinals, però hom la troba també sobre esquists i en terrenys
gneíssics. Es fa a les pastures seques, sobretot al Fesrucion gaurieri (més rara. als
Caricetalia curvu[ae o als Brometalia erecti), i també als indrets tarterosos. VI-VII.

Freqüent i de vegades abundant a la serra de Montgrony (Costa Rasa, sobre Pla
d'Anyella, vora la Collada de Toses, Pleta Roja, Costa Pubilla, Pla de Prats, ...), 1500
2200 m. No rara tampoc a la serralada axial: cap al Callet de Sant Salvador, 2100 m;
Coma de Planès; Coma de Fontseca, 2350 m; sobre la Costa de les Tutes, 2350 m;
bosc d'Estremera; Estebrís i Bac de la Foradada, abundant 1800-2000 m; Coma de
Fontalba, 2050-2250 m; Gorges de Núria, 1700-2000 m; vall de Núria; Coma de
l'Embut, 2300 m; Coma d'Eina; Coma de Fontnegra, 2100 m; Pedrisses, 2000 m; Pla·
nell de Coma de Vaca, 2050 m; Serra de la Canya, 1900 m; cap al Mont-roig, 1850. A



la zona meridional de la Vali apareix més aviat a baixa altitud: Serrai de l'Home, 
1150 m; baga de la Corba, des d'on davalía gairebé fms al fons de la vali (850 m). 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 37. Oròfit europ. SW 

469. Vicia sepium L. 

Ribes, Queralbs (CAD.,Fl.Cat.II : 178). 
Comuna a la vali del Freser (SEN., Add. : 52). El mateix autor inclou la planta en el 
seu catàleg nurienc (FIN. : 60) sense fer comentaris. 
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég.alp. : 239,Peucedaneto-Luzuletum desvauxii). 
Vali de Ribes (TRÈM. in MA 69168, in GUINEA, Vezas: 88). 

— Estatges monta i subalpí, ce. 800-2000 m. 
Vorades de bosc, marges frescals, herbassars, boscos clars. Origanetalia vulgaris, Quer-
co-Fagetea. IV-VII. 

Des de l'entrada de la Vali fins a la Collada de Toses, a Nuria i a l'alta vali del 
Segadell. Localitats intermedies: vali d'Esteguelella, El Sagnari, La Corba, Barrico, 
Aigiies de Ribes, bagues del Baell i de Campelles, Roques Blanques, Plañóles, Nevà, 
Fornells, cap a Dòrria, Toses, Ribes de Freser, Rialb, Queralbs, Gorges de Nuria i del 
Freser, Mas Conili, Conivella, L'Orri, Can Barratort, Boixetera, Bruguera, etc. etc. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

470. Vicia pannonica Crantz subsp. purpurascens (DC.) Are ; V. pannonica subsp. striata 

(Bieb.) Nyman 

- Estatge monta, rr. 800-1450 m. 

Conreus i marges. Secalinetea, Origanetalia vulgaris. V-VI. 

Sota el Casot, 800 m; vora Toses, 1450 m;Pardines, 1225 m. 

DG 18, 38, 37. Plurireg. 

471 . Vicia sativa L. 

Ribes (VAYR.,PI. Cat. : 33 , també la var.Bobartii Koch). 

subsp. sativa 

Nom vulgar: veca. 

— Cultivada i de vegades subspontània. 

subsp. nigra (L.) Ehrh.; V. angusti/olia L. 

- Estatge monta, c. 800-1550 m. 
Es fa sobretot als camps de cereals (classe Secalinetea), però apareix també ais indrets 
ruderals (Artemisietea) i als prats secs (Xerobromion, Aphyllanthion). V-VII. 

Des de l'entrada de la Vali fins a Toses (1550 m), a Serrat i a Pardines. La Corba, 

Estèguel, Can Perramon de Baix (825 m), Aigiies de Ribes, La Talaia, El Baell, 
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la zona meridional de la Vall apareix més aviat a baixa altitud: Serrat de ¡'Home,
1150 m; baga de la Corba, des d'on davalla gairebé fms al fons de la vall (850 ml·

DG 29, 39,18,28,38,37. Oròfit europ. SW

469. Vicia sepium L.

Ribes, Queralbs (CAD., FI. Cat.I1 : 178).
Comuna a la vall del Freser (SEN., Add. : 52). El mateix autor inclou la planta en el
seu catàleg nurienc (FI.N. : 60) sense fer comentaris.
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég.alp. : 239,Peucedaneto-Lululetum desvauxil).
Vall de Ribes (TRÈM. in MA 69168, in GUINEA, Velas: 88).

- Estatges montà i subalpí, cc. 800-2000 m.
Vorades de bosc, marges frescals, herbassars, boscos clars. Origanetalia vulgaris, Quer
co-Fagetea. IV-VII.

Des de l'entrada de la Vall fins a la Collada de Toses, a Núria i a l'alta vall del
Segadell. Localitats intermèdies: vall d'Esteguelella, El Sagnari, La Corba, Barricà,
Aigües de Ribes, bagues del Baell i de Campelles, Roques Blanques, Planoles, Nevà,
Fornells, cap a Oòcria, Toses, Ribes de Freser, Rialb, Queralbs, Gorges de Núria i del
Freser, Mas Conill, Canivella, L'Orri, Can Barratort, Boixetera, Bruguera, etc. etc.

OG39,18,28,38,27,37. Eur.

470. Vicia pannonica Crantz subsp. purpurascens (DC.) Arc.; V. pannonica subsp. striata
(Bieb.) Nyman

- Estatge montà, re. 800-1450 m.
Conreus i marges. Secalinetea, Origanetalia vulgaris. V·YI.

Sota el Casot, 800 m; vora Toses, 1450 m; Pardines, 1225 m.

DG 18,38,37.

471. Viciasativa L.

Ribes (VAYR., PI. Cat.: 33, també la var. Bobartii Koch).

subsp. sativa

Nom vulgar: veça.

- Cultivada i de vegades subspontània.

Plurireg.

subsp. nigra (L.) Ehrh.; V. angustifolía L.

- Estatge montà, c. 800-1550 m.
Es fa sobretot als camps de cereals (classe Secalínetea), però apareix també als indrets
ruderals (Artemisietea) i als prats secs (Xerobromion, Aphyllanthion). V-VIl.

Des de l'entrada de la Vall ffis a Toses (1550 ml, a Serrat i a Pardines. La Corba,

Estèguel, Can Pereamon de Baix (825 ml, Aigües de Ribes, La Talaia, El Baell,



Campelles (1300 m), Costes de Segura, Ventola, Planés (1275 m), voltants de Ribes, 
Fustanyà, sobre La Plana (1375 m), Ribesaltes, Les Vinyes.Can Nofre. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Plurireg. 

472. Vicia lathyroides L. 

- Costes de Segura, 975 m, ais prats del Xerobromion. 

DG 38. Holàrt. 

473. Vicia peregrina L. 

- Entre Ribes i Roques Blanques, 950 m, al Xerobromion (localitat propera a la de 
V. lathyroides). 

DG 38. Latemed.-Iran. 

474. Vicia lútea L. subsp. lutea 

— Estatge monta, als marges i talussos, rrr. V-VI. 

Espinosa, 1150 m; de Pardines a Boixetera, 1250 m. 

D G 2 8 . 3 8 . Med.-Submed. 

475. Lathyrus vernus (L.) Bernh. 

Torrents de Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 19), citació que repeteix (CAD. (Fl. 
Cat. II: 212-213). 

— Estatges monta i subalpí; distribuït molt irregularment, perô en conjunt no gaire 
rar. 800-1800 m. 
Fagedes i altres boscos frescals, fondais. De l'ordre Fagetalia sylvaticae. IV-VI. 

Fréquent i abundant, sobretot, a l'àrea de fagedes de la zona meridional de la Vall: 
valí d'Esteguelella, Collada de Grats, baga del Sagnari, fagedes de la Corba, vall de 
Barricó, Golobran, cap al Pas del Llop,... des d'on s'estén per les bagues del Baell i de 
Campelles (cap al Portet, Roques de Forât MitóLleixes de la Covil, sobre Prat de 
Jou,...), 800-1700 m. Apareix també a les fagedes de la vall del SegadelhPineda 
Rosta, torrent de Bancerola, La Balcera, Els Prats. Fora d'aquesta àrea sudoriental, 
mes húmida, l'hem vist només a altres dues zones: Baga d'Estremera, força abundant 
en una pineda ombrívola del fons de la vall, cap a uns 1550 m; voltants de Toses 
(boscos de la baga, liberal del Rigard, torrent de Pía de Rus,...). També es fa al clot 
de la Molina (Cerdanya): l'hem observât entre la Collada de Toses i el Pía d'Anyella, 
1800 m. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

476. Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Greb. (=£. luteus (L.) Peterm.) subsp. occidenta-
Iis (Fischer et Meyer) Breistr. var. grandifolius (Boiss.) Breist.; L. laevigatus subsp. 
grandifolius (Boiss.) Grüber 
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Campelles (1300 ml, CosIes de Segura, Ventolà, Planès (1275 ml, voltants de Ribes,
Fuslanyà, sobre La Plana (1375 ml, Ribesaltes. Les Vinyes, Can Nofre.

DG 18,28,38,37.

472. Vicia lathyroides L.

- Costes de Segura, 975 m, als prats del Xerobromion.

DG 38.

Plurireg.

Holàr!.

473. Vicia peregrina L.

- Enlre Ribes i Roques Blanques. 950 m, a! Xerobromion (Iocalilal propera a la de
V. /athyroides).

DG 38.

474. Vicia lutea L. subsp. lulea

- Estatge montà, als marges i talussos, rrr. V-VI.

Espinosa. 1150 m; de Pardines a Boixetera. 1250 m.

DG 28, 38.

Latemed.·lran.

Med.-8ubmed.

475. Lalhyrus vernus (L.) Bernh.

Torrenls de Ribes, Queralbs (VAYR .• Cat. N.: 19), cilació que repeteix (CAD. (F/.
Cat. 11: 212-213).

- Estatges montà i subalpí; distribuït molt irregularment, però en conjunt no gaire
rar. 800-1800 m.
Fagedes i allres boscos frescals. fondals. De l'ordre Fagetalia sy/vaticae. N-VI.

Freqüenl i abundanl, sobrelol. a l'àrea de fagedes de la zona meridional de la Vall:
vall d'Esleguelella, Collada de Grals. baga del Sagnari, fagedes de la Corba, vall de
Barricó, Golobran, cap al Pas del Llop •... des d'on s'estén per les bagues del Baell i de
Campelles (cap al Porlet, Roques de Forat Mitó,Lleixes de la Covil, sobre Prat de
Jou,...), 800-1700 m. Apareix lambé a les fagedes de la vall del SegadeU:Pineda
Rosta, torrent de Bancerola, La Balcera, Els Prats. Fora d'aquesta àrea sudoriental,
més humida, l'hem vist només a altres dues zones: Baga d'Estremera, força abundant
en una pineda ombrívola del fons de la vall. cap a uns 1550 m; voltanls de Toses
(boscos de la baga, ribera! del Rigard. torrenl de Pla de Rus •...). També es fa al clot
de la Molina (Cerdanya): l'hem observal enlre la Collada de Toses i el Pla d'AnyeUa,
1800m.

DG 18,28,38,27,37. Eur.

476. Lalhyrus laevigalus (Wa!ds!. el Ki!.) Greb. (;L./uteus(L.) Pelerm.) subsp. occidenta
lis (Fischer el Meyer) Breislr. var. grandifolius (Boiss.) Breis!.; L. /aevigatus subsp.
grandi[olius (Boiss.) Grüber



— Esporàdic als estatges monta i subalpi. 1300-1900 m. 
Es fa a les fagedes i també als herbassars frescals. Fagetalia sylvaticae, Adenosty le to
lta. V-VII. 

Apareix a dues àrees diferents: a la zona meridional de la Vali, dintre els boscos de 
faig (sobre Barricò, 1300-1400 m; obac de Sant Amane, 1300-1500 m), i a les Gorges 
de Nûria i del Freser (vora el Pia de Sallent, 1800 m; torrent de Castellcervós, 
1800-1900 m;Clot delMalinfern, 1700-1900 m;Les Espiguetoses, 1800-1950 m), on 
abunda als barrancs i raconades frescals. 

DG 39, 28, 37. Oròfit europ.C 

477. Lathyrus linifolius (Reich.) Bássler; L. montanus Bernh., Orobus tuberosus L. 

Boscos de Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 19); Ribes, Queralbs, Nuria (CAD.,F/. 
Cat. II: 211). 
SEN. inclou l'espécie en el seu catáleg nurienc (Fl. N.: 60). 

- Estatge monta, en terrenys ácids, ce. Penetra a l'estatge subalpí. 900-1600 (1900) 
m. 
Boscos acidófils (rouredes, pinedes, fagedes,...) mes o menys ombrívols. Rarament a 
les vora des o als matollars. Quercion robori-petraeae, Deschampsio-Pinion. rV-VII. 

Des de la baga d'Angelats i de sobre Torroella (no gaire al S de Ribes) fins a la baga 
de Fornells, a les Gorges del Freser i de Nuria i a Taita valí del Segadell. Bac de 
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- Esporàdic als estatges montà i subalpí. 1300·1900 m.
Es fa a les fagedes i també als herbassars frescals. Fagetalia sy/vatieae, Adenosty/eta.
lia. V·VII.

Apareix a dues àrees diferents: a la zona meridional de la Vall, dintre els boscos de
faig (sobre Barricó, 1300-1400 m; obac de Sant Amanç, 1300-1500 ml, i a les Gorges
de Núria i del Freser (vora el Pla de Sallent, 1800 m; torrent de Castelleervós,
1800-1900 m; Clot del Malinfern, 1700-1900 m; Les Espiguetoses, 1800-1950 ml, on
abunda als barrancs i raconades frescals.

DG 39,28,37.

9 Lathyrus laevigatus subsp.
occidentalis

7
2 3

Oròfit europ.C

o

477. Lathyrus lin¡folius (Reich.) Bassler; L. montanus Bernh., Orobus tuberosus L.

Boscos de Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 19); Ribes, Queralbs, Núria (CAD., FI.
Cat. lI: 211).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 60).

- Estatge montà, en terrenys àcids, cc. Penetra a l'estatge subalpí. 900-1600 (1900)
m.
Boscos acidòfils (rouredes, pinedes, fagedes, ...) més o menys ombrívols. Rarament a
les vorades o als matollars. Quercion robori-petraeae, Deschampsio-Pinion. N -VrI.

Des de la baga d'Angelats i de sobre Torroella (no gaire al S de Ribes) fms a la baga
de Fornells, a les Gorges del Freser i de Núria i a l'alta vall del Segadell. Bac de



l 'Heura, Santa Cater ina, bagues del Baell i de Campelles (rar, però existent t ambé 

sobre substrat calcari), freqùent a les bagues de pins de la vali del Rigard (Els Co-

forns, Sant A n t o n i , Planoles, Espinosa, Nevà,. . .) , sobre Can Morer (1450 m ) , sobre 

Rialb ( 1 1 5 0 m ) , El Boscàs (1300-1500 m) , vora la Farga de Queralbs ( 1 2 0 0 m ) , Da ió , 

Pra t del Bac, Gorges de Nùria (1700-1900 m) , Gorges del Freser (sobretot als boscos 

de la baga) , boscos de Ribes i de Siat, vessants obacs de la vali del Segadell (El Mas, 

Mas Conil i , Bosc d 'en Cigala, l 'Orri,... 1000-1400 m ) , La Moscatosa, e tc . 

Es t rac ta , de manera to ta lment general, de la var. m o n t a n u s (Bernh.) Bàssler. Només 

un exemplar , herbor i tza t al Bosc de Carboners (1600 m ) , podria atribuir-se, pels seus 

foh'ols l inears, a la var. linifolius. 

D G 3 9 , 2 8 , 3 8 . Eur . 

4 7 8 . L a t h y r u s pratensis L. 

Queralbs , Ribes (VAYR. , Cat. N.: 19). 

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 60) . 

Vali de Conivella, 1400 m (BOLOS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. not. II: 2 2 0 , 

Cariceto-Eriophoretum latifolii). 

— Estatges m o n t a i subalpí , ce. 775-2000 m. 

Pra ts de dall , mulleres, herbassars higròfìls, clarianes de bosc . Molinio-Arrhena-

theretea.V-Vlll. 

Des de l 'entrada de la Vali fins a vora de la Collada de Toses , a Nuria i a la Collada 

Verda . Local i ta ts intermedies: vali d'Esteguelella, la Corba , El Sagnari , Can Pe r ramon 

de Baix, Angelats , bosc del Baell (molt abundan t ) , Pia de Pra ts , Roques Blanques , 

Planoles , Espinosa, Plans de Nevà fins a sota el Coli del Remolo (1750 m ) , Fornel ls , 

Toses , Dòrr ia , Ria lb , Queralbs, Gorges de Nuria , Gorges del Freser, bagues de Siat i 

de Ribes , vol tants de Ribes de Freser, Sta. Caterina, Conivella, llisos de Taga, les 

N o u f o n t s , Pardines , Boixetera , l'Orri Veli , Plans de Por tó les , e tc . e tc . 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Eur . 

4 7 9 . La thy rus cirrhosus Ser. in DC. 

Vali de Ribes ( T R È M . , V A Y R . in COSTA, SupL : 21 ) (TRÈM. in WK.,Suppi: 240 ; 

in V A Y R . , Cat. N.: 19). 

Toses ( B U B . . H Pyr. II: 556) . 

Ribes , Queralbs ( C A D . , R Cat. II: 2 1 4 ) . 

- Estatge m o n t a , c. 900 -1600 m . 

Silicfcola. Marges més aviat secs, bardisses. Geranion sanguinei, Prunetalia spinosae. 

VI-VIII . 

Vora Ribes de Freser ; Roques Blanques, 975 m ; Planoles, 1150 m; Espinosa, 1150 m; 

sobre Fornel ls , 1500 m; sobre Toses , 1600 m; de Ribes a Batet , 1050 m; sota 

Quera lbs , 1150 m ; sobre Daió , 1400 m ; de Ribes a Pardines, 950-1200 m. 

D G 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Catal .-occ. 
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l'Heura, Santa Caterina, bagues del Baell i de Campelles (rar, però existent també
sobre substrat calcari), freqüent a les bagues de pins de la vall del Rigard (Els Ca·
forns, Sant Antoni, Planoles, Espinosa, Nevà,...), sobre Can Morer (1450 ml, sobre
Rialb (1150 ml, El Boscàs (1300·1500 ml, vora la Farga de Queralbs (1200 ml, Daió,
Prat del Bac, Gorges de Núria (1700·1900 ml, Gorges del Freser (sobretot als boscos
de la baga), boscos de Ribes i de Siat, vessants obacs de la vall del Segadell (El Mas,
Mas Conill, Bosc d'en Cigala, l'Orri, ... 1000·1400 ml, La Moscatosa, etc.

Es tracta, de manera totalment general, de la var. montanus (Bernh.) Bassler. Només
un exemplar, herboritzat al Bosc de Carboners (1600 ml, podria atribuir·se, pels seus
folíols linears, a la var.linifa/iu,.

DG 39,28,38. Eur.

478. Lathyrus pratensis L.

Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 19).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 60).
Vall de Conivella, 1400 m (BOLÓS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. nat. fI: 220,
Cariceto·Eriophoretum latifo/ii).

- Estatges montà i subalpí, cc. 775·2000 m.
Prats de dall, mulleres, herbassars higròfils, clarianes de bosc. Molinia-Arrhena
theretea. V·VIII.

Des de l'entrada de la Vall fins a vora de la Collada de Toses, a Núria i a la Collada
Verda. Localitats intennédies: vall d'Esteguelella,la Corba, El Sagnari, Can Perrarnon
de Baix, Angelats, bosc del Baell (molt abundant), Pla de Prats, Roques Blanques,
Planoles, Espinosa, Plans de Nevà ffis a sota el Coll del Remoló (1750 ml, Fornells,
Toses, Dòrria, Rialb, Queralbs, Gorges de Núria, Gorges del Freser, bagues de Siat i
de Ribes, voltants de Ribes de Freser, Sta. Caterina, Conivella, llisos de Taga, les
Noufonts, Pardines, Boixetera, l'Orri Vell, Plans de Pòrtoles, etc. etc_

DG 39, 18,28,38,48,27,37. Eur.

479. Lathyrus cirrhosus Ser. in DC.

Vall de Ribes (TRÈM_, VAYR. in COSTA, SupL: 21) (TRÈM. in WK.,Suppl.: 240;
in VAYR.,Cat. N.: 19).
Toses (BUB., FI. Pyr. li: 556).
Ribes, Queralbs (CAD., FI Cat. 11: 214).

- Estatge montà, c. 900·1600 m.
Silicícola. Marges més aviat secs, bardisses. Geranion sanguinei, Prunetalia spinosae.
VI·VIII.

Vora Ribes de Freser; Roques Blanques, 975 m; Planoles, 1150 m; Espinosa, 1150 m;
sobre Fornells, 1500 m; sobre Toses, 1600 m; de Ribes a Batet, 1050 m; sota
Queralbs, 1150 m; sobre Daió, 1400 m; de Ribes a Pardines, 950·1200 m.

DG 39, 18,28,38. Catal.·occ.



480. Lathyrus tuberosus L. 

Ribes (SALV. in COSTA, Introd. : 30; in WK., Prodr. Ili: 317; in VAYR., Cat. N: 
19; in CAD., FI Cat. II: 213). 

— A l'herbari Salvador existeix un exemplar d'aquesta pianta recollit, segons consta a 
l'etiqueta, entre Ripoll i Ribes. Nosaltres no hem vist mai la pianta a la comarca; i el 
mateix CAD. (Notes fitog. 07: 14) ja feia notar "citado por SALVADOR en Ripoll y 
Ribas donde no lo he encontrado". No és rar, en canvi, a la Cerdanya, als conreus i 
als marges dels camps. Potser en altres èpoques en què els conreus eren molt més 
estesos, aquesta leguminosa era més o menys frequent al Ripollès. 

DG 37? Lateeur. E 

Lathyrus sylvestris L. 

Vali de Ribes (VAYR., Cat. N.: 19), citació que recull després CAD. {FI. Cat. II: 214) . 

— A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis d'aquesta indicació, que no ha estat confirmada 

pcsteriorment per cap altre botànic. Nosaltres no hem vist tampoc l'espècie a la comarca. 

481. Lathyrus latifolius L. var. latifolius 

Ribes (VAYR., Cat. N: 19). 

— Només l'hem vist a l'extrem meridional de la comarca, a les bardisses (Pruno-Ru-
bion ulmifolii) i als marges assolellats. VI-IX. 
Sota el Casot, 775 m; vora Estèguel, 825 m. 

DG 37. Holàrt. A Europa, med.-submed. 

482. Lathyrus cicera L. 

— Vora Can Perramon de Baix, 850 m, als conreus abandonats. 

DG 38 Med. 

483. Lathyrus aphaca L. 

— Camps i guarets de l'estatge monta, rr. De la classe Secalinetea. V-VIII. 

Vora la Corba, 800 m; sobre El Bac, 1200 m; solell de Ventola, 1300 m; Les Vinyes, 
1050 m. 

DG 28, 38, 37. Holàrt. 

484. Ononis rotundifolia L. 

— Només l'hem vista a la vali Estremerà, on no és pas rara, ais vessants obacs i al fons 
de vali. Des d'uns 1150 m (Pont del Boscàs) fins a uns 1800 m. A claps és abundant. 
Es fa sobre les roques calcináis i als llocs pedregosos. Saxifragion mediae, Ononidion 
striatae. VI-VII. 

DG 2 8 , 3 8 . Submed. munt. 
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480. Lathyrus tuberosus L.

Ribes (SALV. in COSTA, lntrod.: 30; in WK., Prodr. III: 317; in VAYR., Cat. N.:
19; in CAD., FI Cat. lI: 213).

- A l'herbari Salvador existeix un exemplar d'aquesta planta recollit, segons consta a
l'etiqueta, entre Ripoll i Ribes. Nosaltres no hem vist mai la planta a la comarca; i el
mateix CAD. (Notes fitog. 07: 14) ja feia notar "citada por SALVADOR en Ripoll y
Ribas clande no lo he encontrado". No és rar. en canvi, a la Cerdanya, als conreus i
als marges dels camps. Potser en altres èpoques en què els conreus eren molt més
estesos, aquesta lleguminosa era més o menys freqüent al Ripollès.

DG 37? Lateeur. E

Lathyru.s sylvestris L.

Vall de Ribes (VAYR., Cat. N.: 19), citació que recull després CAD. (Fi. Cat. 11: 214).

- A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis d'aquesta indicació, que no ha estat confirmada
pcsteriorment per cap altre botànic. Nosaltres no hem vist tampoc l'espècie a la comarca.

481. Lathyrus (atifolius L. var.latifolius

Ribes (VAYR., Cat. N.: 19).

- Només l'hem vist a l'extrem meridional de la comarca, a les bardisses (Pruno-Ru
bion ulmifolii) i als matges assolellats. VI-IX.
Sota el Casot, 775 m; vora Estèguel, 825 m.

DG 37.

482. Lathyrus cicera L.

Holàrt. A Europa, med.-submed.

- Vora Can Perramon de Baix, 850 m, als conreus abandonats.

DG 38 Med.

483. Lathyrus aphaca L.

- Camps i guarets de l'estatge montà, tr. De la classe Secalinetea. V-VIII.

Vora la Corba, 800 m; sobre El Bac, 1200 m; solell de Ventolà, 1300 m; Les Vinyes,
1050 m.

DG 28, 38, 37. Holàrt.

484. Onanis rotundifolia L.

- Només l'hem vista a la vall Estremera, on no és pas rani. als vessants obacs i al fons
de vall. Des d'uns 1150 m (Pont del Boscàs) fins a uns 1800 m. A claps és abundant.
Es fa sobre les roques calcinals i als llocs pedregosos. Saxifragion mediae, Ononidion
striatae. VI-Vl1.

DG 28, 38. Submed. munt.



485. Ononis cristata Miller; O. cenisia L. 

Nùria, Coma de Vaca (TRÈM. in VAYR.,PI. not: 49); muntanyes de Nùria (TEX. in 
WK.,Prodr. Ill: 412); Coma de Vaca (TRÈM. in CAD.,F£ Cat II: 58). 
Torrent de sota Fontnegra, Nùria (VAYR., Cat N.: 16). 
Nùria (GAUT., Catal. : 133). 

Cap a Fontnegra (CAD., Exc. : 100, textualment diu "vessant dret de Comanegra"; 
Fl. Cat II: 58). 
Puigllancada(CAD.,Fi Cat. II: 58). 
SEN. inclou l'especie en el seu catàleg (FI N.: 60) sense comentaris. 
Nùria (VAYR.), Puigllancada (SEN.), in LOSA, Ononis: 241. 

- Estatge subalpi, en terrenys calcaris, ce. Penetra a l'estatge monta i s'enfila a l'alpi'. 
1450-2450 m. 

Pastures seques, sovint en terrenys tarterosos. Festucion gautieri. VI-IX. 

Frequent i de vegades molt abundant a la part occidental de la serra de Montgrony 
(Costa Rasa, Costa Geperuda, Pia de Rus, Pia d'Anyella, vora la Collada de Toses, 
Coll de la Creueta, Pietà Roja, baga de Toses, Costa Borda, Plans de Neva, cap al Coll 
del Remolò,...). A les serres pre-pirinenques orientals, molt menys abundant i gairebé 
limitada a les carenes seques: Sant Amane, 1800 m; llisos de Taga sobre Conivella, 
abundant. 
A la zona axial, bastant dispersa, a causa de la relativa escassedat de substrats calcaris: 
Pedrisses, 2000-2225 m; Sema de la Vaca, entre Coma de Fresers i Coma de Vaca, 
2400-2450 m; cap a la Font de la Canya, 2125 m. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Oròfìtmed.W 

486. Ononis natrix L. subsp. natrix 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat N.: 16) (CAD.,M Cat II: 63). 

— Estatge monta, c, però en localitats disperses. 800-1550 m. 

Costers sees, preferentment en terrenys calcaris. Es fa als marges i en indrets tartero
sos o rocosos. Xerobromion, Aphyllanthion, Thlaspietalia. V-VIII (X). 

Vora Estèguel, 800 m; cap al Casot, 825 m; torrent de la Corba; vora Can Perramon 
de Baix, 825 m; El Baell, 1100-1250 m; sobre Angelats, 1050 m; Roques Blanques, 
1000 m; solell de Can Paloca, 1250 m; cap a Segura, 1100-1235 m; bosc de Batet, 
1525 m; Vilamanya, 1250 m; molt abundant als voltants de Rialb; soleU de la vail 
Estremerà, des de sota Queralbs fins als Plaus, 1150-1550 m; La Farga de Queralbs, 
1150 m; sobre Bruguera, 1500 m. 

La majoria dels exemplars de la comarca son mates poc robustes i amb les corol-les i 
els foliols relativament petits, caràcteres que els acosten a la var. pyrenaica (Costa et 
WK. )0 . Bolòs et Vigo. 

DG 2 8 , 3 8 , 3 7 . • Latemed. 

487. Ononis pusilla L.; O. columnae All. 

-Costers solells de l'estatge monta, c. Penetra a l'estatge subalpi. 775-1500 (1725) m. 
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485. ODonis cristata Miller~ o. cenisia L.

Núria, Coma de Vaca (TRÈM. in VAYR.,PI. llot.: 49); muntanyes de Núria (TEX. in
WK., Prodr. JIJ: 412); Coma de Vaca (TRÈM. in CAD., FL Cat. Il: 58).
Torrent de sota Fontnegra, Núria (VAYR., Cat. N.: 16).
Núria (GAUT., CataL: 133).
Cap a Fontnegra (CAD., Exc.: 100, textualment diu "vessant dret de Comanegra";
FL Cat. IJ: 58).
Puigllançada (CAD., FL Cat. Il: 58).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (F1. N.: 60) sense comentaris.
Núria (VAYR.), Puigllançada (SEN.), in LOSA, Ollollis: 241.

- Estatge subalpí, en terrenys calcaris, cc. Penetra a l'estatge montà i s'enfila a l'alpí.
1450-2450 m.
Pastures seques, sovint en terrenys tarterosos. Festucion gautien". VI-IX.

Freqüent i de vegades molt abundant a la part occidental de la serra de Montgrony
(Costa Rasa, Costa Geperuda, Pla de Rus, Pla d'Anyella, vora la Collada de Toses,
Coll de la Creueta, Pleta Roja, baga de Toses, Costa Borda, Plans de Nevà, cap al Coll
del Remolò, ...). A les serres pre-pirinenques orientals, molt menys abundant i gairebé
limitada a les carenes seques: Sant Arnanç, 1800 m; llisos de Taga sobre Conivella,
abundant.
A la zona axial, bastant dispersa, a causa de la relativa escassedat de substrats calcaris:
Pedrisses, 2000-2225 m; Serrra de la Vaca, entre Coma de Fresers i Coma de Vaca,
2400-2450 m; cap a la Font de la Canya, 2125 m.

DG 39, 18,28,38,37. Oròfit med. W

486. Ononis natrix L. subsp. natrix

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 16) (CAD., FI. Cat. Il: 63).

- Estatge montà, c, però en localitats disperses. 800-1550 m.
Costers secs, preferentment en terrenys calcaris. Es fa als marges i en indrets tartero·
sos o rocosos. Xerobromioll, Aphyllanthion, Thlaspietalia. V-VIII (X).

Vora Estèguel, 800 m; cap al Casot, 825 m; torrent de la Corba; vora Can Perrarnon
de Baix, 825 m; El Baell, 1100-1250 m; sobre Angelats, 1050 m; Roques Blanques,
1000 m; solell de Can Paloca, 1250 m; cap a Segura, 1100-1235 m; bosc de Batet,
1525 m; Vilamanya, 1250 m; molt abundant als voltants de Rialb; solell de la vall
Estremera, des de sota Queralbs fins als Plaus, 1150-1550 m; La Farga de Queralbs,
lISO m; sobre Bruguera, 1500 m.

La majoria dels exemplars de la comarca són mates poc robustes i amb les corol·les i
els folíols relativament petits, caràcteres que els acosten a la var. pyrenaica (Costa et
WK.) O. Bolòs et Vigo.

DG 28, 38, 37. Latemed.

487. Ononis pusilla L.; o. columnae All.

-Costerssolells de l'estatge montà, c. Penetra a l'estatge subalpí. 775-1500 CI 725) m.



Prats secs, replans de roca. Aphyllanthion, Xerobromion. V-VIII. 

Cap al Pont d'en Cabreta, 775 m; sobre La Corba, 925 m; soleils de Can Perramon de 
Baix; Barricò, 925 m; cap a la Collada de Grats, 1200 m; Golobran, 1500 m; sobre 
Aiguës de Ribes, 900 m; El Baell, 1100-1300 m; El Grau, 1350 m;Pedrera, 975 m; 
soleils entre Ribes i Planoles, 950-1100 m; cap a Batet, 1000 m; Rialb, 1075 m; sobre 
Vilamanya, 1450 m; Els Plaus, 1450 m; Costa de Guillateres, 1025 m; cap a les 
Vinyes, 1075 m; torrent Roig (Bruguera), 1225 m; Camp delsDois, 1500 m;Cingles 
de Sant Eloi, 1725 m. 

DG 28, 38, 27, 37. Plurireg. 

488. Ononis striata Gouan 

Nûria (VAYR., Cat. N.: 16), citació que repeteix CAD. {FI. Cat. II: 64). SEN. inclou 
també l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 60). 
Cap a Puigllançada (CAD., FI. Cat. II: 64). 

- De l'estatge monta superior al limit superior del subalpi, en terrenys calcinais, c. 

(1250) 1400-2100 m. 

Carènes i serrats pedregosos, prats secs. Ononidion striatae, Xerobromion, Festucion 

gautieri. VI-IX. 

La Berruga, 1700 m; soleil de la Covil, força abundant als Uocs rocosos; zona de Pia 
de Rus i Pia d'Anyella, 1700-1900 m; Vilamanya, 1250-1400 m; vali Estremerà, vora 
la Saragossa, 1700 m; Els Plaus, 1400-1550 m; torrent del Borrut i Costa de les Tûtes, 
1900-2100 m; baga de la Canya, 1600-1900 m;baga de Ribes, 1400 m, en terreny 
esquistós; vessants soleils delTaga, fins gairebé al cim, 1600-2000 m; Cingles de Sant 
Eloi, 1700 m; Puig del Pia de les Pasteres, 1800 m. 

DG 29, 39 ,18 , 28, 38, 48, 37. Oròfit med. 

489. Ononis spinosa L. 

Nom vulgär: gaons. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 16 ut O. procurrens Wallr.) (CAD.,Fl. Cat. II: 58 
ut O. campestris Koch). 

— Estatge monta, ecc. Penetra molt poc a l'estatge subalpi. 775-1500 (1700) m. 
Es fa sobretot als prats magres {Xerobromion), mes rarament als prats mesòfils. V-IX. 

Des de l'entrada de la Vali fins a sobre Toses, a Daió i als Plans de Pòrtoles. Localitats 
intermèdies: El Casot, Esteguelella, Estèguel, La Corba, Collada de Grats, Aiguës de 
Ribes, Barricò, Angelats, El Baell, Campelles, Roques Blanques, Planoles, Espinosa, 
Forneils, cap a la Collada de Toses (1600 m), voltants de Ribes de Freser, Batet, 
Rialb, Vilamanya, vali Estremerà, Queralbs, sobre Serrat, Ribesaltes, Les Vinyes, 
Pardines, Boixetera, l'Orri Veli, Puigsac, l'Orri, Clots de Maçana, Bruguera, La Por-
tella, Camp dels Dois, etc. etc. 

Planta bastant polimorfa, la Variabilität de la quai ha estât poc estudiada al nostre 
paîs. La majoria d'exemplars de la Vali semblen correspondre a la subsp. procurrens 
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Prats secs, replans de roca. Aphyllanthion, Xerobromion. V-VlII.

Cap al Pont d'en Cabreta, 775 m; sobre La Corba, 925 m; solells de Can Perramon de
Baix; Barricó, 925 m; c.p a la Collada de Grats, 1200 m; Golobran, 1500 m; sobre
Aigües de Ribes, 900 m; El Baell, 1100-1300 m; El Grau, 1350 m; Pedrera, 975 m;
solells entre Ribes i Planoles, 950-1100 m; cap a Batet, 1000 m; Rialb, 1075 m; sobre
Vilamanya, 1450 m; Els Plaus, 1450 m; Costa de Guillateres, 1025 m; cap a les
Vinyes, 1075 m; torrent Roig (Bruguera), 1225 m; Camp dels Dois, 1500 m;Cingles
de Sant Eloi, 1725 m.

DG 28, 38, 27, 37.

488. Onon.is striata Gouan

Plurireg.

Núria (VAYR., Cat. N: 16), citació que repeteix CAD. (FI. Cat. I/: 64). SEN. inclou
també ¡'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N: 60).
Cap a Puigllançada (CAD., FI. Cat. I/: 64).

- De l'estatge montà superior al límit superior del subalpí, en terrenys calcinals, c.
(1250) 1400-2100 m.
Carenes i serrats pedregosos. prats secs. Ononidion striatae. Xerobromion, FeslUcioll
gautieri. VI-IX.

La Berruga, 1700 m; solell de la Covil, força abundant als llocs rocosos; zona de Pla
de Rus i Pla d'Anyella, 1700-1900 m; Vilamanya, 1250-1400 m; vall Estremera, vora
la Saragossa, 1700 m; Els Plaus, 1400-1550 m; torrent del Borrut i Costa de les Tutes,
1900-2100 m; baga de la Canya, 1600-1900 m; baga de Ribes, 1400 m, en terreny
esquistós; vessants solells del Taga, fins gairebé al cim, 1600-2000 m; Cingles de Sant
Eloi, 1700 m; Puig del Pla de les Pasteres, 1800 m.

DG 29, 39,18,28,38,48,37. Oròfit med.

489. Ononis spinosa L.

Nom vulgar: gaons.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N: 16 ut O. procurrens Wallr.) (CAD., FL Cat. lI: 58
ut O. campestris Koch).

- Estatge montà, ccc. Penetra molt poc a l'estatge subalpí. 775-1500 (1700) m.
Es fa sobretot als prats magres (Xerobromion), més rarament als prats mesòfils. V-IX.

Des de l'entrada de la Vall fins a sobre·Toses, a Daió i als Plans de pòrtoles. Localitats
intermèdies: El Casot, Esteguelella, Estèguel, La Corba, Collada de Grats, Aigües de
Ribes, BarricÓ, Angelats, El Baell, Campelles, Roques Blanques, Planoles, Espinosa,
Fornells, cap a la Collada de Toses (I600 m), voltants de Ribes de Freser, Batet,
Rialb, Vilamanya, vall Estremera, Queralbs, sobre Serrat, Ribesaltes, Les Vinyes,
Pardines, Bòixetera, l'Orri Vell, Puigsac, l'Orri, Clots de Maçana, Bruguera, La Por
tella, Camp dels Dois, etc. etc.

Planta bastant polimorfa, la variabilitat de la qual ha estat poc estudiada al nostre
país. La majoria d'exemplars de la Vall semblen correspondre a la subsp. procurrens



(Wallr.) Briq. (0. repens L.); teñen tiges prostrades o ascendents, espinoses, i corol-les 
d'uns 12-17 mm, gairebé el doble llargues que el calze. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Holàrt. 

490. Melilotus altissima Thuill. 

Vali de Ribes (CAD., FI Cut. II: 94). 

— Estatge monta, r. 

Es fa als herbassars nitròfils humits, especialment als riberals dels rius. Aegopodion, 
Arction. VII-X. 

Vora la Corba, 825 m; Coves de Ribes, 810 m; vali de Barricò, 900 m; voltants de 
Ribes de Freser, 900-950 m; cap a Roques Blanques, 975 m; sota Planoles, 1100 m; 
Nevà, 1250 m; entre Espinosa i Fornells, 1200 m; sota Can Nofre (Pardines), 1175 m. 

DG 28, 38, 37. Eur. 

491. Melilotus alba Medicus 

— Estatge monta, c. 

Vores de carretera, regalls, terres remogudes, herbassars nitrófils. Onopordetalia acan-
thü en general. VII-VIII(IX). 

Sota Estéguel, 800 m; sobre Angeláis, 1050 m; Pedrera, 975 m; voltants de Ribes de 
Freser, 900-1000 m; Roques Blanques, 1000 m; sota Planoles, 1100 m; entre Planes i 
Dórria, 1250-1400 m, a les vores de la carretera; sobre Fornells, 1500 m; La Molina 
(Cerdanya). 

DG 18,28, 38 ,37 . Lateeur. 

492. Melilotus officinalis (L.) Pallas 

Ribes (CAD., Fl. Cat. II: 96). 

— Estatge monta r. 
Herbassars nitròfils (Artemisietea); més rarament als conreus (Secalinetea). VI-VIII. 

Voltant de Ribes de Freser, 900-950 m, frequent sobretot al riberal dels rius; Pedrera, 
975 m; Sta. Caterina, 1000 m; Roques Blanques, 1000 m; frequent als voltants de 
Toses, 1400-1500 m. 

DG 18, 28, 38. Lateeur. 

493. Medicago lupulina L. 

- Estatge monta, ce. Ascendeix a l'estatge subalpi, 775-1650 (2000) m. 
Prats, sobretot prats dalladors i pastures grasses, però també prats magres en terrenys 
silicis. Arrhenatherion, Mesobromion, Xerobromion. IV-X. 

Des de l'entrada de la Vail fins a Pia de Rus, a Nuria i als Plans de Portóles. 
Localitats intermedies: El Casot, Estèguel, La Corba, Barricò, Aigües de Ribes, El 
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(Wallr.) Briq. (O. repens L.); tenen tiges prostrades o ascendents. espinoses, i corol·les
d'uns 12-17 mm, gairebé el doble llargues que el calze.

DG 39,18,28,38,48,27,37.

490. Melilotus altissirna Thuill.

Vall de Ribes (CAJJ.,Fl. Cat. lI: 94).

Holàrt.

- Estatge montà, r.
Es fa als herbassars nitròfils humits, especialment als riberals dels rius. Aegopodiof1,
Arction. VIl-X.

Vora la Corba, 825 m; Coves de Ribes, 810 m; vall de Barricó, 900 m; voltants de
Ribes de Freser, 900-950 m; cap a Roques Blanques, 975 m; sota Planoles, 1100 m;
Nevà, 1250 m; entre Espinosa i Fornells, 1200 m; sota Can Nofre (pardines), 1175 m.

DG 28, 38, 37.

491. Melilotus alba Medicus

Eur.

- Estatge montà, C.

Vores de carretera, regalls, terres remogudes, herbassars nitròfLIs. Onopordetalia acan·
thii en general. VIl-VIlI(IX).

Sota Estèguel, 800 m; sobre Angelats, 1050 m; Pedrera, 975 m; voltants de Ribes de
Freser, 900-1000 m; Roques Blanques, 1000 m; sota Planoles, 1100 m; entre Planès i
Dòrria, 1250-1400 m, a les vores de la carretera; sobre Fornells, 1500 m; La Molina
(Cerdanya).

DG 18,28,38,37.

492. Melilotus officinalis (L.) PaUas

Ribes (CAJJ., F/. Cat. lI: 96).

Lateeur.

- Estatge montà r.
Herbassars nitròms (Artemisietea); més rarament als conreus (Seca/inetea). VI-VIlI.

Voltant de Ribes de Freser, 900-950 m, freqüent sobretot al riberal dels riús;Pedrera,
975 m; Sta. Caterina, 1000 m; Roques Blanques, 1000 m; freqüent als voltants de
Toses, 1400-1500 m.

DG 18,28,38. Lateeur.

493. Medicago lupulina L.

- Estatge montà, cc. Ascendeix a l'estatge subalpí, 775·1650 (2000) m.
Prats, sobretot prats dalladors i pastures grasses, però també prats magres en terrenys
silicis. Arrhenatherion, Mesohromion, Xerobromion. IV-X.

Des de l'entrada de la Vall fins a Pla de Rus, a Núria i als Plans de Pòrtoles.
Localitats intermèdies: El Casot, Estèguel, La Corba, Barricó, Aigües de Ribes, El

"



Baell, Pia de Plaus, Campelles, Pia de Prats, Roques Blanques, Planoles, Ventola, 
Fornells, Toses, cap a Costa Borda, Barraca de Rus (1900 m), Pia d'Anyella, Ribes de 
Freser, Batet, Rialb, vali Estremerà, Fustanyà, Queralbs, Gorges del Freser, baga de la 
Canya (1650 m), Mas Conili, Conivella, La Falgosa, Les Vinyes, Can Barratort, Pardi-
nes, l'Ôrri Veli, Puigsac, Clots de Maçana, Perapinta, Bruguera, etc. etc. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Plurireg. 

*494. Medicago sativa L. subsp. sativa 

Nom vulgar: userda, (usèrdd). 

- Cultivada com a farratge. Amplament naturalitzada al'estatge monta, c. 800-1500 m. 
Marges, prats, conreus, Origanetalia vulgaris, Brometalia erecti, Secalinetea. V-IX. 

De l'entrada de la Vali fins a Toses, a Queralbs i a Pardines. Can Perramon de Baix, El 
Baell, Ribes de Freser, Pedrera, Roques Blanques,Neva, sobre Fornells, Toses, Rialb, 
Serrât, Ribesaltes, Les Vinyes, Bruguera,... 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . 

495. Medicago suffruticosa Ramond ex DC. in Lam. et. DC. subsp. suffruticosa 

Nûria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 16); Ribes, Queralbs, Nûria (CAD.,F£ Cat. II: 75). 
SEN. la in clou en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 44). 
Coli de Lio, 2350 m (BR.-BL., Vég. alp.: 63, Galeopsideto-Poetum fontqueriî); ves-
sant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Le. 1.19, Festucetum scopariae); vers el 
Puigmal, 2150 m (BR.-BL., le: 161, Festucetum scopariae subassociació de F. ovina 
subsp. indigesta); vali de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Le. t.20,Elyneto-Oxytropi-
detum). 
Vessants S del Coli de Queralbs, 2500 m (SERVE, Rech, comp. tXl, comunitat 
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia). 

— De l'estatge monta a l'alpi, c, amb dues zones de màxima frequèneia, als soleils de 
l'estatge monta i als de l'estatge subalpi superior. 800-2600 m. Prats secs; a l'estatge 
monta sobretot al Xerobromion i a YAphyllanthion, a l'alta muntanya principalment 
al Festucion gautieri. També es fa als indrets rocosos o pedregosos (Ononidetalia 
striatae, Thlaspietalia rotundifolii). Té preferèneia pels terrenys calcaris, però a baixa 
altitud es fréquent també als costers esquistosos eixuts. IV-VIII. 

Des de l'entrada de la Vali al Puigllançada, a la Coma de Fontseca (2500 m), al Pic de 
Fresers (2600 m) i a Sant Amanç. A la zona oriental (vali del Segadell) sembla 
inexistent o molt rara. 
Vora el Casot (875 m), El Sagnari, Barricò, soleils de Can Perramon de Baix, Aigiies 
de Ribes, El Baell (1000-1200 m), sobre Angelats, Sant Antoni (1225 m), Ribes de 
Freser, Espinosa, Fornells, sobre Pia de Rus (2200 m), Coma de Planés, El Pinetar 
(Planoles), sobre el Collet de les Barraques, El Pinetar (Queralbs), sota el Collet Verd 
(2100 m). Coma de l'Embut (2300 m), Pedrisses (2000 m), Mantinell (2175 m),Creu 
de Far, Conivella, vessants soleils del Taga fins vora el cim, Bruguera, torrent Roig, 
cingles de Sant Eloi, etc. 
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Baell, Pla de Plaus, Campelles, Pla de Prats, Roques Blanques, Planoles, Ventolà,
Fornells, Toses, cap a Costa Borda, Barraca de Rus (1900 ml, Pla d'Anyella, Ribes de
Freser, Batet, Rialb, vall Estremera, Fustanyà, Queralbs, Gorges del Freser, baga de la
Canya (1650 ml, Mas Conill, Conivella, La Falgosa, Les Vinyes, Can Barratort, Pardi·
nes, l'Orri Vell, Puigsac, Clots de Maçana, Pe;apinta, Bruguera, etc. etc.

DG 39, 18,28,38,48,27,37. Plurireg.

*494. Medicago sativa L. subsp. sativa

Nom vulgar: userda, (usèrda).

- Cultivada com a farratge. Amplament naturalitzada a l'estatge montà, c. 800-1500 m.
Marges, prats, conreus, On"ganetalia vuigan"s, Brometalia erecti, Secalinetea. V·IX.

De l'entrada de la Vall fins a Toses, a Queralbs i a Pardines. Can Perramon de Baix, El
Baell, Ribes de Freser, Pedrera, Roques Blanques, Nevà, sobre Fornells, Toses, Rialb,
Serrat, Ribesaltes, Les Vinyes, Bruguera, ...

DG 18,28,38,37.

495. Medicago suffruticosa Ramond ex DC. in Lam. et. DC. subsp. suffruticosa

Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N: 16); Ribes, Queralbs, Núria (CAD., FI. Cat. lI: 75).
SEN. la inclou en el seu catàleg nurienc (FI. N: 44).
Coll de Lla, 2350 m (BR.·BL., Vég. alp.: 63, Galeopsideto-Poetum fontquerii); ves·
sant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.·BL., Lc. t.l9, Festucetum scopariae); vers el
Puigmal, 2150 m (BR.-BL., I.c.: 161, FestucetumscopariaesubassociaciódeF ovina
subsp. indigesta); vall de Finestrelles, 2200 m (BR.·BL., I.c. t.20,Elyneto-Oxytropi
detum).
Vessants S del Coll de Queralbs, 2500 m (SERVE, Rech, comp. tXI, comunitat
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia).

- De l'estatge montà a l'alpí, c, amb dues zones de màxima freqüència, als solells de
l'estatge montà i als de l'estatge subalpí superior. 800-2600 m. Prats secs; a l'estatge
montà sobretot al Xerobromion i a l'Aphyllanthion, a l'alta muntanya principalment
al Festucion gautieri. També es fa als indrets rocosos o pedregosos (Ononidetalia
striatae, Thlaspietalia rotundifolii). Té preferència pels terrenys calcaris, però a baixa
altitud és freqüent també als costers esquístosos eixuts. IV·VIII.

Des de l'entrada de la Vall al Puígllançada, a la Coma de Fontseca (2500 ml, al Pic de
Fresers (2600 m) i a Sant Amanç. A la zona oriental (vall del Segadell) sembla
inexistent o molt rara.
Vora el Casot (875 ml, El Sagnari, Barricó, solells de Can Perramon de Baix, Aigües
de Ribes, El Baell (1000-1200 ml, sobre Angelats, Sant Antoni (1225 ml, Ribes de
Freser, Espinosa, Fornells, sobre Pla de Rus (2200 ml, Coma de Planès, El Pinetar
(planoles), sobre el Callet de les Barraques, El Pinetar (Queralbs), sota el Callet Verd
(2100 ml. Coma de l'Embut (2300 ml, Pedrisses (2000 ml, Mantinell (2175 ml, Creu
de Far, ConiveUa, vessants soleUs del Taga fins vora el cim, Bruguera, torrent Roig,
cingles de Sant Eloi, etc.



Tots els exemplars que hem pogut estudiar concorden més o menys amb la varietat 
suffruticosa, glabrescent i de fruit pubescent. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 37. Pir.-cant. L'espècie, oròfit med. W 

Medicago orbicularis (L.) Bartal. 

Camps i marges de Ribes (VAYR. , Cat. N.: 16, sub M. orbicularis All.). 

- A l 'herbari Vayreda no hi ha tes t imonis d 'aquesta citació, bastant suspecta. Ni cap altre botanic 
ha esmenta t la pianta a la comarca ni nosaltres la hi hem vista. 

496. Medicago arabica (L.) Hudson; M. maculata Willd. 

- Vora la Torre (Ribes de Freser), 925-950 m, als prats dalladors (Cynosurion crista
ti) i a les vores dels camins humits (Plantaginetalia). VI-VII. 

DG 38. Plurireg. 

497. Medicago minima (L.) Bartal. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 16). 

- Estatge monta, r. Segons quins anys és molt escassa, d'altres apareix en abundàn-
cia. 775-1625 m. 
Prats eixuts, pradells d'anuals, replans de roca. Alysso-Sedion, Xerobromion. V-VI. 

Pont d'en Cabreta; La Corba, 800 m; Esteguelella, 900 m; Can Perramon de Baix, 825 
m; Pedrera, vora Ribes de Freser, 975 m; Costes de Segura; Roques Blanques, 1000 
m; El Bac, 1050 m; sota el Sola, 1050 m; abundant de Rialb a Batet, 1050-1150 m; 
Queralbs; carretera forestal del bosc de Ribes, 1400 m; vessants del Taga, sobre 
Bruguera, 1625 m. 

DG 28, 38, 37. Holàrt. 

498. Trifolium alpinum L. 

Nom vulgar: regah'ssia, regalèssia. 

Nùria (SALV. in COSTA, Introd.: 62; in WK., Prodr. Ill: 359) (VAYR., Cat. N.: 17 
"rases i collades de Nùria") (BOFILL,Nùria: 52) FERRER, E x c : 82) (SEN..F/. N.: 
60) (TRÈM, CAD., SALV. in VlC.,Tréb. I: 392). 
CapaFon tnegra (CAD. ,£xc : 100). 
Altures de Nùria, Puigllancada (CAD.), de Costabona a la Cerdanya (VAYR.) in 
CAD...F7. Cat. II: 109. 
Coll de Noufonts, 2600 m (BR.-BL., Vég. alp. t .21, Festucetum eskiae); vers el Pic 
de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., I.e. t.23,Fumileto-Festuceturn supinae). 
Gorrablanc, 2450 m (SOVT., Ex hum.: 266 taula). 
SERVE (Rech. comp.) l'indica a diverses localitats de la zona del Pia de Gorrablanc-
Puigmal, 2260-2560 m (v. t.III, XVIII i XX) dins les comunitats de Festuca supina i 
de Festuca durissima. 

Tossa del Puigmal, 2530 m (NEGRE,Nouv. contr. t.2, Ranunculo-Festucetum eskiae 

orien talis). 
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Tots els exemplars que hem pogut estudiar concorden més o menys amb la varietat
suffruticoS3, glabrescent i de fruit pubescent.

DG 29, 39,18,28,38,37. Pir.-cant. L'espècie, oròfit med. W

Medicago orbicularis (L.) Bartal.

Camps i marges de Ribes (V AYR., Cat. N.: 16, subM. orbicularis AlL).

- A"l'herbari Vayreda no hi ha testimonis d'aquesta citació, bastant suspecta. Ni cap altre botànic
ha esmentat la planta a la comarca ni nosaltres la hi hem vista.

496. Medicago arabica (L.) Hudson; Iv!. maculata Willd.

- Vora la Torre (Ribes de Freser), 925-950 m, als prats dalladors (Cynosurion crista
ti) i a les vores dels camins humits (Plantagineralia). VI-VII.

DG 38.

497. Medicago minima (L.) Bartal.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 16).

Plurireg.

- Estatge montà, r. Segons quins anys és molt escassa, d'altres apareix en abundàn
cia. 775-1625 m_
Prats eixuts, pradells d'anuals, replans de roca. Alysso-Sediof1, Xerobromiol1. V-VI.

Pont d'en Cabreta; La Corba, 800 m; Esteguelella, 900 m; Can Perramon de Baix,825
m; Pedrera, vora Ribes de Freser, 975 m; Costes de Segura; Roques Blanques, 1000
m; El Bac, 1050 m; sota el Solà, 1050 m; abundant de Rialb a Batet, 1050-1150 m;
Queralbs; carretera forestal del bosc de Ribes, 1400 ro; vessants del Taga, sobre
Bruguera, 1625 m.

DG 28, 38, 37. Holàrt.

498. Trifolium alpinum L.

Nom vulgar: regaüssia, regalèssia.

Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 62; in WK., Prodr. III: 359)(VAYR., Cat. N.: 17
"rases i collades de Núria")(BOFILL,N¡jria: 52) FERRER, Exc.: 82)(SEN.,FI. N.:
60) (TRÈM, CAD., SALV. in VIC.,Tréb. I· 392).
Cap a Fontnegra (CAD_,Exc.: 100).
Altures de Núria, Puigllançada (CAD.), de Costabona a la Cerdanya (VAYR.) in
CAD., FI. Cat. 11: 109.
Coll de Noufonts, 2600 m (BR.-BL., Vég. alp. 1.21, Festucefum eskiae); vers el Pic
de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., I.c. t.23,Pumileto-Fesrucetum supinae).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT.,Exhum.: 266 taula).
SERVE (RedI. comp.) l'indica a diverses localitats de la zona del Pla de Gorrablanc
Puigmal, 2260-2560 m (v. Ull, XVIII i XX) dins les comunitats de Festuca supina i
de Festuca durissima.
Tossa del Puigmal, 2530 m (NÈGRE,Nouv. confr. 1.2, Ranunculo-Fesfucerum eskiae

orientalis).



Pía de Gorrablanc, 2450 m (BAUD. et SERVE, Group, vég Pía t. Hieracio-Festuce-

tum supinae). 
Torrent de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t . Ranunculo-Festucetum 
eskiae fàcies de Poa); solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. 
Festuco-Iberidetum). 

— Alta muntanya, en terrenys silicis o mes rarament en sois descalcificats, ccc. Baixa 
algún cop a l'estatge monta. (1425) 1800-2850 m. 
Pastures acidôfiles. Nardion, Juncetea trifidi. VI-VIII (IX). 

Corrent i abundant a la zona axial, des de vora la Collada de Toses fins a la Coma de 
Fresers i al Mont-roig. Creu de Meians, Pía de les Salines, Puig de Dôrria, Collet de les 
Barraques, Pía de Punya (1850 m), Pas deis Lladres, Puigmal, Els Planassos, Coma de 
Fontalba, Coma de Gombreny, Gorges de Nuria, valí de Nuria i comes i cims del 
voltant, Coma del Llispet (2100 m), Coll de Torreneules, Coma de Vaca, Tirapits, 
Bastiments, Balandrau, Serra de la Canya, des d'on baixa cap a les bagues de Siat i de 
Ribes, Puig Cerverís, Pía de les Basses de Dalt, Pía Rodó (1800 m), Collada de 
Meianells, etc. etc. 
A les serres pre-pirinenques, molt mes localitzat. Extrem occidental de la Serra de 
Montgrony: Costa Rasa; sobre Pía d'Anyella, 1850-1900 m; zona esquistosa del Coll 
de la Creueta ; Coll de les Font êtes (Berguedà) ; cap al Coll del Remólo, 1900-195 0 m. 
Extrem oriental de la Serra Cavallera, ais terrenys esquistosos i ampelítics: Coll del 
Pal i Plans de Portóles, 1600-1850 m; cap a l'Orri Vell, 1425 m. 

Planta relativament polimorfa. NÈGRE ni distingeix quatre tipus diferents, amb ca
ractéristiques morfolôgiques, bioquímiques i écologiques, segons ell, bastant ben 
definides. 

DG 29 ,39 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Orôfit europ. CW 

499. Trifolium montanum L. 

Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 17) (CAD., M Cat. II: 115). 
VIC. (Tréb. I: 380-381) confirma la citació de Ribes de CAD., referint-la a la var. 
genuinum Gr. et Godr. ï.platyphyllum Beck, i afegeix: Nuria (VAYR.). 

- Estatges monta i subalpí, ce. 800-2100 m. Sovint molt abundant. 

Es fa sobretot ais prats montants mesôfils (Mesobromion), tant en terrenys calcaris 
com silicis. També apareix ais prats secs, perô només o gairebé en substrat calcinai 
(Aphyllanthion, Xerobromion calcícola, Festucion gautierí), així com ais prats subal
pins en sois descalcificats {Nardion); ais terrenys silicis de l'alta muntanya, hom l'hi 
veu només esporàdicament. V-VIII. 

Des de l'entrada de la Valí fins ais vessants del Puigllançada, al soleil de les Gorges del 
Freser (2100 m), ais Plans de Portóles i a Sant Amanç. Localitats intermedies: Estè-
guel, Can Perramon de Baix, Barricó, Golobran, Aigües de Ribes, El Baell, La Berruga 
(1775 m), Campelles, Pía de Prats, La Covil, Costa Pubilla, Plañóles, Coll de les 
Fontetes, Costa Borda, Toses, Pía de Rus, Pía d'Anyella, Collada de Toses, La Molina 
(Cerdanya), Coma de Planes, voltants de Ribes de Freser, Rialb, Vilamanya, valí 
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Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD. et SERVE, Group. vég. Pla t. Hierado-Festuce
tum supinae).
Torrent de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. Ranunculo-Festucetum
eskiae fàcies de Poa); solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t.
Fes tuco-Iberidetum).

- Alta muntanya, en terrenys silicis o més rarament en sòls descalcificats, cec. Baixa
algun cop a l'estatge montà. (1425) 1800-2850 m.
Pastures acidòfiles. Nardion, Juncetea tri[¡di. VI-VIII (lX).

Corrent i abundant a la zona axial, des de vora la Collada de Toses fins a la Coma de
Fresers i al Mont-roig. Creu de Meians, Pla de les Salines, Puig de Dòrria, Callet de les
Barraques, Pla de Punya (1850 ml, Pas dels Lladres, Puigmal, Els Planassos, Coma de
Fontalba, Coma de Gombreny J Gorges de Núria, vall de Núria i comes i cims del
vo-ltant, Coma del Llispet (2100 ml, Coll de Torreneules, Coma de Vaca, Tirapits,
Bastiments, Balandrau, Serra de la Canya, des d'on baixa cap a les bagues de Siat i de
Ribes, Puig Cerverís, Pla de les Basses de Dalt, Pla Rodó (1800 ml, Collada de
Meianells, etc. etc.
A les serres pce-pirinenques, molt més localitzat. Extrem occidental de la Serra de
Montgrony: Costa Rasa; sobre Pla d'Anyella, 1850-1900 m; zona esquistosa del Coll
de la c"reueta; CoU de les Fontetes (Berguedà);cap al CoU del Remoló, 1900-1950 m.
Extrem oriental de la Serra Cavallera, als terrenys esquistosos i ampelítics: Coll del
Pal i Plans de Pòrtoles, 1600-1850 m; cap a l'Orri Vell, 1425 m.

Planta relativament polimorfa. NÈGRE hi distingeix quatre tipus diferents, amb ca
racterístiques morfològiques, bioquímiques i ecològiques) segons ell, bastant ben
dermides.

DG 29,39, 18,28,38,48.

499. Trifolium montanum L.

Oròfit europ. CW

Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N: ¡7)(CAJ)., FL Cat. 11: 115).
VIC. (Tréb. I: 380-381) confirma la citació de Ribes de CAD., referint-la a la var.
genuinum Gr. et Godr. f. platyphyl/um Beck, i afegeix: Núria (VAYR.).

- Estatges montà i subalpí, cc. 800-2100 m. Sovint molt abundant.

Es fa sobretot als prats montants mesòms (Mesobromion), tant en terrenys calcaris
com silicis. També apareix als prats secs, però només o gairebé en substrat calcinal
(Aphyl/anthion, Xerobromion calcícola, Festucion gautien), així com als prats subal
pins en sòls descalcificats (Nardion); als terrenys silicis de l'alta muntanya, hom l'hi
veu només esporàdicament. V·VIlI.

Des de l'entrada de la Vall fins als vessants del Puigllançada, al solell de les Gorges del
Freser (2100 ml, als Plans de Pòrtoles i a Sant Amanç. Localitats intermèdies: Estè
guel, Can Perramon de Baix, Barricó, Colobran, Aigües de Ribes, El Baell, La Berruga
(1775 ml, Campelles, Pla de Prats, La Covil, Costa Pubilla, PIanoles, CoU de les
Fontetes, Costa Borda, Toses, Pla de Rus, Pla d'Anyella, Collada de Toses, La Molina
(Cerdanya), Coma de Planès, voltants de Ribes de Freser, Rialb, Vilamanya, vaU



Estremerà, Queralbs, Prat del Bac, La Plana, baga de la Canya, Mas Conili, l'Orri, Can 
Barratort, Puigsac, Coma d'Olla, l'Orri Veli, Coli del Pai, Puig del Pia de les Pasteres, 
Conivella, Clots de Macana, llisos de Taga fins a vora el cim, Perapinta, Bruguera, 
Coli de Jou, etc. etc. 

Ací i allá apareixen formes de flor rosada, o fins i tot vermellosa. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

500. Trifolium repens L. 

SEN. l'inclou en el seu catàleg nurienc (Fl. N. : 60). 
Nuria, 2050 m, Noufonts, 2210 m (BR.-BL., Vég. alp. t.18, Chenopodieto-Taraxa-
cetum pyrenaici). 

- Des de l'estatge monta inferior fìns a la base de l'alpi, ecc. 775-2300 m. 
Comunitats herbàcies higròfiles o mesòfiles (prats de dall, pastures, vores de camins, 
mulleres, herbassars nitròfils,...). Anhenatheretalia (especialment al Cynosurion), 
Molinietalia coeruleae, Mesobromion, Nardion, Arction, Plantaginetalia majoris, Che-
nopodietea,... V-X. 

Des de l'entrada de la Valí fins ais vessants de Puigllancada, a la valí de Nuria, a Coma 
de Vaca (2300 m), a la Collada Verda i a Sant Amane. Localitats intermedies: 
Estèguel, La Corba, Can Perramon de Baix, Barricò, Aigües de Ribes, Angelats, El 
Baell, Campelles, Roques Blanques, Plañóles, Ventola, Prat de Jou, Costa Pubilla, 
Plans de Nevà, Coli del Remolo, Coli de les Fontetes, Toses, Coli de la Creueta, Pia de 
Rus, Costa Rasa, Collada de Toses, Coli de la Creu de Meians, voltants de Ribes de 
Freser, Batet, Rialb, vali Estremerà, Queralbs, Gorges de Nuria, vali de Nuria, Pedris-
ses (2000 m), Gorges del Freser, Planell de Coma de Vaca, Daió, La Plana, baga de la 
Canya, Pia Rodó, Pia de les Basses de dalt, Collada de Meianells, Coli del Pai, Plans de 
Portóles, l'Orri Veli, Puigsac, Pardines, Pia de la Llagona, llisos de Taga, Conivella, 
l'Orri, Perapinta, Bruguera, Pia de Pena, etc. etc. 

A les zones més elevades hom troba una forma reduida, de tiges curtes i inflorescen
cia pauciflora, que deu correspondre a la var alpestre Guss. Segons VIC. (Tréb. I: 
376, sub var. biasolettii (Steud ex Hochst.) Asch. et Graebn.) aquesta raca ja havia 
estat indicada per SEN. del Puigllancada, costat del Riutort, 2200-2300 m. 

DG 29 ,39 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Circumbor. 

501. Trifolium pallescens Schreber in Sturm 

Nuria (CAD., VAYR., TRÈM. herb. Jard. Bot. Matr. ut T. thalii, segons V I C , Tréb. 

I: 379, sub var. glareosum (Schleich.) Rouy). 

— Alta muntanya axial, rrr. 
Es fa ais llocs tarterosos. VI-VII. 

Gorges de Nuria, 1900 m (var. glareosum); Nuria, 2050 m; vora el Planell de Coma de 

Vaca, 2075 m; sota Tres Pies, 2200 m. 

DG 39. Oròfit europ. C 
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Estremera, Queralbs, Prat del Bac, La Plana, baga de la Canya, Mas Conill,l'Orri, Can
Barratort, Puigsac, Coma d'Olla, l'Orri Vell, Coll del Pal, Puig del Pla de les Pasteres,
Conivella, Clots de Maçana, llisos de Taga fins a vora el cim, Perapinta, Bruguera,
Coll de Jou, etc. etc.

Ací i allà apareixen formes de flor rosada, o fins i tot vermellosa.

DG 39,18,28,38,48,27,37. Eur.

500. Trifolium repens L.

SEN. l'inclou en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 60).
Núria, 2050 m, Noufonts, 2210 m (BR.-BL., Vég. alp. 1.18, Chellopodieto-Taraxa
cetum pyrenaici).

- Des de l'estatge montà inferior fins a la base de l'alpí, ccc. 775-2300 m.
Comunitats herbàcies higròfiles o mesòfiles (prats de dall, pastures, vores de camins,
mulleres, herbassars nitròfils, ...). Arrhenatheretalia (especialment al Cynosurion),
Molinietalia coeruleae, Mesobromion, Nardion, Arction, Plamaginetalia majoris, Che
nopodietea,... VoX.

Des de l'entrada de la Vall fins als vessants de Puigllançada, a la vall de Núria, a Coma
de Vaca (2300 ml, a la Collada Verda i a Sant Amanç. Localitats intermèdies:
Estèguel, La Corba, Can Perramon de Baix, Barricó, Aigües de Ribes, Angelats, El
Baell, Campelles, Roques Blanques, Planoles, Ventolà, Prat de Jou, Costa Pubilla,
Plans de Nevà, Coll del Remoló, Coll de les Fontetes, Toses, Coll de la Creueta, Pla de
Rus, Costa Rasa, Collada de Toses, Coll de la Creu de Meians, voltants de Ribes de
Freser, Batet, Rialb, vall Estremera, Queralbs, Gorges de Núria, vall de Núria, Pedris
ses (2000 ml, Gorges del Freser, Planell de Coma de Vaca, Daió, La Plana, baga de la
Canya, Pla Rodó, Pla de les Basses de dalt, Collada de Meianells, Coll del Pal, Plans de
Pòrtoles, l'Orri Vell, Puigsac, Pardines, Pla de la L1agona, \lisos de Taga, Conivella,
l'Orri, Perapinta, Bruguera, Pla de Pena, etc. etc.

A les zones més elevades hom troba una forma reduïda, de tiges curtes i inflorescèn·
cia pauciflora, que deu correspondre a la var alpestre Guss. Segons VIC_ (Tréb. I:
376, sub var. biasolettii (Steud ex Hochst.) Asch. et Graebn_) aquesta raça ja havia
estat indicada per SEN. del Puigllançada, costat del Riutort, 2200-2300 m.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37. Circumbor.

501. Trifolium pallescens Schreber in StUI1]1

Núria (CAD., VAYR., TRÈM. herb. Jard. Bot. Matr. ut T thalii, segons VIC., Tréb.
I: 379, sub var. glareosum (SchIeich.) Rouy).

- Alta muntanya axial. rrr.
Es fa als llocs taIterosos. VI-VII.

Gorges de Núria, 1900 m (var. glareosum); Núria, 2050 m; vora el Planell de Coma de
Vaca, 2075 m; sota Tres Pics, 2200 m.

DG 39. Oròfit europ. C



502. Trifoüum thalii Vill. 

Nuria (VAYR., Cat. N.: 17) (CAD., £xc.: 102; Fl. Cat. II: 112) (SEN., ¿ d d ; Al;Fl. 
N.: 60). 
Puigllan9ada (SEN.,Add: 47). 

— Alta muntanya, r. I gairebé sempre escás o esporädic. 
Pastures mesöfiles, sobretot en terrenys calcináis; rarament sobre esquists. Seslerieta-

lia coeruleae. VII-VIII. 

Costa Pubilla, 1900 m; baga de Toses, 1600 m; Costa Geperuda, 2100 m; Costes de 
l'Huguet, 2000 m; Coma de la Fontseca, 2450 m; Coma de Fontalba, 2200 m; vora 
Nuria, 2000 m; Coma de Fontnegra, 2125 m; Coma de Vaca, 2600 m; Pics de la 
Vaca, 2800 m; vessants del Pic de Fresers, 2650 m; abundant a la Coma de Mantinell, 
2100-2450 m. 

DG 29, 39, 18,28. O rö fit euro p. C 

Trifolium glomeratum L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 17), citació que recull CAD. (Fl. Cat. II: 114). 

— A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis d'aquestes indicacions, bastant sospitoses. Ni cap altre 
botanic ha esmentat la planta a la comarca ni nosaltres la hi hem vista. 

503. Trifolium fragiferum L. 

Prats i marges de Ribes (VAYR., Cat. K: 17); fins a Ribes (CAD. .H Cat. II: 105). 

— Només l'hem vist entre Ribes i Roques Blanques, 975 m, en un cami humit. Deu 
ésser raríssim, i potser simplement accidental, a l'estatge monta. 
Remarquem que ni a l'herbari Vayreda ni a l'herbari Cadevall no hi ha testimonis de 
les citacions a dalt esmentades. 

DG 38. Holärt. 

504. Trifolium badium Schreber in Sturm 

Nuria (VAYR., PI. Cat.: 30) (CAD., Fl. Cat. II: 103) (SALV., SEN, VAYR. in VIC, 
Tréb. I: 363). 
Torrent de Coma d'Eina vora el santuari, i torrent de les Mulleres vora el santuari i 
també forca en amunt (SEN., Add.: 48). El mateix autor inclou l'espécie en el seu 
catäleg (Fl. N.: 60) sense indicar localitats concretes. 
(Vegeu també T. spadiceum). 

— Alta muntanya axial, rrr. 
Llocs herbosos mes o menys humits i poc äcids. VII-VIII. 

Valí d'Eina, 2050 m (segurament que aquesta localitat co-rrespon a la primera de les 
indicades per SEN.); vessant dret de la Coma de Fresers, 2450 m. 

DG 39. Oröfit europ. C 
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502. TrifoUum thaUi Vill.

Núria (VAYR., Cat. N: 17) (CAD.,Exc.: 102; FI. Cat. Il: 112)(SEN.,Add.: 47; FI.
N: 60).
Puigllançada (SEN.,Add.: 47).

- Alta muntanya. r. I gairebé sempre escàs o esporàdic.
Pastures mesòfiles. sobretot en terrenys calcinals; rarament sobre esquists. Seslerieta·
Iia coeruleae. Vll-VlII.

Costa Pubilla, 1900 m; baga de Toses, 1600 m; Costa Geperuda, 2100 m;Costes de
l'Huguet, 2000 m; Coma de la Fontseca, 2450 m; Coma de Fontalba, 2200 m; vora
Núria, 2000 m; Coma de Fontnegra, 2125 m; Coma de Vaca, 2600 m; Pics de la
Vaca, 2800 m; vessants del Pic de Fresers, 2650 m; abundant a la Coma de Mantinell,
2100-2450 m.

DG 29, 39,18,28. Oròfit eurap. C

Trifolium glomeracum L.

Ribes, Queralbs (V AYR., Cat. N.: 17), citació que recull CAD. (F/. Coc. /I: 114).

- A ¡'herbari Vayreda no hi ha testimonis d'aquestes indicacions, bastant sospitoses. Ni cap altre
botànic ha esmentat la planta a la comarca ni nosaltres la hi hem vista.

503. TrifoUum fragiferum L.

Prats i marges de Ribes (VAYR., Cat. N: 17); fins a Ribes (CAD.,Fl Cat. Il: 105).

- Només l'hem vist entre Ribes i Roques Blanques, 975 m. en un camí humit. Deu
ésser raríssim, i potser simplement accidental, a l'estatge montà.
Remarquem que ni a l'herbari Vayreda ni a l'herbari Cadevall no hi ha testimonis de
les citacions a dalt esmentades.

DG 38.

504. TrifoUum badium Schreber in Sturm

Holàrt.

Núria (VAYR.,PI. Cat.: 30) (CAD.,FI. Cat. lI: 1ü3)(SALV.,SEN,VAYR.inVJC.,
Tréb. I: 363).
Torrent de Coma d'Eina vora el santuari, i torrent de les Mulleres vora el santuari i
també força en amunt (SEN., Add.: 48). El mateix autor inclou l'espècie en el seu
catàleg (FI. N.: 60) sense indicar locaUtats concretes.
(Vegeu també T. spadiceum).

- Alta muntanya axial, rrr.
LIocs herbosos més o menys humits i poc àcids. VJI-VJJJ.

Vall d'Eina, 2050 m (segurament que aquesta locaUtat co<respon a la primera de les
indicades per SEN.); vessant dret de la Coma de Fresers, 2450 m.

DG 39. Oròfit eurap. C



505. Trifolium spadiceum L. 

Torrents de Nuria (VAYR., Cat. N.: 17); Nuria, cap a Noufonts (CAD., H V.: 74); 
Nuria (CAD., Exe: 101). SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (Fl. N.: 60) 
sense esmentar localitats. 

— Alta muntanya axial, rrr. 

Es fa a les mulleres acides. Canción nigrae, Molinietalia. 

Sota la Collada de Toses, 1750 m; Les Ribes, 1400 m. 

L'exemplar de Pherbari Vayreda procèdent de Nuria i déterminât com a T. spadiceum 
correspon en realitat a T. badium. Cal assenyalar, aixi mateix, que ala Flora de Cata
lunya CAD. no mante les sèves citacions nurienques anteriors; i de fet, en el seu her
bad no hi ha exemplars de T. spadiceum, i sí, en canvi, un plec de T. badium procè
dent de Nuria, recollit, segons l'étiqueta corresponent, Pany 1890 (és a dir, abans que 
aquest botànic publiques la Flora del Vallès). Aixô ens fa suposar que aquest exem
plar de T. badium donà Hoc a les citacions cadevallianes (falses) de T. spadiceum, i 
que a la Flora de Catalunya CAD. corregeix implicitament aqüestes antigües indica-
cions deixant d'esmentar T. spadiceum de Nuria i assenyalant-hi, en comptes seu, T. 
badium. SEN. dévia fer-se ressó, simplement, de les indicacions anteriors, car al seu 
herbari no hi ha exemplars nuriencs d'aquesta especie. 

DG 3 9 , 1 8 . Bor.-subalp. 
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9 • Trifolium badium
• Trifolium spadiceum

7
2 3

505. Trifolium spadiceum L.

Torrents de Núria (VAYR., Cat. N.: 17); Núria, cap a Noufonts (CAD., FI. V.: 74);
Núria (CAD., Exc.: 101). SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 60)
sense esmentar localitats.

- Alta muntanya axial. rrr.
Es fa a les mulleres àcides. Carióon nigrae, Molinietalia.

Sota la Collada de Toses, 1750 m; Les Ribes, 1400 m.

L'exemplar de l'herbari Vayreda procedent de Núria i determinat com a T. spadiceum
correspon en realitat a T. badium. Cal assenyalar, així mateix, que a1a Flora de Cata
lunya CAD. no manté les seves citacions nurienques anteriors; i de fet, en el seu her·
bari no hi ha exemplars de T. spadiceum, i sí, en canvi, un plec de T. badium proce
dent de Núria, recollit, segons l'etiqueta corresponent, l'any 1890 (és a dir, abans que
aquest botànic publiqués la Flora del Vallès). Això ens fa suposar que aquest exem
plar de T. badium donà lloc a les citacions cadevallianes (falses) de T. spadiceum, i
que a la Flora de Catalunya CAD. corregeix implicitament aquestes antigues indica
cions deixant d'esmentar T. spadiceum de Núria i assenyalant-hi, en comptes seu, T.
badium. SEN. devia fer-se ressó, simplement, de les indicacions anteriors, car al seu
herbari no hi ha exemplars nuriencs d'aquesta espècie.

DG 39, 18. Bor.-subalp.



506. Trifolium aureum Pollich 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 17); Queralbs (VAYR., PI. Cat.: 31). 
De Ribes a Nüria (CAD., Fl. Cat. II: 104). 
Pujant a Nüria (SEN., Add.: 48). El mateix autor inclou l'espècie en el seu catàleg 
(Fl. N.: 60) sense comentaris. 

- Estatge monta, r. 800-1800 m. 
Prats, marges, vorades de bosc. Brometalia erecti, Origanetalia vulgaris. VI-VIII(X). 

Vora la Corba, 800 m; Bac de l'Heura, 1100 m; voltants de Ribes de Freser, 
900-1000 m; de Fornells a Espinosa, 1200 m; Plans de Nevà, 1575 m; vali del 
Macanell, 1100 m; Fustanyà, 1150 m; sobre Queralbs, 1390 m; sobre Daió, 1375 m; 
Gorges de Nüria, 1500 m; vora el Salt del Grill, 1300 m;baga de Ribes, 1300 m;Can 
Barratort, 1150 m; cap al Collet de Guardiola, 1800 m;Pla del Freixe, sobre Brugue-
ra, 1550 m. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Eur. 

507. Trifolium campestre Schreber in Sturm; T. procumbens L. nom. ambig. 

Ribes (CAD., Fl. Cat. II: 105). 

- Estatge montä, c. 825-1650 m. 
Es fa als prats secs, als replans de roca,... mes rarament a les pastures grasses o als 
prats de dall; apareix encara als erms i a les comunitats nitröfiles, on troba espais nus 
per a germinar. Festuco-Sedetalia, Xerobromion, etc. V-VIII(X). 

Aigües de Ribes, Pedrera, voltants de Ribes (900-1000 m), El Baell, Campelles (1300 
m), Costes de Segura, Roques Blanques, Planoles, sobre Espinosa (1400 m), Fornells, 
cap a Döria (1425 m), Toses (1450-1550 m), Batet, Rialb, Queralbs, Fustanyä, cap a 
la Creu del Far (1650 m), La Plana, cap a la Ruira (1350 m), Ribesaltes, Les Vinyes, 
Pardines, Bac de l'Heura, Brug uera, Perapinta (1325 m), Pia del Freixe (1550 m), etc. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 . Holärt. 

Trifolium patens Schreber 

De Bassegoda a Nüria (TEX. in WX..,Prodr. III: 351) . 

- Sens dubte, es tracta d'una citacio errönia. 

508. Trifolium dubium Sibth.; T. minus Sm. 

— Estatge montä, r, perö a segons quins indrets abundant. 
Es fa sobretot als prats de dall, perö tambe a les pastures. Arrhenatheretalia. VI-VIII. 

Voltants del Baell, 1100-1300 m (molt frequent i sovinf abundant); Roques Blan
ques, 1000 m; sotaDörria, 1400 m; Macana, vora Ribes de Freser, 950 m; Rialb, 1050 
m; vora Fustanyä, 1150 m. 

DG 28, 38. Eur. 
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506. Trifoüum aureum Pollich

Ribes (VAYR., Cat. N.: 17); Queralbs (VAYR., P/. Cat.: 31).
De Ribes a Núria (CAD., F/. Cat. II: 104).
Pujant a Núria (SEN., Add.: 48). El mateix autor inclou l'espècie en el seu catàleg
(F/. N.: 60) sense comentaris.

- Estatge montà, r. 800·1800 m.
Prats, marges, vorades de bosc. Srometalia erecti, Origanetalia vu/garis. VI-VIlI(X).

Vora la Corba, 800 m; Bac de l'Heura, llOO m; voltants de Ribes de Freser,
900-1000 m; de ForneUs a Espinosa, 1200 m; Plans de Nevà, 1575 m; vall del
MaçaneU, 1100 m; Fustanyà, 1150 m; sobre Queralbs, 1390 m; sobre Daió, 1375 m;
Gorges de Núria, 1500 m; vora el Salt del Grill, 1300 m; baga de Ribes, 1300 m;Can
Barratort, 1150 m; cap al CoUet de Guardiola, 1800 m; Pla del Freixe, sobre Brugue
ra, 1550 m.

DG 39, 18,28,38,37.

507. Trifolium campestre Schreber in Sturm; T. procumbens L. nom. ambig.

Ribes (CAD., F/. Cat. II: 105).

Eur.

- Estatge montà, c. 825-1650 m.
Es fa als prats secs, als replans de roca, ... més rarament a les pastures grasses o als
prats de dall; apareix encara als enns i a les comunitats nitròfiles, on troba espais nus
per a germinar. Festuco-Sedetalia, Xerobromion, etc. V-VIlI(X).

Aigües de Ribes, Pedrera, voltants de Ribes (900-1000 ml, El BaeU, Campelles (1300
ml, Costes de Segura, Roques Blanques, Planoles, sobre Espinosa (1400 ml, Fornells,
cap a Dòria (1425 ml, Toses (1450-1550 ml, Batet, Rialb, Queralbs, Fustanyà, cap a
la Creu del Far (1650 ml, La Plana, cap a la Ruira (1350 ml, Ribesaltes, Les Vinyes,
Pardines, Bac de l'Heura, Bruguera, Perapinta (1325 ml, Pla del Freixe (1550 ml, etc.

DG 39, 18,28,38.

Trifoiium patens Schreber

De Bassegoda a Núria (TEX. in WK., Prodr. fIl: 351).

- Sens dubte, es tracta d'una citació errònia.

Holàrt.

508. Trifolium dubium Sibth.; T. minus Sm.

- Estatge montà, r, però a segons quins indrets abundant.
Es fa sobretot als prats de daU, però també a les pastures. Arrhenatheretalia. VI-VIII.

Voltants del BaeU, 1100-1300 m (molt freqüent i sovini abundant); Roques Blan
ques, 1000 m; sota Dòrria, 1400 m; Maçana, vora Ribes de Freser, 950 m; Rialb, 1050
m; vora Fustanyà, 1150 m.

DG 28, 38. Eur.



509. Trifolium striatum L. 

Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 17); Queralbs, cap a la Font de la Ruira (CAD., 
FI Cat. II: 120). VIC. (Tréb. II: 294) recidi la citació vayredana de Ribes. 
SEN. in clou la pianta en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 60). 

- Terrenys silicis. Estatge monta, r. 900-1500 m. 

Es fa als replans de roca i als prats secs. De l'ordre FestucoSedetalia; també apareix 
al Xerobromion acidòfil. V-VII. 

Voltants de Ribes de Freser, 900-1100 m; Pedrera; El Baell, 1100 m; El Bac, 1050 m; 
Roques Blanques, 1000 m; Planoles, 1150 m; carretera forestal del bosc de Nevà, 
1200 m; sota Dòrria, 1400 m; cap a Rialb, 1000 m; sobre Ribesaltes, 1450 m; vora 
Les Vinyes, 1000 m; Bruguera, 1150m. 

DG 2 8 , 3 8 . Plurireg. 

510. Trifolium arvense L. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 17). 
SEN. in clou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 60 ). 

— Estatge monta, en terrenys silicis, c. 900-1600 m. 
Codines, prats secs, camins, erms. FestucoSedetalia, Xerobromion. VI-VIII. 

Voltants de Ribes de Freser, 900-1000 m; sota el Baell, 1100 m; Pedrera; Pia de 
l'Agon, 1300 m; Campelles; solells de Can Paloca, molt abundant; Roques Blanques, 
1000 m; cap a Nevà, 1200 m; sota Dòrria, 1400 m; sobre Fornells, 1500 m; Vilama-
nya, 1350 m; Fustanyà, 1200 m; Pia d'Escuira, 1550 m; cap al Prat del Bac, 1275 m; 
torrent del Forn, 1300 m; sota les roques de l'Oratori, 1400 m; Ribesaltes; solell del 
bosc de Ribes, 1450 m; Sta. Caterina, 1100 m; Les Vinyes, 1000 m; Pardines; La 
Moscatosa, 1400 m; Clots de Macana, 1100 m; vora Bruguera, 1150 m. 
DG 39, 28, 38. Plurireg. 

511. Trifolium scabrum L. 

Paratges estèrils i secs de Ribes (VAYR., Cat. N.: 17); fins a Ribes (CAD., FL. Cat. 

II: 119). 

— Estatge monta inferior, r. 800-1200 m. 
Codines, replans de roca, prats eixuts. Tant en terrenys calcaris com en substrats 
silicis. FestucoSedetalia, més rarament al Xerobromion. V-VI. 

Esteguelella; Barricò, 950 m; sota el Baell, 1100 m; Les Guilleumes, 1100 m; Pedrera; 
Roques Blanques, 1000 m; vora Ribes de Freser, 950 m; entre Ribes i Rialb; solells 
de Batet, abundant, 1000-1200 m; Sta. Caterina, 1100 m; vora Bruguera, 1150 m. 

DG 28, 38, 37. Plurireg. 

512. Trifolium incarnatum L. sub sp. incarnatum 

Nom vulgar: trèfola, fenc, fe. 

- Cultivat com a farratge i sovint naturalitzat. Marges, vores de camins,... V-VIII. 
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509. Trifolium striatum L.

Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 17); Queralbs, cap a la Font de la Rulra (CAD.,
FL Cat. 1I: 120). VIC. (Tréb. 1I: 294) recull la citació vayredana de Ribes.
SEN. inclou la planta en el seu catàleg nurienc (FI. N: 60).

- Terrenys silicis. Estatge montà, r. 900-1500 m.
Es fa als replans de roca i als prats secs. De l'ordre Festuco-Sedetalia; també apareix
al Xerobromion acidòfil. V-VII.

Voltants de Ribes de Freser, 900-1100 m; Pedrera; El Baeil, 1100 m; El Bac, 1050 m;
Roques Blanques, 1000 m; Planoles, 1150 m; carretera forestal del bosc de Nevà,
1200 m; sota Dòrria, 1400 m; cap a Rialb, 1000 m; sobre Ribesaltes, 1450 m; vora
Les Vinyes, 1000 m; Bruguera, 11 SO m.

DG 28, 38. Plurireg.

510. Trifolium arvense L.

Ribes (VAYR., Cat. N.· 17).
SEN_ inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (F/. N: 60)_

- Estatge montà, en terrenys silicis, c. 900-1600 m.
Codines, prats secs, camins, enns. Festuco-Sedetalia, Xerobromion. VI·VIll.

Voltants de Ribes de Freser, 900-1000 m; sota el Baell, 1100 m; Pedrera; Pla de
l'Agon, 1300 m; Campelles; solells de Can Paloca, molt abundant; Roques Blanques,
1000 m; cap a Nevà, 1200 m; sota Dòrria, 1400 m; sobre Fornells, 1500 m; Vilama
nya, 1350 m; Fustanyà, 1200 m; Pla d'Escuira, 1550 m; cap al Prat del Bac, 1275 m;
torrent del Forn, 1300 m; sota les roques de l'Oratori, 1400 m; Ribesaltes; solell del
bosc de Ribes, 1450 m; Sta. Caterina, 1100 m; Les Vinyes, 1000 m; Pardines; La
Moscatosa, 1400 m;·C10ts de Maçana, 1100 m; vora Bruguera, 1150 m.

DG 39, 28, 38. Plurireg.

511. Trifolium scabrum L.

Paratges estèrils i secs de Ribes (VAYR., Cat. N: 17); fins a Ribes (CAD., FL. Cat.
lI: 119)_

- Estatge montà inferior, r. 800-1200 m.
Codines, replans de roca, prats eixuts. Tant en terrenys calcaris com en substrats
silicis. Festuco-SedetaliJJ, més rarament al Xerobromion. V-VL

Esteguelella; Barricó, 950 m; sota el Baell, 1100 m; Les Guilleumes, 1100 m; Pedrera;
Roques Blanques, 1000 m; vora Ribes de Freser, 950 m; entre Ribes i Rialb; solells
de Batet, abundant, 1000-1200 m; Sta. Caterina, 1100 m; vora Bruguera, 1150 m.

DG 28, 38, 37. Plurireg.

512. Trifolium incarnatum L. subsp. incarnatum

Nom vulgar: trèfola, fenc, fe.

- Cultivat com a farratge i sovint naturalitzat. Marges, vores de camins, ... V ·VllI.



Sota El Baell, 1100 m; solell de Ventola, 1050 m; cap a Planes, 1175 m; Fustanyà, 
1100 m; Ribesaltes, 1200 m;Mas Conili, 1175 m; vora Bruguera, 1150 m. 

DG 2 8 , 3 8 . 

513. Trifolium pratense L. var. pratense 

Nom vulgär: trèfola borda. 

Nüria, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 126, Cariceto-Pinguiculetum grandiflorae); ves-
sant E del Pie de Segre (BR.-BL., I.e. t. 19, Festucetum scopariae); vali de Fines-
trelles, 2200 m (BR.-BL., lc: 165,Elyneto-Oxytropidetum). 

— Des de l'estatge monta a la base de l'estatge alpi, ecc. 775-2200 m. 
Prats i pastures, sobretot mesòfils. Molinio-Arrhenatheretea, Brometalia erecti, Nar-
dion, Seslerietalia coeruleae,... (IV) V-X. 

Des de l'entrada de la Vali fins als vessants de Puigllancada, a la vali de Nüria i la 
Coma de Fresers i a la Collada Verda. Localitats intermèdies: El Casot, La Corba, El 
Baell, Campelles, La Covil, Planoles, Coli de les Fontetes, Nevà, Toses, Pia de Rus, Pia 
d'Anyella, Collada de Toses, Dòma, Pia de Punya, Ribes de Freser, Rialb, Vilamanya, 
vali Estremerà, Queralbs, Gorges de Nüria, sobre Nüria (2200 m), vora el Planell de 
Coma de Vaca (2050 m), Gorges del Freser, Serrat, baga de la Canya, Pia de les 
Basses de Dalt (1900 m), Pardines, Plans de Pòrtoles, Coli del Pai, Serra Cavallera, 
l'Orri, llisos de Taga, Bruguera, Coli de Jou, etc. etc. 

DG 29 ,39 , 18, 28, 38, 48, 27 ,37 . Holàrt. (Subcosm.) 

var. vülosum DC. in Lam. et D C ; var. alpinum Hoppe in Sturm, var. frigidum Gau-
din, var. nivale Koch 

Nüria, i pujant alPuigmal (SEN.,Add.: 4 7 4 8 , sub T. nivale Sieb.). 

— Alta muntanya axial, c. Es fa a les pastures. 

Bac de la Foradada, 2100 m; Coma de Fontalba, 2100 m; cap a la cova de Sant Gii, 
2150 m;Pic de Fresers, 2650 m; vessants del Balandrau, 2200 m, etc. 

A les zones altes hom troba molt sovint formes de trànsit entre aquesta varietat i la 
var. pratense, corrent als estatges monta i subalpi. Assenyalarem, d'altra banda, que 
tant una varietat com l'altra són, de fet, molt polimorfes. 

DG 29, 39. Oròfitalp. 

var. sativum Schreber in Sturm 

— Cultivada com a pianta farratgera. 

514. Trifolium medium L. 

Fins a Nüria (TEX. in WK.,Prodr. III: 365). 
Vali de Ribes (COSTA, Supl.: 18) (CAD., Fl. Cat. II: 117). VIC. (Tréb. II: 329) re-
cull aquestes citacions i hi afegeix Nüria, referint-les totes a la var. flexuosum (Jacq.). 
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Sota' El Baell. llOO m; solell de Ventolà, 1050 m; cap a Planès. 1175 m; Fustanyà.
llOO m; Ribesaltes, 1200 m; Mas Conill, 1175 m; vora Bruguera, 1150 m.

DG 28, 38.

513. Trifolium pratense L. var. pratense

Nom vulgar: trèfola borda.

Núria, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 126. Cariceto-Pinguiculetum grandi[lorae); ves
sant E del Pic de Segre (BR.-BL.. l.c. t. 19, Festucetum scopariae); vall de Fines
trelles, 2200 m (BR.-BL..l.c.: 165.Elyneto-Oxytropidetum).

- Des de l'estatge montà a la base de l'estatge alpí, ccc. 775-2200 m.
Prats i pastures, sobretot mesòfils. Molinio·Arrhenatheretea, Brometalia erecti, Nar
dion. Seslerietalia coeruleae•... (IV) V-X.

Des de l'entrada de la Vall fins als vessants de Puigllançada. a la vall de Núria i la
Cóma de Fresers i a la Collada Verda. Localitats intermèdies: El Casot, La Corba, Ei
Baell, Campelles, La Covil, Planoles. Coll de les Fontetes, Nevà, Toses, Pla de Rus. Pla
d·Anyella. Collada de Toses. Dòrria, Pla de Punya, Ribes de Freser, Rialb. Vilamanya.
vall Estremera, Queralbs. Gorges de Núria. sobre Núria (2200 ml. vora el Planell de
Coma de Vaca (2050 ml. Gorges del Freser. Serrat, baga de la Canya. Pla de les
Basses de Dalt (1900 ml, Pardines, Plans de Pòrtoles, Coll del Pal, Serra Cavallera.
l'Orri, llisos de Taga. Bruguera, Coll de Jou. etc. etc.

DG 29. 39.18.28.38.48.27,37. Holàr!. (Subcosm.)

var. villosum DC. in Lam. et DC.; var. alpinum Hoppe in Sturm. var. frigidum Gau
din, var. nivale Koch

Núria, i pujant al Puigmal (SEN.,Add.: 4748. sub T. nivale Sieb.).

- Alta muntanya axial. c. Es fa a les pastures.

Bac de la Foradada. 2100 m; Coma de Fontalba. 2100 m; cap a la cova de Sant Gil.
2150 m;Pic de Fresers, 2650 m; vessants del Balandrau. 2200 m. etc.

A les zones altes hom troba molt sovint formes de trànsit entre aquesta varietat i la
var. pratense, corrent als estatges montà i subalpí. Assenyalarem, d'altra banda, que
tant una varietat com l'altra són, de fet, molt polimorfes.

DG 29. 39.

var. sativum Schreber in Sturm

- Cultivada com a planta farratgera.

Oròfit alp.

514. Trifolium medium L.

Fins a Núria (TEX. in WK., Prodr. III: 365).
Vall de Ribes (COSTA. Supl.: 18) (CAD.• FI. Cat. 11: 117). VIC. (Tréb.ll: 329) re
cull aquestes citacions i hi afegeix Núria. referint-les totes a la var. [lexuosum (Jacq.).



Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 17). El mateix autor opina més tard (PI Cat.: 29) 
que la pianta de Queralbs s'acosta més a "T. expansum W. Kit. (T. flexuosum Jacq.? 
T. flexicaule Poir.)" que no pas a T. medium L. 

- Estatge monta, ce. Penetra a l'estatge subalpi. 800-1600 (1950) m. Es fa sobretot a 
les vorades de bosc, en indrets frescals, De l'alianca Trifolion medii. VI-VIII. 

Des de l'entrada de la Vali fins a sobre Fornells (1500 m), a les Gorges de Nùria i del 
Freser (Les Espiguetoses, 1950 m) i a l'alta vali del Segadell (cap a l'Orri Veli, 1450 
m). Localitats intermèdies: vali d'Esteguelella, La Corba, Estèguel, Barricò,CanPer-
ramon de Baix, Aigiies de Ribes, Angelàts, El Baell, Campelles, cap a Roques Blan-
ques, baga de Planoles, Espinosa, bosc de Nevà (1300 m), voltants de Ribes, vali del 
Macanell (1150 m), vali Estremerà, sobre La Plana (1350 m), Salt del Grill, Mas 
Conili (1200 m), Conivella (1400 m), l'Orri, sota Can Barratort (abundant), de Pardi-
nes a Boixetera, Puigsac, Clots de Macana, vessants del Taga (1500 m). 

DG 39, 28, 38, 27, 37. Eur. 

515. Trifolium rubens L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 17), citació que és recollida per CAD. (FI. Cat. 
II: 116-117). 
SEN. inclou 1'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 60) sense especificar localitat. 

- Estatge monta, r. 900-1550 m. 
Prats, marges, boscos clars. VI-VIII. 

Entre Aigiies de Ribes i el Baell, 950-1200 m; Pia de Plaus, 1275 m; bosc del Baell, 
1325 m; vora Campelles, 1300 m; sota Ventola, 1200 m; vora Torroella, 980 m; 
Vilamanya, 1300 m; sota Queralbs, 1175 m; molt abundant sota Els Plaus, 
1350-1500 m; cap a Boixereta, 1350 m;Pla del Freixe, 1550 m. 

DG 28, 38. Eur. 

516. Trifolium angustifolium L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 17) (CAD., F i Cat. II: 122). 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 60). 

- Costers secs sota Can Palati (Ribes de Freser), 950 m, al Xerobromion. Suposem 
que les citacions anteriors es basen totes en la indicació inicial de VAYREDA, la qual 
d'altra banda té l'aire d'esser una simple suposició; aquest autor diu textualment 
"prats de Ribas, Caralps", expressió sospitosament genèrica tractant-se d'una pianta 
rarissima a la comarca. Ni a l'herbari Vayreda, ni al Cadevall ni al Sennen no hi ha 
testimonis comarcals d'aquesta pianta. 

DG 38. Med. 

Trifolium smyrnaeum Boiss.; T. lagopus Pourret ex Willd., non Gouan 

Boscos de Ribes (CAD., FI. V.: 74) . 

- Suposem que es tracta d'una confusió. CADEVALL no repetix aquesta citació en la seva Flora 

de Catalunya, i al seu herbari no hi ha exemplars que en donin testimoni. 
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Ribes, Queralbs (VAYR., Cal. N.: 17). El mateix autor opina més tard (PI. Cal.: 29)
que la planta de Queralbs s'acosta més a "T. expansum W. Kil. (T. f/exuosum Jacq.?
T. f/exicaule Poir.)" que no pas a T. medium L.

- Estatge montà, cc. Penetra a l'estatge subalpí. 800-1600 (1950) m. Es fa sobretot a
les vorades de bosc, en indrets frescals, De l'aliança Trifolion medii. Vl-VIll.

Des de l'entrada de la Vall fUlS a sobre ForneUs (1500 ml, a les Gorges de Núria i del
Freser (Les Espiguetoses, 1950 m) i a l'alta vaU del SegadeU (cap a l'Orri VeU,I450
ml· Localitats intermèdies: vaU d'EstegueleUa, La Corba, Estèguel, Barricó, Can Per
ramon de Baix, Aigües de Ribes, Angelats, El BaeU, CampeUes, cap a Roques Blan
ques, baga de Planoles, Espinosa, bosc de Nevà (1300 ml, voltants de Ribes, vall del
MaçaneU (1150 m), vaU Estremera, sobre La Plana (1350 ml, Salt del Grill, Mas
Conill (1200 ml, ConiveUa (1400 m), l'Orri, sota Can Barratort (abundant), de Pardi
nes a Boixetera, Puigsac, Clots de Maçana, vessants del Taga (1500 ml.

DG 39,28,38,27,37. Eur.

515_ Trifolium rubens L.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cal. N.: 17), citació que és recollida per CAD. (R. Cal.
11: 116-117).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 60) sense especificar localitat.

- Estatge montà, r. 900-1550 m.
Prats, marges, boscos clars. VI-VIll.

Entre Aigües de Ribes i el BaeU, 950-1200 m; Pla de Plaus, 1275 m; bosc del Baell,
1325 m; vora Campelles, 1300 m; sota Ventolà, 1200 m; vora Torroella, 980 m;
Vilamanya, 1300 m; sota Queralbs, 1175 m; molt abundant sota Els Plaus,
1350-1500 m; cap a Boixereta, 1350 m; Pla del Freixe, 1550 m.

DG 28, 38. Eur.

516. Trifolium angustifolium L.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cal. N.: 17)(CAD., FL Cal. JJ: 122).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 60).

- Costers secs sota Can Palatí (Ribes de Freser), 950 m, al Xerobromion. Suposem
que Jes citacions anteriors es basen totes en la indicació inicial de VAYREDA, la qual
d'altra banda té l'aire d'ésser una simple suposició; aquest autor diu textualment
"prats de Ribas, Caralps", expressió sospitosament genèrica tractant-se d'una planta
raríssirna a la comarca. Ni a l'herbari Vayreda, ni al Cadevall ni al Sennen no hi ha
testimonis comarcals d'aquesta planta.

DG 38. Med.

Trifolium smymaeum Boiss.; T. l/1gopus Pourret ex WiUd., non Gouan

Boscos de Ribes (CAD., FI. V.: 74).

- Suposem que es tracta d'una confusió. CADEVALL no repetix aquesta citació en la seva Flora
de Catalunya. i al seu herbari no hi ha exemplars que en donin testimoni.



517. Trifolium ochroleucon Hudson 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 17) (CAD., Fl. Cat. II: 116); Ribes (VAYR., PI. 
Cat: 29). VIC. (Tréb. II: 340) repeteix les citacions de Ribes. 
Nùria (FERRER, £ x c - 82). 
SEN. in clou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 60). 

— Estatge monta, ce. 775-1850 m. 
Es fa a les vorades de bosc, als prats i als boscos clars. Origanetalia vulgaris, Mesobro-
mion, Quercion pubescenti-petraeae,... V-VIII. 

Des de l'entrada de la Vail fins a Neva, a les Gorges del Freser i a Boixetera. Locali-
tats intermèdies: El Casot (800 m), Estèguel, La Portella, El Baell (1100-1250 m), cap 
al Portet (1600 m), Pia de Plaus, Campelles, Angelats, Pedrera, Prat de Jou,baga de 
Campelles, sota Ventola, Planoles (1250 m), El Sola, Coma de Planes (1575 m), cap 
a Neva (1280 m), vora Ribes de Freser, Rialb, Queralbs, Els Plaus,Prat del Вас, Les 
Collades (torrent del Salt del Grill, 1575 m), Gorges del Freser (La Paradella, La 
M0I9Ó, les Espiguetoses, 1950 m), sobre Fustanyà (1300 m), baga de la Canya (1650 
m), Sta. Caterina (1100 m), Costa Ardena (1300 m), prop de Boixetera (1350 m), 
Clots de Macana, Вас de l'Heura,Pla del Freixe (1550 m), etc. 

DG 39, 28 ,38 , 27, 37. Lateeur. 

518. Dorycnium pentaphyllum Scop.; D. suffruticosum Vili. 

Costes seques de Ribes (VAYR., Cat. N.: 17); fins a Ribes (CAD., Fl. Cat. II: 128). 

— Zona meridional de la Vali, a l'estatge monta inferior, r, però arriba a èsser abun
dant en alguns costers sole lis, 775-1250 m. 
Prats sees, Uocs rocosos. Aphyllanthion, etc. 

Cap al Pont d'en Cabreta; solells de Sagnari, 800-1000 m; sobre La Corba, molt 
abundant, 900 m; cap a la Collada de Grats, 1250 m; sobre Estèguel, abundant; 
abundant als solells de Can Perramon de Baix; Corones (Ripollès), 1250 m. 

DG 28, 38, 27, 37. Med.-Submed. 

519. Lotus corniculatus L. sub sp. corniculatus 

Nùria, Queralbs (VAYR., Cat. K: 18). 
Fins a Nùria (CAD., F i Cat. II: 137). 
Vail de Conivella, 1350 m (BOLÒS et VP/ES in O. de BO LOS, .De veg. not. II: 220, 
Cariceto-Eriophoretum latifolii). 

— Estatges monta i subalpi, ecc. 775-2000 (2200) m. 
Es fa a tota mena de prats, i penetra també als boscos esclarissats i a d'altres forma-
cions llenyoses рос denses. Molinio-Arrhenatheretea, Mesobromion, Aphyllanthion, 
Festucion gautieri, Festucion eskiae, etc. IV-X. 

Absolutament general a tota la comarca, des de l'entrada de la Vail fins als cims de les 
serres pre-pirinenques (Serra Cavallera, Serra de Montgrony, Sant Amane) i als costers 
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517. Trifolium ochroleucon Hudson

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 17) (CAD., FI. Cat. II: 116); Ribes (VAYR., Pl.
Cat.: 29). VIC. (Tréb. lI: 340) repeteix les citacions de Ribes.
Núria (FERRER, Exc.: 82).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 60).

- Estatge montà, cc. 775·1850 m.
Es fa a les vorades de bosc, als prats i als boscos clars. Origanetalia vulgaris, Mesobro
mion, Quercion pubescenti-petraeae,... V-VIII.

Des de l'entrada de la Vall fins a Nevà, a les Gorges del Freser i a Boixetera. Locali
tats intermèdies: El Casot (800 m), Estèguel, La Portella, El Baell (1100·1250 m), cap
al Portet (1600 m), Pla de Plaus, Campelles, Angelats, Pedrera, Prat de Jou, baga de
Campelles, sota Ventolà, Planoles (1250 m), El Solà, Coma de Planès (1575 m), cap
a Nevà (1280 m), vora Ribes de Freser, Rialb, Queralbs, Els Plaus, Prat del Bac, Les
Collades (torrent del Salt del Grill, 1575 m), Gorges del Freser (La Paradella, La
Molçó, les Espiguetoses, 1950 m), sobre Fustanyà (1300 m), baga de la Canya (1650
m), Sta. Caterina (1100 m), Costa Ardena (1300 m), prop de Boixetera (1350 ml,
Clots de Maçana, Bac de l'Heura, Pla del Freixe (1550 m), etc.

DG 39,28,38,27,37. Lateeur.

518. Dorycnium pentaphyllum Scop.; D. suffruticosum Vill.

Costes seques de Ribes (VAYR., Cat. N.: 17); fins a Ribes (CAD., FI. Cat. II: 128).

- Zona meridional de la Vall, a l'estatge montà inferior, r, però arriba a ésser abun
dant en alguns costers solells, 775·1250 m.
Prats secs, llocs rocosos. Aphyl/anthion, etc.

Cap al Pont d'en Cabreta; solells de Sagnari, 800-1000 m; sobre La Corba, molt
abundant, 900 m; cap a la Collada de Grats, 1250 m; sobre Estèguel, abundant;
abundant als solells de Can Perramon de Baix; Corones (Ripollès), 1250 m.

DG 28, 38, 27, 37. Med.-Submed.

519. Lotus comiculatus L. subsp. comiculatus

Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 18).
Fins a Núria (CAD.,FL Cat. l/: 137).
Vall de Conivella, 1350 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS,De veg. nat. II: 220,
Cariceto-Eriophoretum latifoli/).

- Estatges montà i subalpí, ccc. 775-2000 (2200) m.
Es fa a tota mena de prats, i penetra també als boscos esclarissats i a d'altres [onna·
cians llenyoses poc denses. Molinio-Arrhenatheretea, Mesobromion, Aphyl/anthion,
Festucion gautieri, Festucion eskiae, etc. IV-X.

Absolutament general a tota la comarca, dos de l'entrada de la Vall fins als cims de les
serres pre-pirinenques (Serra Cavallera, Serra de Montgrony, Sant Amanç) i als costers



soleils de l'alta m u n t a n y a axial: Pont d 'en Cabreta , La Corba , Aiguës de Ribes , 

Collada de Gra t s , El Baell, Pedrera, Campelles, Vento là , Planoles, Toses , Ribes de 

Freser , Ria lb , Queralbs , Pardines, Bruguera, Collada de Toses , Pla d 'Anyel la , Costa 

Pubil la, sobre Dôrr ia , vall Est remera , Els Planassos, Gorges de Nûr ia , Gorges del 

Freser ( 2 0 0 0 m ) , Baga de la Canya, Collada Verda , Puig s'Estela, llisos de Taga .Col l 

de J o u , e t c . e t c . e t c . 

Planta ex t raord inàr iament polimorfa que présenta, a mes, formes de transit vers la 

subsp. alpinus. La var. delortii (Timb.-Lagr. ex F.W. Schul tz) R o u y (= var. villosus 

auct . , non Thuil l . ) és fàcilment reconeixedora perquè és to ta ella recoberta d 'una 

pilositat pa t en t , poc densa; sembla limitada a la zona méridional de la Vall (El 

Sagnari , La Corba , Can Perramon de Baix, e tc . ) , i es fa sobretot a les pastures seques 

de l 'aliança Aphyllanthion. La raça mes fréquent a to ta l'àrea de la subspècie és la var. 

kochii Chr tkovâ-Zer t . (= L. ciliatus Schur) , poc pilosa i amb els foh'ols ciliolats. Per 

cont ra , les formes glabres o gairebé, corresponents a la var. corniculatus, son relative

m e n t rares. 

D G 2 9 , 3 9 , 18 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Holàr t . 

subsp . alpinus (Schleich. ex Ser.) R o t h m . ; Lotus alpinus Schleich. ex Ser. 

Al peu de Finestrelles ( C A D . , H Cat. II: 137). 

SEN. inclou aquest t à x o n al seu catàleg nurienc (FI. N. : 60 ) . 

Nûr ia , 2 2 5 0 m , Coll de Llo , 2350 m (BR.-BL., Veg. alp.: 6 3 , Galeopsideto-Poetum 

fontquerii); vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., le. t . 19, Festucetum 

scopariae); vers el Puigmal , 2150 m (BR.-BL., Le: 1 6 1 , F e s t u c e t u m scopariae subas-

sociaciô de F. ovina subsp . indigesta); vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Le. t . 2 0 , 

Elyneto-Oxytropidetum); vers Noufonts , 2450 m, vers Finestrelles, 2300 m 

(BR.-BL., Le. t. 2 1 , Festucetum eskiae); al N de Nûria , 2200 m (BR.-BL., Le. t . 2 2 , 

Hieracieto-Festucetum spadiceae); Pic de Finestrelles, 2600 m, vers el Pic de la 

Fossa del Gegant , 2 3 0 0 m (BR.-BL., Le. t . 23 ,Pumi le to -Fes tuce tum supinaé). 

S E R V E (Rech. comp.) l 'assenyala a la zona del Pas dels Lladres-Puigmal, 2490-2650 

m, a diverses comuni ta t s (vegeu taules I I I , XI , XVIII i XIX) . 

Tor ren t de Queralbs , 2300 m ( N È G R E et S E R V E , Prosp. t . Ranunculo-Festucetum 

eskiae forma amb Poa); solana de Queralbs, 2300 m ( N È G R E et SERVE, Le. Festu-

co-Iberidetum, forma amb Festuca aurea). 

— Alta m u n t a n y a axial , ccc. A les serves pre-pirinenques sembla rar. (1800) 

2 0 0 0 - 2 8 5 0 m . 

Es fa sobre to t als prats alpins; pénétra també a les tarteres poc môbils , a les pinèdes, 

e t c . Juncetea trifîdi, Seslerietea. VI-IX. 

General a les serralades axials, des de sobre la Collada de Toses fins a la Coma de 

Fresers i als vessants de Puig Cerverïs: Pas dels Lladres, Puigmal, Fon ta lba , Nûria , 

Coma de Vaca , Serra de la Canya, e tc . e tc . F réquen t , aixi mate ix , a l 'extrem occiden

tal de la Serra de Montg rony (vessants del Puigllançada, La Creueta , . . . ) . A la resta 

d 'aques ta serra i a Taga-Serra Cavallera sembla esporàdic. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Orôfit eu rop . C 
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solells de l'alta muntanya axial: Pont d'en Cabreta, La Corba, Aigües de Ribes,
Collada de Grats, El 'Baell, Pedrera, Campelles, Ventolà, Planoles, Toses, Ribes de
Freser, Rialb, Queralbs, Pardines, Bruguera, Collada de Toses, Pla d'Anyella, Costa
Pubilla, sobre Dòrria, vall Estremera, Els Planassos, Gorges de Núria, Gorges del
Freser (2000 ml, Baga de la Canya, Collada Verda, Puig s'Estela, llisos de Taga, Coll
de Jou, etc. etc. etc.

Planta extraordinàriament polimorfa que presenta, a més, formes de trànsit vers la
subsp. alpinus. La var. delortii (Timb.·Lagr. ex F.w. Schultz) Rouy (= var. vil/osus
auet., non Thuill.) és fàcilment reconeixedora perquè és tota ella recoberta d'una
pilositat patent, poc densa; sembla limitada a la zona meridional de la Vall (El
Sagnari, La Corba, Can Perramon de Baix, etc.), i es fa sobretot a les pastures seques
de l'aliança Aphy/lanthion. La raça més freqüent a tota l'àrea de la subspècie és la var.
kochü Chrtkova·Zert. (= L. ciliatus Schur), poc pilosa i amb els folíols ciliolats. Per
contra, les formes glabres o gairebé, corresponents a la var. corniculatus, són relative·
ment rares.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37. Holàrt.

subsp. alpinus (Schleich. ex Ser.) Rothm.; Lotus alpinus Schleich. ex Ser.

Al peu de Finestrelles (CAD.,F1. Cat. li: 137).
SEN. inclou aquest tàxon al seu catàleg nurienc (FI. N.: 60).
Núria, 2250 m, Coll de Llo, 2350 m (BR.-BL., Veg. alp.: 63, Caleopsideto-Poetum
fontquerii); vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.·BL., I.c. 1. 19, Festucetum
scopariae); vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., I.c.: 161, Festucetllm scopariae subas·
sociació de F. ovina subsp. indigesta); vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., l.c. 1. 20,
Elyneto·Oxytropidetum); vers Noufonts, 2450 m, vers Finestrelles, 2300 m
(BR.·BL., Lc. 1. 2l,Festucetllm eskiae); al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Lc. 1. 22,
Hieracieto-Festucetum spadiceae); Pic de Finestrelles, 2600 m, vers el Pic de la
Fossa del Gegant, 2300 m (BR.·BL., l.c. t.23,Pumileto·Festucetum supinae).
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona del Pas dels Lladres-Puigmal, 2490·2650
m, a diverses comunitats (vegeu taules lll, Xl, XVlll i XIX).
Torrent de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. 1. Ranunculo-Festucetum
esldae forma amb Poa); solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, l.c. Festu
co-Jberidetum, forma amb Festuca aurea).

- Alta muntanya axial, cec. A les serves pre·pirinenques sembla rar. (1800)
2000·2850 m.
Es fa sobretot als prats alpins; penetra també a les tarteres poc mòbUs, a les pinedes,
etc. Juncetea trifidi, Seslerietea. VI·IX.

General a les serralades axials, des de sobre la Collada de Toses fins a la Coma de
Fresers i als vessants de Puig Cerverís: Pas dels Lladres, Puigmal, Fontalba, Núria,
Coma de Vaca, Serra de la Canya, etc. etc. Freqüent, així mateix, a l'extrem occiden
tal de la Serra de Montgrony (vessants del Puigllançada, La Creueta,...). A la resta
d'aquesta serra i a Taga-Serra Cavallera sembla esporàdic.

DG 29, 39,18,28,38. Oròfit europ. C



520. Lotus pedunculatus Cav.; L. uliginosus Schkuhr 

Valí de Conivella, 1400 m (BOLOS et VIVES in O. de BOLOS, De veg. not. II: 220, 
Caneeto-Eriophore turn latifolií). 

— Estatge monta, c. 800-1700 m. Especialment a la zona oriental de la Valí. 
Mulleres, sobretot en terrenys silicis. Molinietalia coeruleae. VI-VIII. 

Esteguelella, 800 m; sota el Baell, 1100 m; Roques Blanques, 975 m; El Bac, 1100 m; 
sobre Espinosa, 1300 m; voltants de Ribes de Freser (Sta. Caterina, cap al Mas,...), 
950-1100 m; sota Queralbs, 1150 m; Les Ribes, 1400 m; Conivella, 1400 m; voraCan 
Barratort, 1150 m; abundant ais vessants de sobre Pardines; mulleres sota l'Orri Veil; 
Plans de Portóles i cap a la Collada Verda, 1500-1700 m; Coll de Jou, 1625 m. 

Els exemplars estudiats corresponen a la var. glabriusculus (Bab.) O. Bolos et Vigo. 

DG 3 9 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Eur. 

521. Tetragonolobus maritimus (L.) Roth var. siliquosus (L.) O. Bolos et Vigo 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 18); fins a Ribes (CAD.,Fl Cat. II: 132). 

Valí de Conivella, 1350 m (BOLOS et VIVES in O. de BOLOS, De veg. not. II: 220, 

Cariceto-Eriophoretum latifolií). 

— Estatge monta, a la zona meridional de la Vail, c; a d'altres zones de la comarca, 
rar. 800-1500 m. 
Mulleres i jonqueres. Molinio-Holoschoenion, Molinietalia. V-VII. 

Frequent a la zona meridional de la comarca: El Sagnari, La Corba, valí de Barrícó, 
torrent Roig, El Baell,... 800-1200 m, a claps abundant. De Ribes a Roques Blanques; 
El Sola, 1200 m; Mas Conill, 1200 m; sobre Perapinta, 1500 m. 

DG 28, 38 ,27 , 37. Plurireg. 

522. Anthyllis montana L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 16) ( CAD.,F/. Cat. II: 68); Ribes (BUB.,F¿ Pyr. 
II: 468, sub Vulneraria montana (Gesneri) Scop.). 
La Foixera (St. Amane) (VAYR., PI. Cat: 27), citació que recull CAD. (I.e.). De Nu
ria al Puigmal (CAD., t e ) . 
Nuria, 2350 m (BR.-BL., Vég. alp.: 21); Nuria, 2200 m (BR.-BL., I.e.: 161,Festuce-
tum scopariae subassociació de F. ovina subsp. indigesta). 
SEN. in clou l'espécie en el seu catáleg (Fl. N.: 60). 

— Estatges monta i subalpí, en terrenys calcaris, ce. Penetra a l'estatge alpí. 
1000-2000 (2450) m. 
Codines, llocs rocosos, prats sees. Ononidion striatae, Aphyllanthion, Festucion gau-
tieri, Saxifragion mediae,... V-VIII. 

Collada de Grats, 1225 m; Golobran, 1400-1525 m; La Portella, 1300 m; vora la 
Roca Aguda, 1100 m; torrent Roig, 1000 m; sota la Roca del Corb, 1500 m; El Baell, 
1200-1300 m; La Berruga, 1775 m; La Covil; sota el Coll de les Fontetes, 1825 m; 
baga de Fornells; Costa Borda; baga de Toses, 1475 m; Tossal de Rus, 2000 m; Pía 
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520. lotus pedunculatus Cav.; L. uliginosus Schkuhr

Vall de Conivella, 1400 m (BOlàS et VIVES in O. de BOLàS,De veg. nat. 11: 220,
Cariceto-Eriophoretum latifo/ii).

- Estatge montà, c. 800-1700 m. Especialment a la zona oriental de la Vall.
Mulleres, sobretot en terrenys silicis. Molinietalia coeruleae. V[-VIlI.

Esteguelella, 800 m; sota el Baell, llOO m; Roques Blanques, 975 m; El Bac, llOO m;
sobre Espinosa, 1300 m; voltants de Ribes de Freser (Sta. Caterina, cap al Mas,...),
950·1100 m; sota Queralbs, 1150 m; Lès Ribes, 1400 m; Conivella, 1400 m; vora Can
Barratort, 1150 m; abundant als vessants de sobre Pardines; mulleres sot~ l'Orri Vell;
Plans de Pórtoles i cap a la Collada Verda, 1500-1700 m; Coll de Jou, 1625 m.

Els exemplars estudiats corresponen a la var. glabriusculus (Bab.) O. Bolós et Vigo.

DG 39, 28, 38, 48, 37. Eur.

521. Tetragonolobus maritimus (L.) Roth var. siUquosus (L.) O. Bolós et Vigo

Ribes (VAYR., Cat. N.: 18); fins a Ribes (CAD., FI. Cat.II: 132).
Vall de Conivella, 1350 m (BOLàS et VIVES in O. de BOLàS,De veg. not.lI: 220,
Cariceto-Eriophoretum ialifolii).

- Estatge montà, a la zona meridional de la Vall. e; a d'altres zones de la comarca,
rar. 800-1500 m.
Mulleres i jonqueres. Molinio-Holoschoenion, Molinietalia. V-Vll.

Freqüent a la zona meridional de la comarca: El Sagnari, La Corba, vall de Barricó,
torrent Roig, El Baell,... 800-1200 m, a claps abundant. De Ribes a Roques Blanques;
El Solà, 1200 m; Mas Conill, 1200 m; sobre Perapinta, 1500 m.

DG 28, 38, 27, 37. Plurireg.

522. AnthyUis montana L.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 16) (CAD., FI. Cat. lI: 68); Ribes (BUB., FI. Pyr.
lI: 468, sub Vulneraria montana (Gesneri) Scop.).
La Foixera (St. Amanç) (VAYR.,PI. Cat.: 27), citació que recull CAD. (I.c.). De Nú
ria al Puigmal (CAD., I.c.).
Núria, 2350 m (BR.-BL., Vég. alp.: 21); Núria, 2200 m (BR.-BL., I.c.: 161, Festuce
fum scopariae subassociació de F. ovina subsp. indigesta).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 60).

- Estatges montà i subalpí, en terrenys calcaris, cc. Penetra a l'estatge alpí.
1000-2000 (2450) m.
Codines, llocs rocosos, prats secs. Ononidion striatae, Aphyllanthion, Festucion gau
lieri, Saxifragion mediae,... V-VIII.

Collada de Grats, 1225 m; Golobran, 1400-1525 m; La Portella, 1300 m; vora la
Roca Aguda, llOO m; torrent Roig, 1000 m; sota la Roca del Corb, 1500 m; El Baell,
1200-1300 m; La Berruga, 1775 m; La Cov1l; sota el Coll de les Fontetes, 1825 m;
baga de Fornells; Costa Borda; baga de Toses, 1475 m; Tossal de Rus, 2000 m; Pla



d'Anyella, 1800 m; cap a la Collada de Toses, 1800 m; sobre Toses, 1600 m; vessants 
del Puigllancada, 2100 m; Sant Amane, abundant sobretot al solell, fins al cim 
mateix; vessants de Taga, a les carenes pedregoses i ais prats d'ussona; Portella 
d'Ogassa, 1800 m; Puig del Pía de les Pasteres, 1700-1890 m. Leslocalitatsanteriors 
corresponen a les serres pre-pirinenques, on dominen els terrenys calcaris. A les serres 
axials, predominantment esquistoses, la planta es limita ais claps de terreny calcinai: 
dotada de Fontseca, 2450 m; Estebrís, 2000 m; baga d'Estremerà; sobre Can Possons 
(Ribes de Freser), 1150 m; vora Batet; sobre Vilamanya, 1400 m; Queralbs, 1250 m; 
Coma de l'Embut, 2300 m; sobre elPlanell de Coma de Vaca, 2150 m. 

DG 29, 39 ,18 , 28, 38, 4 8 , 2 7 , 3 7 . Oròfit submed. 

523. Anthyllis vulneraria L. subsp. vulnerarioides (AH.) Arcangeli;^, vulnerarioides (AH.) 
Bonjean ex Reichenb. 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 16, sub szx.AUioni DC). 
Nuria, Pia de Pujalts (SEN., Add.: 44). El mateix autor inclou la planta en el seu 
catàleg de Nuria (FI. N.: 60). 
Vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19,Festucetum scopariae); 
Nuria, 2200 m, vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Le: 161, Festucetum scopariae 
subassociació de F. ovina subsp. indigesta). 

Vessant S del Coli de Queralbs, 2500-2550 m (SERVE,Rech. comp. t. XI, comunitat 
de.Festuca scoparia {Astragalusnevadensis). 

— Alta muntanya, en terrenys calcináis, ce. Rarament en substrats silicis. 1700-2650 
m. 
Es fa sobretot ais prats sees. Festucion gautieri, Seslerietalia coeruleae en general, 
Caricetalia curvulae. VI-VII. 

Frequent a la Serra de Montgrony: Cirerets, Costes de l'Huguet (2100 m), sobre Pía 
d'Anyella, Pía de Rus, Pleta Roja, Pedra Picada, Costa Pubilla, La Covil,...). Mes rara 
a la Serra Cavallera i al Taga: Puig de Coma d'Olla, Portella d'Ogassa, Pineda Rosta, 
vessants meridionals del Taga,... Relativament frequent, també, a les serres axials: 
Coma de Fontseca, 2500 m; Costa de les Tutes, 2340 m; Bac de la Foradada, 1950 
m; Estebrís, 2000 m; voltants de Nuria, 2050-2150 m; cap al Ras de l'Ortigar, 2200 
m; Coma de Fresers, 2275 m, 2450 m, 2550 m; Pie de Fresers, 2650 m; Coll dels Tres 
Pics, 2350 m; Coma de Mantinell; cap al Clot del Malinfern, 2000 m; vessants 
meridionals del Balandrau, 2400 m; baga de la Canya, 1800 m, 2150 m. 

DG 29, 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 . Alp.-pir. 

subsp. forondae (Senn.) Cullen 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 16, sub A vulneraria L.). 
Fins a Nuria (CAD.,F/. Cat. II: 67, sub A. vulneraria L.). 

Al N. de Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 196, Hieracieto-Festucetum spadiceae, 

sub A. vulneraria). 
Dubtem que les citacions de CAD. i de BR.-BL. s'hagin de referir a aquesta subspècie. 

- Estatge monta, ecc. Penetra al subalpí, 775-1700 (1900 m). 
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d'Anyella, 1800 m; cap a la Collada de Toses, 1800 m; sobre Toses, 1600 m; vessants
del Puigllançada, 2100 m; Sant Amanç, abundant sobretot al solell, fins al cim
mateix; vessants de Taga, a les carenes pedregoses i als prats d'ussona; Portella
d'Ogassa, 1800 m; Puig del Pla de les Pasteres, 1700·1890 m. Les localitats anterio rs
corresponen a les serres pce-pirinenques, on dominen els terrenys calcaris. A les serres
axials, predominantment esquistoses, la planta es limita als claps de terreny calcinal:
clotada de Fontseca, 2450 m; Estebrís, 2000 m; baga d'Estremera; sobre Can Passons
(Ribes de Freser), 1150 m; vora Batet; sobre Vilamanya, 1400 m; Queralbs, 1250 m;
Coma de l'Embut, 2300 m; sobre el Planell de Coma de Vaca, 2150 m.

DG 29,39, 18, 28, 38, 48, 27,37. Oròfit submed.

523. Anthyllis vulneraria L. subsp. vulnerariaides (All.) Arcangeli;A. vulnerarioides (All.)
Bonjean ex Reichenb.

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N: 16, sub var. A /lioni DC).
Núria, Pla de Pujalts (SEN., Add.: 44). El mateix autor inclou la planta en el seu
catàleg de Núria (FI. N: 60).
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.·BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae);
Núria, 2200 m, vers el Puigmal, 2150 m (BR.·BL., l.c.: 161, Festucetum scopariae
subassociació de F ovina subsp. indigesta).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2500·2550 m (SERVE, Rec/¡. comp. t. XI, comunitat
de. Festuca scoparia i Astragalus nevadensis).

- Alta muntanya, en terrenys calcinals, cc. Rarament en substrats silicis. 1700-2650
m.
Es fa sobretot als prats secs. Festucion gautieri, Seslerietalia coeruleae en general,
Caricetalia curvulae. VI·VIl.

Freqüent a la Serra de Montgrony: Cirerets, Costes de l'Huguet (2100 ml, sobre Pla
d'Anyella, Pla de Rus, Pleta Roja, Pedra Picada, Costa Pubilla, La Covil,...). Més rara
a la Serra Cavallera i al Taga: Puig de Coma d'Olla, Portella d'Ogassa, Pineda Rosta,
vessants meridionals del Taga,... Relativament freqüent, també, a les serres axials:
Coma de Fontseca, 2500 m; Costa de les Tutes, 2340 m; Bac de la Foradada, 1950
m; Estebrís, 2000 m; voltants de Núria, 2050·2150 m; cap al Ras de l'Ortigar, 2200
m; Coma de Fresers, 2275 m, 2450 m, 2550 ro; Pic de Fresers, 2650 m; Coll dels Tres
Pics, 2350 m; Coma de Mantinell; cap al Clot del Malinfern, 2000 ro; vessants
meridionals del Balandrau, 2400 m; baga de la Canya, 1800 m, 2150 ro.

DG 29,39,18,28,38. Alp.-pir.

subsp. forondae (Senn.) Cullen

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N: 16, sub A. vulneraria L.).
Fins a Núria (CAD., FI. Cat. lI: 67, sub A. vulneraria L.).
AI N. de Núria, 2200 ro (BR.·BL., Vég. alp.: 196, Hieracieto-Festucetum spadiceae,

sub A. vulneraria).
Dubtem que les citacions de CAD. i de BR.·BL. s'hagin de referir a aquesta subspècie.

- Estatge montà, ccc. Penetra al subalpí, 775·1700 (1900 ml·



Pastures, sobretot als prats secs calcîcoles (Xerobromion), però també als prats gras-
sos (Mesobromion), als llocs rocosos (Ononidetalia striatae), etc. V-VIII (X). 

Des de l'entrada de la Vali fins al Pia de Rus (1875 m), a les Gorges de Nûria (1700 
m) i als Plans de Pòrtoles (1525 m). Localitats intermèdies: El Casot, Estèguel, Mal 
Pas del Toix (Ripollès), Can Perramon de Baix, torrent Roig, El Baell, Pedrera, 
Campelles, voltants de Ribes, Roques Blanques, Planoles, Espinosa, Fornells, Toses, 
Batet, Rialb, vali Estremerà (1625 m), Vilamanya, Queralbs,Prat del Bac, Les Colla-
des (1575 m), torrent del Forn, Pia dels Anyells (1850 m), Fustanyà, Ribesaltes, Les 
Vinyes, Pardines, Boixetera, Puigsac, l'Orri, Mas Conili, Sta. Caterina, Bruguera, 
Camp del Dois, etc. etc. 

A la vali del Rigard (Planés, Fornells, Dòrria,...) hem herboritzat una forma de fior 
rosada i de tiges relativament curtes, sovint prostrades. No estem segurs que pugui 
incloure's encara dins la subsp. forondae. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Submed. W 

subsp. pyrenaica (G. Beck) Cullen; subsp. dillenii auct. pyr. 

Serra de l'Embut, 2240 m, vali de FinestrelJes, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 20, 
Elyneto-Oxytropidetum foucaudii, ut A. vulneraria subsp. Dillenii). 

— Planta molt rara alsPirineus orientais. Nosaltres no l'hem herboritzada a la comarca. 

DG 29. Pir.-cant. 

524. Coronilla emerus L. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 19). 

— Estatge monta, ce, especialment a les zones meridional i oriental de la Vali, 
775-1500 (1700) m. 
Boscos, sobretot rouredes. De l'aliança Quercion pubescenti-petraeae; també es fa, 
però, a d'altres comunitats dels Querco-Fagetea. IV-VII. 

Molt fréquent i abundant a la zona meridional de la comarca; Pont d'en Cabreta, El 
Casot, El Sagnari, Esteguelella, torrent de la Corba, La Portella, Golobran, vali de 
Barricò, Can Perramon de Baix, Aigiies de Ribes, Pas del Llop (1500 m), boscos del 
Baell, Angelats/Lleixes de la Covil (1700 m), Els Coforns, vora Ribes de Freser, Clots 
de Maçana, Bac de l'Heura, Torroella, Bruguera, Can Perramon de Dalt, Camp dels 
Dois (1450 m),... Força fréquent també a la part oriental de la comarca: Mas Conili, 
Bosc d'en Cigala, l'Orri, Conivella, Can Barratort, torrent de Bancerola, Pardines, La 
Moscatosa,... Cap al nord i cap a l'oest esdevé progressivament mes rara: Roques 
Blanques, cap al Pont de Solà, baga de Planoles, Rialb, bosc de Ribes (1200 m), vali 
Estremerà, cap al Sait del Grill. 

DG 39, 2 8 , 3 8 , 27, 37. Submed. 

525. Coronilla minima L. subsp. minima 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 19). 
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Pastures, sobretot als prats secs calcícoles (Xerobromion), però també als prats gras·
sos (Mesobromion), als llocs rocosos (Ononidetalia striatae), etc. Y-YI1I (X).

Des de l'entrada de la Vall fins al Pla de Rus (1875 ml, a les Gorges de Núria (1700
m) i als Plans de Pòrtoles (1525 ml. Localitats intermèdies: El Casot, Estèguel, Mal
Pas del Toix (Ripollès), Can Perramon de Baix, torrent Roig, El Baell, Pedrera,
Campelles, voltants de Ribes, Roques Blanques, Planoles, Espinosa, Fornells, Toses,
Batet, Rialb, vall Estremera (1625 ml, Yilamanya, Queralbs, Prat del Bac, Les Colla·
des (1575 ml, torrent del Forn, Pla dels Anyells (1850 ml, Fustanyà, Ribesaltes, Les
Vinyes, Pardines, 8oixetera, Puigsac, l'Orri, Mas Conill, Sta. Caterina, Bruguera,
Camp del Dois, etc. etc.

A la vall del Rigard (planès, Fornells, Dòrria,...) hem herboritzat una forma de flor
rosada i de tiges relativament curtes, sovint prostrades. No estem segurs que pugui
incloure's encara dins la subsp. [orondae.

DG39,18,28,38,27,37. Submed. W

subsp. pyrenaica (G. Beck) Cullen; subsp. dillenii auct. pyr.

Serra de l'Embut, 2240 m, vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 20,
E/yneto-Oxytropidetumfoucaudii, ut A. vulneraria subsp. Dillenii).

- Planta molt rara als Pirineus orientals. Nosaltres no l'hem herboritzada a la comarca.

DG 29.

524. Coronilla emerus L.

Ribes (YAYR., Cat. N.: 19).

Pir.·cant.

- Estatge montà, cc, especialment a les zones meridional i oriental de la Vall,
775·1500(1700) m.
Boscos, sobretot rouredes. De l'aliança Quercion pubescenti-petraeae; també es fa,
però, a d'altres comunitats dels Querco-Fagetea. IY·YIl.

Molt freqüent i abundant a la zona meridional de la comarca; Pont d'en Cabreta, El
Casot, El Sagnari, Esteguelella, torrent de la Corba, La Portella, Golobran, vall de
Barricó, Can Perramon de Baix, Aigües de Ribes, Pas del Llop (1500 ml, boscos del
Baell, Angelats;Lleixes de la Covil (1700 ml, Els Coforns, vora Ribes de Freser, Clots
de Maçana, Bac de l'Heura, Torroella, Bruguera, Can Perramon de Dalt, Camp dels
Dois (1450 m),... Força freqüent també a la part oriental de la comarca: Mas Conill,
Bosc d'en Cigala, l'Orri, Conivella, Can Barratort, torrent de Bancerola, Pardines, La
Moscatosa.... Cap al nord i cap a l'oest esdevé progressivament més rara: Roques
Blanques, cap al Pont de Solà, baga de Planoles, Rialb, bosc de Ribes (1200 ml, vall
Estremera, cap al Salt del Grill.

DG 39, 28, 38, 27,37.

525. Coronilla minima L. subsp. minima

Ribes (YAYR., Cat. N.: 19).

Submed.



- Zona méridional, calcària, de la Vall, ce; a d'altres sectors, rara, 775-1825 m. 
Prats secs, codines, llocs rocosos. Ononidion striatae, Aphyllanthion, Xerobromion. 
V-VII. 

A la zona méridional hom la troba no solament a les parts mes baixes, sinô que 
s'enfila pels soleils fins al cim de Sant Amanç (1825 m): El Casot, Esteguelella, El 
Sagnari, la Corba, Barricô, Collada de Grats, La Portella, Golobran (1520 m), soleils 
de Can Perramon de Baix, torrent de la Corba (1275 m), Aiguës de Ribes, El Baell 
(1100-1275 m), Pla de Plaus, Cingles de Sant Eloi (1700 m),... Mes al N apareix 
sobretot als terrenys calcinais, perô també en alguns costers silicis secs: Pedrera, 1000 
m; Roques Blanques, 1000 m; La Cisterna (sobre Ribes), 1125 m; sobre Segura, 1235 
m; soleils de Rialb, Batet i Vilamanya, 1075-1475 m; Conivella, 1400 m. 

DG 28, 38, 27, 37. Latemed. (-Submed.) NW 

subsp. clusii (Duf.) Murb. 

— Gairebé només a la zona méridional de la Vall, on es mes aviat rara. 
Es fa a les roques calcinais assolellades i als costers rocosos molt calents. La seva 
presèneia assenyala les àrees mes calentes, refugi d'altres diverses plantes mediterrà-
nies. VI-VII. 

Sobre el Sagnari; torrent de la Corba, 1330 m; Golobran, 1450 m; Coves de Ribes i 
soleils de Can Perramon de Baix, 825-1200 m; Roca deCorb, 1525 m. Fora d'aquest 
sector méridional, l'hem vist a Roques Blanques, 1000 m. 

DG 28, 38, 27, 37. Med.W 
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- Zona meridional, calcària, de la Vall, cc; a d'altres sectors, rara, 775-1825 m.
Prats secs, codines, llocs rocosos. Ononidion striatae, Aphyllanthion, Xerobromion.
V-VII.

A la zona meridional hom la troba no solament a les parts més baixes, sinó que
s'enma pels solells fms al cim de Sant Amanç (1825 ml: El Casot, Esteguelella, El
Sagnari, la Corba, Barricó, Collada de Grats, La Portella, Golobran (1520 ml, solells
de Can Perramon de Baix, torrent de la Corba (1275 ml, Aigües de Ribes, El Baell
(1100-1275 ml, Pla de Plaus, Cingles de Sant Eloi (1700 m),... Més al N apareix
sobretot als terrenys calcinals, però també en alguns costers silicis secs: Pedrera, 1000
m; Roques Blanques, 1000 m; La Cisterna (sobre Ribes), 1125 m; sobre Segura, 1235
m; solells de Rialb, Batet j Vilamanya, 1075-1475 111; Conivella, 1400 m.

DG 28, 38, 27, 37. Latemed. (-5ubmed.) NW

subsp. clusü (Duf.) Murb.

- Gairebé només a la zona meridional de la Vall, on és més aviat rara.
Es fa a les roques calcinals assolellades i als costers rocosos molt calents. La seva
presència assenyala les àrees més calentes, refugi d'altres diverses plantes mediterrà
nies. VI-VII.

Sobre el Sagnari; torrent de la Corba, 1330 m; Golobran, 1450 m; Coves de Ribes i
solells de Can Penamon de Baix, 825-1200 111; Roca de Corb, 1525 m. Fora d'aquest
sector meridional, l'hem vist a Roques Blanques, 1000 111.

23

9

7

DG 28, 38, 27, 37.

Coronilla miníma subsp. c1usii

2 3

Med. W



526. Hippocrepis comosa L. 

Prats de Nuria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 19). 
Ribes, Queralbs, pastures de Fontnegra (CAD., FI. Cat. Il: 228). 
Roques de Nuria, exposades al sol llevant, no lluny del santuari (SEN.;Add.: 54, sub 
H. prostrata Boiss.). El mateix autor cataloga aquest tàxon en la seva flora (FI N.: 
60). 
Vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. 1.19, Fes tuce tum scopariae); 
Nuria, 2200 m, vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Le: 161, Festucetum scopariae 
subassociació de F. ovina subsp. indigesta); vers Noufonts, 2450 m (BR.-BL., le: 
190, Festucetum eskiae); al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., le. t.22, Hieracieto-Festu-
cetum spadiceaé). 
BELLOT (Hippocr.: 288 i 292) assenyala a Nuria//, comosa en general (CAD.), així 
com la / microphylla Rouy (CAD.) i la / prostrata (Boiss.) Rouy (GALLARDO in 
BC). 
Vessant S del Coli de Queralbs, 2510-2540 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat 
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia). 

Vessant de Queralbs, 2200 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco-Iberidetum 
forma amb F. aurea). 

— Des de la zona basai fins a l'estatge alpi inferior, sobretot en terrenys calcaris, ecc. 
775-2200 (2550) m. 
Prats secs, llocs rocosos. Brometalia erecti (i sobretot Xerobromion), Ononidetalia 
striatae, Aphyllanthion, Festucion gautieri, Festucion eskiae. V-VII. 

Des de l'entrada de la Vali fins al Puigllançada, a les muntanyes de Nuria i ais Plans de 
Portóles. Localitats intermedies: Esteguelella, Golobran, Can Perramon de Baix, 
Barricò (molt abundant), Aiguës de Ribes, El Baell, Pia de Plaus, La Covil, Camp-
elles, Roques Blanques, Pedra Picada, baga de Toses, Pia de Rus, Costa Geperuda 
(2200 m), del Pia d'Anyella a la Collada de Toses, Coma de Planés, Coma de Fontse-
ca (2450 m), Costa de les Tutes, baga de la Foradada, Estebris, Gorges de Nuria, 
Coma de Fontalba (2250 m), Coma de l'Embut, Roc de la Male, vali de Noufonts 
(2100 m), Coma de Fontnegra, Pedrisses, torrent del Forn (1175 m), Pia dels Anyells 
(1850 m), Els Emprius (Serrât), Vilamanya, Rialb, Batet, Pineda Rosta, sobre Can 
Barratort, La Falgosa, vessants soleils de Taga, Clots de Macana, Camp dels Dois, 
Cingles de Sant Eloi, Sant Amane (1825 m), etc. 

Planta bastant poliforma. A les zones més elevades es presenta sota una forma relativa-
ment petita que correspon potser a la var. alpina Rouy. Aquesta raça d'altitud ha 
estât interpretada de maneres molt diverses —segons el que es dedueix de les détermi
nations que porten els plecs d'herbari— i deu correspondre també a la// , prostrata de 
Sennen. 

DG 29 ,39 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Submed. 

Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 

Costes seques de Ribes (VAYR., Cat. N.: 19); Ribes (CAD., FI. Cat. II: 234). 

- Ais heibaris de VAYREDA i de CADEVALL no existeixen testimonis d'aqüestes indicacions. 
Creiem que han de posar-se en dubte, mentre no rebin ulterior confirmado. 
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526. Hippocrepis comosa L.

Prats de Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 19).
Ribes, Queralbs, pastures de Fontnegra (CAD., FI. Cat. 11: 228).
Roques de Núria, exposades al sol llevant, no lluny del santuari (SEN.;Add.: 54, sub
H. prostrata Boiss.). El mateix autor cataloga aquest tàxon en la seva flora (FI. N.:
60).
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t.l9,FeslUcelUm scopariae);
Núria, 2200 m, vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., I. c.: 161, Festucetum scopariae
subassociació de F. ovina subsp. indigesta); vers Noufonts, 2450 m (BR.-BL., l.c.:
190, Festucetum eskiae); al N de Núria, 2200 m (BR.-BL.,I.c. t.22,Hieraciero-Festu
cetum spadiceae).
BELLOT (Hippocr.: 288 i 292) assenyala a Núria H. comosa en general (CAD.), així
com la f microphylla Rouy (CAD.) i la f prostrata (Boiss.) Rouy (GALLARDO in
BC).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2510-2540 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat
d'Astraga/us nevadensis i Festuca scoparia).
Vessant de Queralbs, 2200 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco-Iberidetwn
forma amb F. aurea).

- Des de la zona basal fins a l'estatge alpí inferior, sobretot en terrenys calcaris, cec.
775-2200 (2550) m.

Prats secs, llocs rocosos. Brometalia erec!i (i sobretot Xerobromion), Ononidetalia
striatae, Aphyllanthion, Festucion gautieri, Festucion eskiae. V-VII.

Des de l'entrada de la Vall fins al Puigllançada, a les muntanyes de Núria i als Plans de
Pòrtoles. Localitats intermèdies: EstegueleUa, Golobran, Can Perramon de Baix,
Barricó (molt abundant), Aigües de Ribes, El Baell, Pla de Plaus, La Covil, Camp
elles, Roques Blanques, Pedra Picada, baga de Toses, Pla de Rus, Costa Geperuda
(2200 m), del Pla d'Anyella a la Collada de Toses, Coma de Planès, Coma de Fontse
ca (2450 m), Costa de les Tutes, baga de la Foradada, Estebris, Gorges de Núria,
Coma de Fontalba (2250 m), Coma de l'Embut, Roc de la Malè, vall de Noufonts
(2100 m), Coma de Fontnegra, Pedrisses, torrent del Forn (1175 m), Pla dels Anyells
(1850 m), Els Emprius (Serrat), Vilamanya, Rialb, Batet, Pineda Rosta, sobre Can
Barratort, La Falgosa, vessants solells de Taga, Clots de Maçana, Camp dels Dois,
Cingles de Sant Eloi, Sant Amanç (1825 m), etc.

Planta bastant poliforma. A les zones més elevades es presenta sota una fonna relativa
ment petita que correspon potser a la var. alpina Rouy. Aquesta raça d'altitud ha
estat interpretada de maneTes molt diverses -segons el que es dedueix de les determi
nac~ons que porten els plecs d'herbari- i deu correspondre també a la H. prostrara de
Sennen.

DG 29,39,18,28,38,27,37.

Onobrychis saxatilis (L.) Lam.

Costes seques de Ribes (VA YR., Cat. N.: 19); Ribes (CAD., Fi. Cat. ll: 234).

Submed.

- Als herbaris de VAYREDA i de CADEVALL no existeixen testimonis d'aquestes indicacions.
Creiem que han de posar-se en dubte, mentre no rebin ulterior confirmació.



527. Onobrychis supina (Chaix) DC. in Lam. et DC. 

Nom vulgar: trepadella borda. 

Ribes (VAYR.,in CAD., Fl. Cat. II: 234). 

- Estatge monta, sobretot en terrenys calcináis, ce. 775-1700 m. 
Prats. Aphyllanthion, Brometalia erecti, Arrhenatherion. V-VII. 

Des de l'entrada de la Vail fins a Toses i a l'alta vali del Segadell. Abundant principal-
ment a la zona meridional de la comarca: Estèguel, El Casot, La Corba, Aigües de 
Ribes, El Baell, Bruguera, Sant Eloi (1700 m), solells del Taga (1650 m). Altres 
localitats: Pedrera, Roques Blanques, costes de Segura, Plañóles, de Toses a Forneils, 
Clots de Macana, Puigsac, etc. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Med. munt. 

PAPILIONÀCIES CULTIYADES — A part les especies ja esmentades mes amunt, 
horn cultiva altres plantes d'aquesta familia, sobretot com a farratgeres i pels seus 
llegums o llavors comestibles: Phaseolm vulgaris L. i P. coccineus L. (mongetera i 
mongetera vermella, respectivament; els fruits i llavors, mongetes o fesols), Vicia 
faba L. (fava; rarament subspontània, fins i tot a l'estatge subalpi), Pisum sativum L. 
subsp. sativum (pésol; horn el sol cultivar barrejat amb algun cereal); Onobrychis 
viciifolia Scop, (trepadella), etc. 

OXALIDACEAE 

528. Oxalis corniculata L. 

Horts, parets i marges de Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 14). 

— Estatge monta, rr. 
Horts, murs, llocs ruderals. V-LX. 

Voltants de Ribes de Freser (St. Cristòfol, Can Batet, Magaña,...), 900-950 m; sota 
Ventola, 1275 m; vora Queralbs, 1225 m;Pardines, 1200 m; Bruguera, 1200 m. 

DG 2 8 , 3 8 . Subcosm. 

529. Oxalis acetosella L. 

Boscos de Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 14); Ribes (CAD. ,R Cat. II: 394). 
SEN. inclou la planta en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 59). 
Finestrelles,2100m(BR.-BL., Vég. alp. t. 29,Saxifrageto-Rhodoretum). 

- Estatges monta i subalpí, ce. 800-2100 m. 
Llocs ombrívols i frescals, sobretot dintre els boscos. Fagetalia sylvaticae, Vaccinio-
Piceetalia, Adenostyletalia,... IV-V. 

Baga d'Esteguelella, fins a la Collada de Grats; vali de Barricò; bagues del Baell i de 
Campelles; voltants de Ribes (fondals, vores de riu), 900-1000 m; bosc de Sant 
Antoni; baga de Plañóles; baga de Fornells; entre la Collada i el Pía d'Anyella, 1750 
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527. Onobrychis supina (Chaix) DC. in Lam. et DC.

Nom vulgar: trepadeUa borda.

Ribes (VAYR.,in CAD., FI. Cat. fI: 234).

- Estatge montà, sobretot en terrenys calcinals, cc. 775-1700 m.
Prats. Aphyllanthion, Brometalia ereeti, Arrhenatherion. V-Vll.

Des de l'entrada de la VaU fins a Toses i a l'alta vaU del SegadeU. Abundant principal
ment a la zona meridional de la comarca: Estèguel. El Casot, La Corba, Aigües de
Ribes, El BaeU, Bruguera, Sant Eloi (1700 ml, soleUs del Taga (1650 ml. Altres
localitats: Pedrera, Roques Blanques, costes de Segura, Planoles, de Toses a Fornells,
Clots de Maçana, Puigsac, etc.

DG 18,28,38,27,37. Med. munl.

PAPILIONÀCIES CULTlV ADES - A part les espècies ja esmentades més amunt,
hom cultiva altres plantes d'aquesta fanllua, sobretot com a farratgeres i pels seus
llegums o llavors comestibles: Phaseolus IJulgaris L. i P. coccineus L. (mongetera i
mongetera vennella, respectivament; els fruits i llavors, mongetes o fesols), Vicia
faba L. (fava; rarament subspontània, fins i tot a l'estatge subalpO,Pisum satillum L.
subsp. sativum (pèsol; hom el sol cultivar barrejat amb algun cereal); Onobrychis
vic¡¡folia Scop. (trepadella), etc.

OXALIDACEAE

528. Oxalis comiculata L.

Horts, parets i marges de Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N: 14).

- Estatge montà, rr.
Horts, murs, llocs ruderals. V-lX.

Voltants de Ribes de Freser (Sl. Cristòfol, Can Batet, Maçana,...), 900-950 m; sota
Ventolà, 1275 rn; vora Queralbs, 1225 m; Pardines, 1200 m; Brugueta, 1200 m.

DG 28,38. Subcosm.

529. Oxalis acetoseUa L.

Boscos de Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N: 14); Ribes (CAD., FI. Cat. 11: 394).
SEN. inclou la planta en el seu catàleg nurienc (F/. N: 59).
FinestreUes, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. I. 29,Saxifrageto-Rhodoretum).

- Estatges montà i subalpí, cc. 800-2100 m.
Llocs ombrívols i frescals, sobretot dintre els boscos. Fageralia sylvaricae, Vaccinio
Piceeta/ia, Adenosty/etalia, __ . IV-Y.

Baga d'EstegueleUa, fins a la CoUada de Grats; vaU de Barricó; bagues del Baell i de
Campelles; voltants de Ribes (fondals, vores de riu), 900-1000 m; bosc de Sant
Antoni; baga de Planoles; baga de Fornells; entre la CoUada i el Pla d'Anyella, 1750



m; boscos d'Estremerà; vora la Farga de Queralbs, 1100 m; Gorges de Nuria; vali de 
Fontalba, 1950 m; Nuria; boscos de les Gorges del Freser; bagues de Ribes i de Siat; 
POrri; Bosc d'en Cigala; bosc de Pardines, 1700-1900 m; Els Prats; Bac de l'Heura; 
Sant Aman?; etc. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28, 38, 27, 37. Circumbor. 

530. Oxalissp. 

— En algunes feixes deis Estiradors, sobre Ribes de Freser (950 m), prolifera una 
espècie al-lòctona que no hem arribat a determinar. Pels seus bulbs que donen aviat 
una munió de petites bulbils, l'absència de tija, els foliols obcordiformes amb la 
màxima ampiada cap a la part medial i la inflorescencia corimbiforme s'acostaria a O. 
corymbosa D C ; però se'n separa per alguns altres caràcters, i especialment pels seus 
petáis relativament petits i d'un rosa pàl-lid. 

DG 38. 

GERANIACEAE 

531. Geranium sanguineum L. 

Nuria (TRÈM. in WK., Prodr. Ili: 525); regió subpirinenca de Nuria (VAYR. in 
CAD., FI. Cat.I: 365). 

— Estatge monta, rrr. 
Clarianes i vorades de bosc, en llocs més aviat secs. Geranion sanguinei. VI-VII. 

Les Guilleumes, 1150 m, i vora Campelles, 1225 m, a les clarianes de la roureda; 
Golobran, 1520 m. 

Les citacions de Nuria són molt dubtoses. Ni a l'herbari Trèmols ni a l'herbari 
Vayreda no n'hi ha testimonis. 

DG 28 ,27 . Lateeur. 

532. Geranium pratense L. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 44; in WK., Prodr. Ili: 527) 
(VAYR., Cat. N.: 12). 
Vores del Freser (CAD. ,¿xa : 94); Ribes, Nuria (CAD.,F/. Cat. I: 362). 
SEN. cataloga la pianta (FI. N.: 59). 

— Estatge monta, c. (775) 900-1600 m. 
Prats de dall i herbassars humits. Polygono-Trisetion, Filipendulion. VI-VII. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; Ribes de Freser, al riberal dels rius, sobretot vores 
del Rigard i del Segadell, 900-950 m; prats de fons de vali, des de Roques Blanques 
(975 m) fins més amunt de Toses (1600 m) (Plañóles, Espinosa, Fornells,...); baga de 
Fornells, 1400 m; de la Farga de Oueralbs a Daió i més amunt, 1150-1250 m. Les 
citacions de Nuria ens semblen oospitoses. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Eur. 
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m; boscos d'Estremera; vora la Farga de Queralbs. 1100 m; Gorges de Núria; vall de
Fontalba. 1950 m; Núria; boscos de les Gorges del Freser; bagues de Ribes i de Siat;
l'Orri; Bosc d'en Cigala; bosc de Pardines. 1700-1900 m; Els Prats; Bac de l'Heura;
Sant Amanç; etc.

DG 29. 39.18. 28. 38. 27. 37. Circumbor.

530. Oxalis sp.

- En algunes feixes dels Estiradors, sobre Ribes de Freser (950 ml, prolifera una
espècie al·lòctona que no hem arribat a determinar. Pels seus bulbs que donen aviat
una munió de petites bulbils, l'absència de tija. eis folíols obcordiformes amb la
màxima amplada cap a la part medial i la inflorescència corimbiforme s'acostaria a O.
corymbosa DC.; però se'n separa per alguns altres caràcters, i especialment pels seus
pètals relativament petits i d'un rosa pàl·lid.

DG 38.

GERANIACEAE

531. Geranium sanguineum L.

Núria (TRÈM. in WK.• Prodr. 111: 525); regió subpirinenca de Núria (VAYR. in
CAD .• FI. Cat. I: 365).

- Estatge montà, rrr.
Clarianes i vorades de bosc, en llocs més aviat secs. Geranion sanguinei. VI-VII.

Les Guilleumes, 1150 ro, i vora Campelles, 1225 m. a les clarianes de la roureda;
Golobran. 1520 m.

Les citacions de Núria són molt dubtoses. Ni a l'herbari Trèmols ni a l'herbari
Vayreda no n'hi ha testimonis.

DG 28, 27. Lateeur.

532. Geranium pratense L.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA. llltrod.: 44; in WK., Prodr. III: 527)
(VAYR.• Cat. N.: 12).
Vores del Freser (CAD .• Exc.: 94); Ribes. Núria (CAD .• FI. Cat. I: 362).
SEN. cataloga la planta (FI. N.: 59).

- Estatge montà. c. (775) 900-1600 m.
Prats de dall i herbassars humits. Polygollo-Trisetioll, Filipelldulioll. VI-VII.

Vora el Pont d'en Cabreta. 775 m; Ribes de Freser. al riberal dels rius, sobretot vores
del Rigard i del Segadell. 900-950 m; prats de fons de vall. des de Roques Blanques
(975 m) fillS més amunt de Toses (1600 m) (Planoles. Espinosa, Fornells •...); baga de
Fornells. 1400 m; de la Farga de Oueralbs a Daió i més amunt. 1150-1250 m. Les
cÍtacions de Nuna ens sembleu ,)uspitoses.

DG 39, 18.28.38.37. Eur.



533. Géranium sylvaticum L. 

Nuria (POURRET in WK.,Prodr. III: 528); Ribes, Nuria (VAYR., Cat. N.: 12); carni 
de Nuria (CAD., Exe: 94); Ribes, Nuria, al peu de la Creu d'en Riba (CAD., Fl. Cat. 
I: 363); entre el Sait del Sastre i la Creu d'en Riba (SEN., Add.: 37). Aquest darrer 
autor inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 59). 
Sait del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t.28, Peucedaneto-Luzuletum desvauxii). 

- Estatge subalpi, c, però de distribució molt irregular. Davalía a l'estatge monta 
(900) 1500-2100 m. Herbassars humits o frescals, clarianes de bosc, fondais. Betulo 
-Adenostyletea, Epilobietea angustifolii. V-VIII. 

Fréquent sobretot ais indrets frescos de la zona axial. Abundant a les Gorges de Nuria 
(Pont de Cremai, Pia de Sallent, Sait del Sastre, Canal de la Ganta, etc.), 1500-2000 
m; vora la cova de Sant Gil, 2100 m; canals i barrancs de les Gorges del Freser (Clot 
del Malinfern, torrent de Joan Déu, torrent de la Balma, etc.), 1600-2050 m; vora el 
Planell de Coma de Vaca, 2100 m; entre la Farga de Queralbs i Daió, 1150-1225 m; 
baga de Siat, 1700 m. Portât pei riu Freser, baixa fins a Ribes, 900 m. 
No tant fréquent a les serres pre-pirinenques. Cap a la Font Roja, 165u m, ^ m n . 
Amanç, 1600 m; torrent de Bancerola, 1275 m; Els Prats, 1450-1550 m; cap al Coli 
del Pal, 1750 m; vora el Coli de Portóles, 1700 m. 

DG 3 9 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Eur. 

534. Géranium nodosum L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 13), citacions que recull CAD. (FI. Cat. I: 364). 
SEN. admet la planta en el seu catàleg (FI. N.: 58). 

- Boscos humits de la zona meridional de la Vali. rrr. Fagetalia sylvaticae. Vali de 
Barricò, 875 m; entre Can Maiols i Saltor (Ripollès). 
Les indicacions de VAYREDA —no avalades per exemplars d'herbari— es devien 
basar en simples supòsits. 

DG37 . Orò fit europ. S 

535. GeraniumpyrenaicumBurm.nl. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 45); Nuria (SALV., POURR. in 
WK., Prodr. III: 528); Nuria i muntanyes veines (VAYR., Cat. N.: 13); fins a Nuria 
(SEN., Add.: 37;F/. N.: 59, sensé especificar localitats). 
Ribes, Queralbs, Nuria (CAD., FI. Cat. I: 367). 

Nuria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 18, Chenopodieto-Taraxacetum pyrenaici). 

- Llocs ruderals dels estatges monta i subalpi, ce. 775-2100 m. 
Herbassars nitròfils, horts, etc. Artemisie tea, Sisymbrietalia,... V-X. 

Des de l'entrada de la Vali fins a Pia de Rus (1900 m), a Nuria i a l'Orri Veli (1575 
m). Localitats intermedies: Saltor (Ripollès), La Corba, Aiguës de Ribes, El Baell, 
Campelles, Plañóles, Espinosa, Dòrria, Fornells, Toses, Pia d'Anyella, Ribes de Freser, 
Rialb, Serrât, Estremerà, Queralbs, Sait del Sastre (1700 m), sobre el Pia de Carcal 
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533. Geranium sylvaticum L.

Núria (POURRET in WK., Prodr. JJI: 528); Ribes, Núria 0fAYR., Cat. N.: 12); camí
de Núria (CAD., Exc.: 94); Ribes, Núria, al peu de la Creu d'en Riba (CAD., FI. Cat.
1: 363); entre el Salt del Sastre i la Creu d'en Riba (SEN., Add.: 37). Aquest darrer
autor inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 59).
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t.28, Peucedal1eto-Luzulerum desvauxii).

- Estatge subalpí, c, però de distribució molt irregular. Davalla a l'estatge montà
(900) 1500·2100 m. Herbassars humits o frescals, clarianes de bosc, fondals. Betulo
-Adenostyletea, Epilobietea al1gustifolii. V-VIII.

Freqüent sobretot als indrets frescos de la zona axial. Abundant a les Gorges de Núria
(Pont de Cremal, Pla de Sallent, Salt del Sastre, Canal de la Ganta, etc.), 1500-2000
m; vora la cova de Sant Gil, 2100 m; canals i barrancs de les Gorges del Freser (Clot
del Malinfern, torrent de Joan Déu, torrent de la Balma, etc.), 1600-2050 m; vora el
Planell de Coma de Vaca, 2100 m; entre la Farga de Queralbs i Daió, 1150·1225 m;
baga de Siat, 1700 m. Portat pei riu Freser, baixa fms a Ribes, 900 m.
No tant freqüent a les serres pre-pirinenques. Cap a la Font Roja. 16)u III, ÜQ.J.a

Amanç, 1600 m; torrent de Bancerola, 1275 m; Els Prats, 1450-1550 m; cap al Coll
del Pal, 1750 m; vora el Coll de Pòrtoles, 1700 m.

DG 39,28,38,48,37.

534. Geranium nodosum L.

Eur.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 13), citacions que recull CAD. (FI. Cat. I: 364).
SEN. admet la planta en el seu catàleg (FI. N.: 58).

- Boscos humits de la zona meridional de la Vall. rrr. Fagetalia sylvaticae. Vall de
Barricò, 875 m; entre Can Maials i Saltor (Ripollès).
Les indicacions de VAYREDA -no avalades per exemplars d'herbari- es devien
basar en simples supòsits.

DG 37. Oròfit eurap. S

535. Geranium pyrenaicum Burm. fil.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA, ll!trod.: 45); Núria (SALV., POURR. in
WK., Prodr. JJI: 528); Núria i muntanyes veines 0fAYR., Cat. N.: 13); fins a Núria
(SEN.,Add.: 37; FI. N.: 59, sense especificar localitats).
Ribes, Queralbs, Núria (CAD., FI. Cat. 1: 367).
Núria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 18, Chenopodieto-Taraxacetwn pyrel!aici).

- Llocs ruderals dels estatges montà i subalpí, cc. 775-2100 m.
Herbassars nitròfils, horts, etc. Artemisietea, Sisymbrietalia, ... V-Xo

Des de l'entrada de la Vall fins a Pla de Rus (1900 ml, a Núria i a l'Orri Vell (1575
ml. Localitats intennèdies: Saltar (Ripollès), La Corba, Aigües de Ribes, El Baell,
Campelles, Planoles, Espinosa, Dòrria, Fornells, Toses, Pla d'Anyella, Ribes de Freser,
Rialb, Serrat, Estremera, Queralbs, Salt del Sastre (1700 ml, sobre el Pla de CarcaI



(1850 m), Coma de Fontalba (2100 m), sota Les Marrades (1700 m), Ribesaltes, 
Pardines, Bruguera, etc. etc. 

536. Geranium rotundifolium L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 13). 

- Vores de poblacions, llocs ruderals de l'estatge monta, c. 775-1450 m. Murs, vores 
de camins, herbassars,... Sisymbrietalia, Artemisie tea. V-DC. 

La Corba, El Sagnari, Barricò, Aigiies de Ribes, El Baell, Campelles, sota Ventola 
(1250 m), Espinosa, cap a Fornells (1200 m), Toses (1450 m), Ribes de Freser 
(900-975 m), Queralbs, Serrat, Ribesaltes (1025 m), Pardines, etc. 

537. Geranium molle L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 13) (CAD..F/. Cat. I: 367). 

- Llocs ruderals de l'estatge monta, r. 
Horts, vores de camins, etc. Chenopodietea. IV-IX. 

Saltor (Ripollès), 1400 m; El Sagnari, 925 m; Barricò, 980 m; El Baell, 1200 m; Sant 
Antoni de Ribes, 1225 m; vora Ribes de Freser, 950 m; Pardines, 1200 m. 

DG 28, 38 ,37 . Subcosm. 

538. Geranium pusillum L. 

Nùria (VAYR., Cat. N.: 13) (CAD.,FZ V.: 68) (SEN., Add.: 31;Fl. N.: 59). 
Cap al Pont de Cremai (CAD., FI. Cat. I: 368). 

- Estatges monta i subalpi, als indrets ruderals, c. 900-2050 m. 
Vores de poblacions i cases, jaces, camins. Onopordion acanthiì, Sisymbrion. V-IX. 

El Sagnari, 925 m; Barricò, 975 m; El Baell, 1200 m; Sant Antoni de Ribes, 1225 m; 
Ventola, 1300 m; sobre Planoles, 1250 m; vora el refugi de Dòma, 2000 m; Salt del 
Sastre, 1700 m; Jacal de Pedrisses, 2050 m; Ribes de Freser, 925 m; Mas Conili, 1175 
m; l'OrriVell, 1575 m; etc. 

DG 39, 28, 38, 37. Lateeur. 

539. Geranium columbinum L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 13) (CAD., FI. Cat. I: 366). 

- Estatge monta, ce, però poc abundant. 775-1500 m. 

Marges, vores de camins, camps, llocs ruderals. Artemisietea, Origanetalia vulgarìs, 
Chenopodietea, Secalinetea,... V-DC. 

Des de l'entrada de la Vali fins a Toses, a les Gorges del Freser (1400 m) i a l'alta vali 
del Segadell. Localitats concretes: Pont d'en Cabreta, vali de Barricò, Aigiies de 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Lateatl.-Submed. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Plurireg. 
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(1850 m), Coma de Fontalba (2100 m), sota Les Marrades (1700 m), Ribesaltes,
Pardines, Bruguera, etc. etc.

DG 29, 39.18. 28. 38. 37.

536. Geranium rotundifolium L.

Lateatl.-Submed.

Ribes, Queralbs 0'AYR.• Cat. N.: 13).

- Vores de poblacions, llocs ruderals de l'estatge montà, c. 775-1450 m. Murs, vores
de camins, herbassars, ... Sisymbrietalia, Artemisietea. V-IX.

La Corba. El Sagnari. Barricó. Aigües de Ribes. El BaeU. CampeUes, sota Ventolà
(1250 m), Espinosa, cap a Fornells (1200 m), Toses (1450 m). Ribes de Freser
(900-975 m), Queralbs, Serrat, Ribesaltes (1025 m), Pardines. etc.

DG 18,28,38,37.

537. Geranium moUe L.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 13)(CAD., FI. Cat. I: 367).

Plurireg.

- Llocs ruderals de l'estatge montà, r.
Horts, vores de camins. etc. Chenopodietea. IV-lX.

Saltar (Ripollès), 1400 m; El Sagnari. 925 m; Barricó. 980 m; El BaeU. 1200 m; Sant
Antoni de Ribes. 1225 m; vora Ribes de Freser. 950 m; Pardines, 1200 m.

DG 28. 38. 37.

538. Geranium pusiUum L.

Subcosm.

Núria (VAYR .• Cat. N.: 13) (CAD., FI v.: 68) (SEN.• Add.: 37; FI. N.: 59).
Cap al Pont de Cremal (CAD.• FI. Cat. I: 368).

- Estatges montà i subalpí, als indrets ruderals, c. 900-2050 m.
Vores de poblacions i cases, jaces. camins. Onopordion acanthii. Sisymbrion. V·IX.

El Sagnari. 925 m; Barricó, 975 m; El BaeU. 1200 m; Sant Antoni de Ribes. 1225 m;
Ventolà, 1300 m; sobre Planoles. 1250 m; vora el refugi de Dòrria. 2000 m; Salt del
Sastre. 1700 m; Jaçal de Pedrisses. 2050 m; Ribes de Freser, 925 m; Mas Con¡ll. 1175
m; l'Orri Vell. 1575 m; etc.

DG 39.28.38.37.

539. Geranium columbinum L.

Lateeur.

Ribes. Queralbs 0'AYR .• Cat. N.: 13) (CAD., FI. Cat. I: 366).

- Estatge montà. cc, però poc abundant. 775-1500 m.
Marges, vores de camins, camps, llocs ruderals. Artemisietea, Origanetalia vulgaris,
Chenopodietea. Secafinetea•... V-lX.

Des de l'entrada de la Vall fms a Toses. a les Gorges del Freser (1400 m) i a l'alta vall
del Segadell. Localitats concretes: Pont d'en Cabreta. vall de Barricó. Aigües de



Ribes, Coli de la Casassa (1200 m), cap a Ventola (1300 m), sota el Sola, baga de 
Planoles, cap a Nevà, sobre Espinosa (1300 m), La Polella (1500 m), voltants de 
Ribes de Freser (abundant), feixes de Sant Antoni (1050 m), vora Batet, Rialb, 
Fustanyà, vali Estremerà, sobre La Plana (1350 m), Queralbs (1250 m), de Pardines a 
Boixetera, Clots de Macaria, etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 28, 38, 27 ,37 . Lateeur. (Circumbor.) 

540. Geranium dissectum L. 

Ribes (CAD.,F/. Cat. I: 366). 

— Estatge monta, rr. A la part meridional de la Vali, poc rar. 
Conreus, Uocs ruderals. Chenopodietea, Artemisietea,... V-VIII. 

La Corba, 800 m; Can Perramon de Baix, 815 m; El Baell, 1200 m; Pia de Plaus, 
1275 m; vora Ribes de Freser, 925 m. 

DG 2 8 , 3 8 , 37. Subcosm. 

541. Geranium robertianum L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 13). 
Carni de Nùria (FERRER, Exc: 82). 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 59). 

— Estatges monta i subalpi, ce. 775-1800 m. 
Llocs frescals o ombrivols: boscos humits, marges i clarianes, tarteres ombrejades, 
herbassars nitròfìls,... Fagetalia sylvaticae, Atropetalia, Artemisietea, etc. V-VIII. 

Des de l'entrada de la Vali fins a sobre Toses, a les Gorges de Nùria i al Coli de 
Pòrtoles. Localitats intermèdies: sota el Sagnari, fagedad'Esteguelella, Can Perramon 
de Baix, vali de Barricò, La Berruga (1775 m), Coli Pan, El Baell, Campelles, Ange-
lats, els Coforns, El Bac, Roques Planques, sota el Pont de Sola, baga de Planoles, 
Espinosa, baga de Fornells, Toses, voltants de Ribes de Freser (sobretot a les verne-
des), Rialb, vali del Macanell (1150 m), baga d'Estremerà, Queralbs, Salt de l'Aigua, 
vers el Salt del Grill, Ribesaltes, El Mas, l'Orri, Pardines, cap a l'Orri Veli (1500 m), 
Bruguera, etc. 

DG 39, 18, 28, 38 ,48 , 27, 37. Lateeur. (Subcosm.) 

542. Erodium malacoides (L.) L'Hér. in Aiton 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 13) (CAD..F/. Cat. I: 371). 

— Rarissim a l'estatge monta. 

Vora Pardines, on és forca abundant, 1200 m. 

DG 38. Men\ 

543. Erodium cicutarium (L.) L'Hér. in Aiton 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 13). 
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Ribes. Coll de la Casassa (1200 ml. cap a Ventolà (1300 ml. sota el Solà. baga de
Planoles. cap a Nevà. sobre Espinosa (1300 ml. La Polella (1500 ml. voltants de
Ribes de Freser (abundant). feixes de Sant Antoni (1050 ml. vora Batet, Rialb,
Fustanyà. vall Estremera, sobre La Plana (1350 ml. Queralbs (1250 ml. de Pardines a
Boixetera. Clots de Maçana. etc.

DG 39,18,28.38.27,37.

540. Geranium disseetum L.

Ribes (CAD.• FL Cat. I: 366).

Lateeur. (Cireumbor.)

- Estatge montà, rr. A la part meridional de la Vall. poc rar.
Conreus,lloes ruderals. Chenopodietea, Artemisietea.... V-VIlI.

La Corba, 800 m; Can Perramon de Baix. 815 m; El Baell. 1200 m; Pla de Plaus,
1275 m; vora Ribes de Freser. 925 m.

DG 28. 38, 37.

541. Geranium robertianurn L.

Subeosm.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 13).
Camí de Núria (FERRER. Exc.: 82).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 59).

- Estatges montà i subalpí, cc. 775-1800 m.
Llocs frescals o ombrívols: boscos humits, marges i clarianes, tarteres ombrejades.
herbassars nitròfils•... Fagetalia sylvaticae. A tropetalia. Artemisietea. etc. V-VlII.

Des de l'entrada de la Vall fins a sobre Toses. a les Gorges de Núria i al Coll de
pòrtoles. Localitats intermèdies: sota el Sagnari. fageda d'Esteguelella, Can Perramon
de Baix. vall de Barrieó. La Berruga (1775 ml. Coll Pan. El Baell. Campelles. Ange
lats, els Cofoms. El Bac. Roques Planques. sota el Pont de Solà, baga de Planoles.
Espinosa. baga de Fornells. Toses. voltants de Ribes de Freser (sobretot a les verne
des). Rialb. vall del Maçanell (1150 ml. baga d'Estremera, Queralbs. Salt de l'Aigua.
vers el Salt del Grill. Ribesaltes. El Mas. l'Orri. Parellnes. cap a l'Orri Vell (1500 ml.
Bruguera, etc.

DG 39,18,28.38.48,27.37.

542. Erodium malacoides (L.) L·Hér. in Aiton

Ribes (VAYR.• Cat. N.: I 3)(CAD., FL Cat. I: 371).

- Raríssim a l'estatge montà.

Vora Pardines. on és força abundant. 1200 m.

DG 38.

543. Erodium cieutarium (L.) L·Hér. in Aiton

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 13).

Lateeur. (Subeosm.)

Med.



SEN. l'inclou en el seu catáleg nurienc (Fl. Ar.: 59). 

Nuria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp.: 142, Chenopodieto-Taraxacetum pyrenaici). 

— Estatge monta, c. Mes rar a l'estatge subalpí. 800-2050 m. 

Talussos, vores de camins, guarets, conreus,... i en general terrenys mes o menys ñus. 
Secalinetea, Sisymbrietalia, Festuco-Sedetalia, etc. III-VII. 

Estéguel; Aigües de Ribes; El Baell, 1200 m; Roques Blanques; cap a Can Paloca, 
1275 m; sobre Plañóles, 1250 m; Espinosa; sobre Espinosa, 1300 m; carretera forestal 
del bosc de Nevá, 1275 m; cap a Dórria, 1400 m; Toses, 1450 m; Collada de Toses, 
1800 m; voltants de Ribes de Freser, 900-950 m; sobre Segura, 1160 m; de Rialb a 
Fustanyá; Queralbs, 1250 m; Ribesaltes, 1150 m; sobre la Falgosa, 1300 m; l'Orri 
Vell, 1575 m; Saltor (Ripollés), 1400 m. 

DG 39 ,18 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Plurireg. 

GERANIACIES CULTIVADES — Ais jardins i en testos hom cultiva profusament 
diverses especies del genere Pelargonium (nom vulgar: geranis). 

LINACEAE 

544. Linum narbonense L. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 11) (CAD.,F/. Cat. I: 340). 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (Fl. N.: 58), indicant vagament, per diverses 
espècies del génère, que en creixen "algunes a Ribes i Queralbs". 

— Zona meridional de la Vail, c; a d'altres zones, esporàdic. 775-2100 m.Prats sees, 
costers soleils. Aphyllanthion, Brometalia erecti, rarament al Fesiucion eskiae. IV-VII 
(IX). 

Frequent i de vegades abundant a la zona meridional de la comarca: El Sagnari, 
Esteguelella, La Portella (1300 m), Golobran (1500 m), soleils de la Corba, Can 
Perramon de Baix, Barricô, torrent Roig (1125 m), El Baell, cap alPortet (1675 m), 
Mal Pas del Toix (Ripollès, 1625 m), vora Campelles (1275 m). A la resta de la 
comarca apareix escadusserament perô de vegades també hi és abundant: vora Toses, 
1470 m; Els Plaus (Queralbs), 1450 m; cap al Roc de la Fita, 2100 m; vora Nûria, 
2050 m; Mas Conill, 1200 m, força abundant; Clots de Maçana. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Med. 

545. Linum perenne L. subsp. alpinum (Jacq.) Ockendon 

Nuria (VAYR., Cat. N.: 12); al peu de Finestrelles (CAD.,F/. Cat. I: 340). 
SEN. in clou l'espècie en el catàleg nurienc (Fl. N.: 58). 
Al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 197, Hieracieto-Festucetum spadiceae). 

- Alta muntanya axial, r. 1900-2350 m. 
Vessants soleils, indrets arrecerats. Festucion eskiae, Festucion gautieri,... VI-VIII. 
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SEN. l'inclou en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 59).
Núria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp.: 142, Chenapadieta-Taraxacetum pyrenaici).

- Estatge montà, c. Més rar a l'estatge subalpí. 800-2050 m.
Talussos, vores de camins, guarets, conreus.... i en general terrenys més o menys nus.
Secalinetea, Sisymbrietalia, Festuca-Sedetalia, etc. III-VII.

Estèguel; Aigües de Ribes; El Baell, 1200 m; Roques Blanques; cap a Can Paloca,
1275 m; sobre Planoles, 1250 m; Espinosa; sobre Espinosa, 1300 m; carretera forestal
del bosc de Nevà, 1275 m; cap a Dòrria, 1400 m; Toses, 1450 m; Collada de Toses,
1800 m; voltants de Ribes de Freser, 900-950 m; sobre Segura, 1160 m; de Rialb a
Fustanyà; Queralbs, 1250 m; Ribesaltes, 1150 m; sobre la Falgosa, 1300 m; l'Orri
Vell, 1575 m; Saltor (Ripollès), 1400 m.

DG 39, 18,28,38,37. Plurireg.

GERANIÀCIES CULTIVADES - Als jardins i en testos hom cultiva profusament
diverses espècies del gènere Pelargonium (nom vulgar: geranis).

LlNACEAE

544. Linum narbonense L.

Ribes (VAYR., Cat. N.: I I) (CAD., FI. Cat. I: 340).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 58), indicant vagament, per diverses
espècies del gènere, que en creixen "algunes a Ribes i Queralbs".

- Zona meridional de la Vall, e; a d'altres zones, esporàdic. T/5-2100 m.Prats secs,
costers solells. Aphyllanthion, Brametalia ereeti, rarament al Festucion es/ciae. N-VII
(IX).

Freqüent i de vegades abundant a la zona meridional de la comarca: El Sagnari,
Esteguelella, La Portella (1300 ml, Golobran (1500 ml, solells de la Corba, Can
Perramon de Baix, Barricó, torrent Roig (1125 ml, El Baell, cap al Portet (1675 ml,
Mal Pas del Toix (Ripollès, 1625 ml, vora Campelles (1275 ml. A la resta de la
comarca apareix escadusserament perÒ de vegades també hi és abundant: vora Toses,
1470 m; Els Plaus (Queralbs), 1450 m; cap al Roc de la Fita, 2100 m; vora Núria,
2050 m; Mas Conill, 1200 m, força abundant; Clots de Maçana.

DG 39, 18,28,38,27,37. Med.

545. Llnum perenne L. subsp. alpinum (Jacq.) Ockendon

Núria (VAYR., Cat. N.: 12); al peu de Finestrelles (CAD., FI. Cat. I: 340).
SEN. inclou l'espècie en el catàleg nurienc (FI. N.: 58). .
Al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 197, Hieracieto-Festucetum spadiceae).

- Alta muntanya axial, r. 1900-2350 m.
Vessants solells, indrets arrecerats. Festucion eskiae. Festucion gautieri.... VI·VIII.



Coma de Fon ta lba , 2240 m; voltants de Nuria (abundant sota la creu d 'en Riba) ; 

Roc de la Malè, 2 1 0 0 m; Coma de l 'Embut , 2350 m; cap a les Espiguetoses, 1950 m; 

sobre el Planell de Coma de Vaca, 2025 m. 

DG 2 9 , 3 9 . O r o f i t e u r a s . 

5 4 6 . L inum aust r iacum L. 

- Vora Toses, 1500 m . 

Mes o m e n y s frequent a la Cerdanya, aquesta planta , amant d 'ambients cont inenta ls , 

resta l imitada a la zona occidental extrema de la comarca. 

D G 18. Iran.-Med. 

5 4 7 . L inum bienne Miller; L. angustifolium Hudson , / , , usitatissimum L. subsp. angustifo-

lium (Hudson) Thell . 

Ribes (VAYR. , Cat. N. : 11 ; CAD., FI. Cat. I: 339) . 

Queralbs (VAYR. , Cat. N.: 11). 

SEN. (FI. N.: 58) inclou vagament l'espècie al seu catàleg nurienc, entre altres repré

sen tan ts del gènere que "creixen a Ribes i Queralbs" . 

- Estatge m o n t a , c. 775-1300 m . 

Prats de dall , vores de camins enheibzts. Arrhenatherion elatioris, Lolio-Plantaginion. 

V-VII (X) . 

Sota Esteguelella, 775 m ; ElBael l , 1200 m; soleil de Can Paloca, 1275 m; cap al Solà, 

1300 m ; Planoles, 1175 m; voltants de Ribes (Maçana, Pedrera, . . . ) , 900-1000 m ; 

Venta io la , 1000 m; cap a Batet , 1100 m; de Rialb a Fus tanyà , 1100 m; Queralbs, 

1225 m ; vora Pardines , 1200 m . 

DG 2 8 , 3 8 , 3 7 . Atl.-Med. 

5 4 8 . L inum viscosum L. 

Ribes (VAYR. , Cat. N.: 11) (CAD. , f7 . Cat. I: 335) 

— Zona mer id ional de la Vail, cc. 775-1400 m. 

Planta calcicola. Es fa als prats sees i a les clarianes assolellades. Aphyllanthion, 

Xerobromion. VII-IX. 

Molt a b u n d a n t ent re Campdevanol i Montgrony (Ripolles); vora el Pon t d 'en Cabreta 

(775 m ) , El Casot , El Sagnan (abundant ) , vail d'Esteguelella, Can Perramon de Babe, 

vail de Barrico, El Baell (1100-1225 m ) , cap a la Portella (Bruguera, 1400 m ) . 

DG 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Submed . m u n t . 

5 4 9 . L i n u m t r igynum L; L. gallicum L. 

Solells de Ribes (VAYR. , Cat. N.: 11); fins a Ribes ( C A D . . H Cat. I: 3 3 6 ) . 

SEN. esmenta l 'espècie (FI. N.: 58) entre altres congèneres, algunes de les quals 

- d i u - "c re ixen a Ribes i Quera lbs" . 
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Coma de Fontalba, 2240 m; voltants de Núria (abundant sota la creu d'en Riba);
Roc de la Malè, 2100 m; Coma de l'Embut, 2350 m; cap a les Espiguetose" 1950 m;
sobre el Planell de Coma de Vaca, 2025 m.

DG 29,39. Oròfit euras.

546. Linum austriacum L.

- Vora Toses, 1500 m.
Més o menys freqüent a la Cerdanya, aquesta planta, amant d'ambients continentals,
resta limitada a la zona occidental extrema de la comarca.

DG 18. lran.-Med.

547. Linum bienne Miller; L. angusti/olium Hudson, L. usitatissimum L. subsp. allgusti/o
lium (Hudson) Thell.

Ribes (YAYR., Cat. N: I I; CAD.,FI. Cat. f: 339).
Queralbs (YAYR., Cat. N: 11).
SEN. (FI. N: 58) inclou vagament l'espècie al seu catàleg nurienc, entre altres repre
sentants del gènere que "creixen a Ribes i Queralbs".

- Estatge montà, c. 775-1300 m.
Prats de dall, vores de camins enherbats. Arrhenatheriotl elafioris, Lolio·Plantagillion.

Y-YII (X).

Sota Esteguelella, 775 m; El BaeU, 1200 m; solell de Can Paloca, 1275 m; cap al Solà,
1300 m; Planoles, 1175 m; voltants de Ribes (Maçana, Pedrera,...), 900-1000 m;
Ventaiola, 1000 m; cap a Batet, I 100 m; de Rialb a Fustanyà, 1100 m; Queralbs,
1225 m; vora Pardines, 1200 m.

DG 28, 38, 37.

548. Linum viscosum L.

AtL-Med.

Ribes (YAYR., Cat. N: I I)(CAD.,FI. Cat. f: 335j

- Zona meridional de la Vall, cc. 775-1400 m.
Planta calcícola. Es fa als prats secs i a les clarianes assolellades. Aphyl/allthioll,
Xerobromion. YII-lX.

Molt abundant entre Campdevànol i Montgrony (Ripollès); vora el Pont d'en Cabreta
(775 ml, El Casot, El ~agnan labundant), vall d'Esteguelella, Can Perramon de Baix,
vall de Barricó, El Baell (1100·1225 ml, cap a la Portella (Bruguera, 1400 ml·

DG 28, 38, 27, 37. Submed. munt.

549. Linum trigynum L; L. ga/licum L.

Solells de Ribes (VAYR., Cat. N: 11); fms a Ribes (CAD., FI. Cat. f: 336).
SEN. esmenta l'espècie (FI. N: 58) entre altres congèneres, algunes de les quals
-diu- "creixen a Ribes i Queralbs".



- Soleils de la part central de la Vali, c. 900-1300 m. 
Es fa als prats secs en terrenys silicis. Xerobromion (Achilleo-Dicanthietum ischae-
mi). (VII) VIII-IX. 

Pedrera, 950 m; frequent, i de vegades abundant, als vessant secs entre Ribes i 
Planoles (Costes de Segura, Roques Blanques, Can Paloca, soleil de Ventola, El So
la,...), 950-1300 m; cap a les Vinyes, 1080 m. 

D G 2 8 . 3 8 . Med. 

550. Linum suffruticosum L. subsp. salsoloides (Lam.) Rouy; L. tenuifolium L. subsp. 
salsoloides (Lam.) R. Lit., L. salsoloides Lam. 

Terrenys secs de Ribes (VAYR., Cat. N.: 11, sub L. suffruticosum). VegeuZ,. tenuifo
lium. 

Vali de Ribes (CAD., Fl. Cat. I: 336). 

— Estatge monta a les zones meridional i central de la Vali, ce; a les serres pre-pirinen-
ques s'enfila, pels soleils, fins a l'estatge subalpi. 775-1500 (1700) m. 
Prefereix els terrenys calcaris. Es fa als prats secs i als costers rocososAphyllanthion, 
Xerobromion, Ononidetalia striatae. VI-VII. 

Comû i abundant a la zona meridional de la comarca: cap al Pont d'en Cabreta (775 
m), El Sagnari, vali d'Esteguelella, La Corba, Collada de Grats, Golobran (1500 m), 
La Portella, vali de Barricò, Can Perramon de Baix, El Baell, El Portet (1675 m), 
soleils del torrent de la Corba fins a la Portella (Bruguera) i al Camp dels Dois (1580 
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• Linum tñgynum
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- Solells de la part central de la Vall, c. 900-1300 m.
Es fa als prats secs en terrenys silicis. Xerobromion (Aehi//eo-Dieanthietum isehae
mi). (VII) VIII-IX.

Pedrera, 950 m; freqüent, i de vegades abundant, als vessant secs entre Ribes i
Planoles (Costes de Segura, Roques Blanques, Can Paloca, solell de Ventolà, El So·
là,...), 950-1300 m; cap a les Vinyes, 1080 m.

DG 28, 38. Med.

550. Linum suffruticosum L. subsp. salsoloides (Lam.) Rouy; L. tenuifolium L. subsp.
sals%ides (Lam.) R. Li!., L. sa/soloides Lam.

Terrenys secs de Ribes (VAYR., Cat. N.: 11, sub L. suffrutieosum). Vegeu L. tenuifo
lium.
Vall de Ribes (CAD., FI. Cal. 1: 336).

- Estatge montà a les zones meridional i central de la Vall, cc; a les serres pre-pirinen
ques s'enfila, pels solells, fins a l'estatge subalpí. 775-1500 (1700) m.
Prefereix els terrenys calcaris. Es fa als prats secs i als costers rocososAphyllanthion,
Xerobromion, Ononidetali11 striatae. VI-VII.

Comú i abundant a la zona meridional de la comarca: cap al Pont d'en Cabreta (775
ml, El Sagnari, vall d'EstegueleUa, La Corba, Collada de Grats, Golobran (1500 ml,
La PorteUa, vaU de Barricó, Can Perramon de Baix, El BaeU, El Portet (1675 ml,
solells del torrent de la Corba fins a la PorteUa (Bruguera) i al Camp dels Dois (1580



m), soleil de Sant Amanç (1700 m), cap a Torroella, Angelats,Pedrera. M e s al nord 
no tan general: vora Ribes de Freser; Roques Blanques; soleils de Ventola; Costa de les 
Guillateres (Ribesaltes), 1125 m; abundant als soleils de Batet, Rialb i Vilamanya, 
1000-1475 m; soleil de la vali Estremerà, 1300-1500 m. 

DG 2 8 , 3 8 , 27, 37. Submed (-Med.) W 

Linum tenuifolium L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 11). 

- La indicació de VAYREDA, de la quai no existeixen testimonis d'herbari, ha de referir-se al 
numero anterior (550) ; per contra, la citació de L. suffruticosum, alla especificada, suposem que 
volia correspondre a L. suffruticosum subsp. suffruticosum, inexistent a la comarca. 

Linum strictum L. 

Ribes (CAD., FI Cat. I: 337) . 

SEN. (FI. N.: 58 ) inclou l'espècie entre aquelles de les quais diu que en "creixen algunes a Ribes i 
Queralbs" 

- No hi ha testimonis d'herbari d'aquestes indicacions. Suposem que la citació de CADEVALL es 

deu a confusici amb L. trigynum i que la de SEN., molt imprecisa, n'es una simple repetició. 

551. Linum catharticum L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 12) (CAD.,FI. Cat. I: 335). 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FIN.: 58). 

- Estatges monta i subalpi, ecc. 775-1700 (2100) m. 
Prats de dall, mulleres, jonqueres, pastures seques. Molinio-Arrhenatheretea, Brome-
talia erecti, Ononidetalia striatae. VI-VIII. 

Des de l'entrada de la Vali fins a Pia de Rus, a la vali d'Eina (2100 m) i a la Collada 
Verda. Localitats intermèdies: Estèguel, vali de Barricò, Collada de Grats, torrent 
Roig, El Baell, baga de Campelles, El Portet (1675 m), Pedrera, Ventola, El Solà, 
Planoles, Planés, baga de Fornells, Toses, cap a la Collada de Toses, voltants de Ribes 
de Freser, Batet, Rialb, vali del Maçanell, vali Estremerà, Queralbs, Fustanyà, La 
Plana, Els Emprius (Serrât, 1650 m), torrent del Forn, Daio, cap a la Paradella (1500 
m), vers el Sait del Grill, Sta. Caterina, La Falgosa, Can Barratort, Coli del Bac, 
Boixetera, Plans de Pòrtoles, Clots de Maçana, Torroella, Pia de Freixe (1550 m), 
Bruguera, soleils del Taga (1800 m), Cingles de Sant Eloi (1700 m), Saltor (Ripollès), 
etc. etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Lateeur. 

EUPHORBIACEAE 

552. Mercurialis annua L. 

Campelles (COSTA in WK.,Prodr. III: 510). 

- Estatge monta, als horts i conreus, c. 
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m), solell de Sant Amanç (1700 m), cap a Torroella, Angelats, Pedrera. Més al nord
no iangeneral: vora Ribes de Freser; Roques Blanques; solells de Ventolà; Costa de les
Guillateres (Ribesaltes), 1125 m; abundant als solells de Batet, Rialb i Vilamanya,
1000-1475 m; solell de la vall Estremera, 1300-1500 m.

DG 28,38,27,37. Submed (-Med.) W

Linum tenuifolium L.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 11).

- La indicació de VAYREDA, de la qual no existeixen testimonis d'herbari, ha de referir-se al
número anterior (550); per contra, la citació deL. suffruticosum, allà especificada. suposem que
volia correspondre a L. suffruticosum subsp. suffruticosum, inexistent a la comarca.

Linum s~ictum L.

Ribes (CAD., FL Car. [: 337).
SEN. (F? N.: 58) inclou ¡'espècie entre aquelles de les quals diu que en "creixen algunes a Ribes i
Queralbs"

- No hi ha testimonis d'herbari d'aquestes indicacions. Suposem que la citació de CADEVALL es
deu a confusió amb 1. trigynum i que la de SEN., molt imprecisa. n'és una simple repetició.

55 J. Linum catharticum L.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 12) (CAD., FI. Cat. I: 335).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (F/.N.: 58).

- Estatges montà i subalpí, ccc. 775-1700 (2100) m.
Prats de dall, mulleres, jonqueres, pastures seques. Molinio-Arrhenatheretea, S,ome
talia erecti, Onanidetalia striatae. VI-VJIJ.

Des de l'entrada de la Vall fins a Pla de Rus, a la vall d'Eina (2100 m) i a la Collada
Verda. Localitats intermèdies: Estèguel, vall de Barricó, Collada de Grats, torrent
Roig, El Baell, baga de Campelles, El Portet (1675 m), Pedrera, Ventolà, El Solà,
Planoles, Planès, baga de Fornells, Toses, cap a la Collada de Toses, voltants de Ribes
de Freser, Batet, Rialb, vall del Maçanell, vall Estremera, Queralbs, Fustanyà, La
Plana, Els Emprius (Serrat, 1650 m), torrent del Forn, Daió, cap a la Paradella (1500
m), vers el Salt del Grill, Sta. Caterina, La Falgosa, Can Barratort, Coll del Bac,
Boixetera, Plans de Pòrtoles, Clots de Maçana, Torroella, Pla de Freixe (1550 ml,
Bruguera, solells del Taga (1800 m), Cingles de Sant Eloi (1700 m), Saltor (Ripollès),
etc. etc.

DG 39, 18,28,38,48,27,37.

EUPHORBIACEAE

552. Mercurialis annua L.

Campelles (COSTA in WK., Pradr. III: 510).

- Estatge montà, als horts i conreus, c.

Lateeur.



Sobretot al Polygono-Chenopodion, mes rarament alsSisymbrietaliaialsSecalinetea. 

III-XI. 

Voltants de Ribes de Freser, 900-1000 m; El Baell, 1200 m; cap a Can Paloca i a 
Ventola, 1200-1300 m; Ribesaltes; Pardines; vessants del Taga, 1650 m; Mas Conili, 
1175 m. 

DG 2 8 . 3 8 . Subcosm. 

553. Mercurialis perennis L. 

Ribes (VAYR. in CAD., FI. Cat. V: 141). 

— Estatges monta i sub alpi, sobretot a la zona pre-pirinenca, c. 800-1750 m. 
Es fa sobretot als boscos ombrivols o humits i especialment en terrenys calcinals. De 
l'ordre Fagetalia sylvaticae. IV-VI. 

Comuna a la regio pre-pirinenca: vali del Sagnari, fageda d'Esguelella, baga de la Corba 
(800-1200 m), vali de Barricò, Aigiies de Ribes, cap al Grau (El Baell), sota la Roca 
del Corb (1500 m), vali d'Angelats (1100-1200 m), Roques de Forat Mito (1700 m), 
Lleixes de la Covil (1750 m), cap al Pont de Sola (1000 m), cap a Toses(1350m), 
torrent de Pia de Rus (1600 m), vores del Segadell prop de Ribes, Els Prats 
(1450-1550 m), Vilaró, Conivella (1400 m), vali de Conili (1000-1150 m), Clots de 
Macana, cap a Torroella (850 m), Sant Amane (1675 m),... Rara a la zona axial: baga 
d'Estremerà (1250 m, 1650 m), la Moscatosa (1400 m). 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 37. Eur. 

554. Euphorbia prostrata Aiton 

— Llocs ruderals i calcigats. Prop de Ribes de Freser (estació del ferrocarril, Can 
Gouzy), 900 m. Sembla d'introducció recent. 

D G 3 8 . America N 

555. Euphorbia serrata L. f. phylloclada (Lge. in Wk. et Lge.) O. Bolôs et Vigo 

— Estatge monta, rr. 800-1250 m. 
Costers soleils, prats secs. Aphyllanthion, Xerobromion. IV-VI. 

Relativament fréquent a la vall del Sagnari, 800-1000 m; cap a Estèguel, 860 m; 
soleils del torrent de la Corba, 1250 m; Roques Blanques, 1000 m; soleil de Ventolà, 
1050 m. 

DG 28 ,37 . Med.W 

556. Euphorbia villosa Waldst. et Kit. ex Willd.; E. pilosa L. 

Ribes (CAD., FI. Cat. V: 127). 

— Extrem meridional de la comarca, rrr. 
Marges i clarianes dels boscos humits. Alliarion. V-VI. 
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Sobretot al Polygono-Chenopodion, més rarament alsSisymbrietalia i alsSecalinetea.
III-XI.

Voltants de Ribes de Freser, 900-1000 m; El Baell, 1200 m; cap a Can Paloca i a
Ventolà, 1200-1300 m; Ribesaltes; Pardines; vessants del Taga, 1650 m; Mas Conill,
1175 m.

DG 28,38. Subcosm.

553. Mercurialis perennis L.

Ribes (VAYR. in CAD., FI. Cat. V: 141).

- Estatges montà i subalpí, sobretot a la zona pre-pirinenca, c. 800-1750 m.
Es fa sobretot als boscos ombrívols o humits i especialment en terrenys calcinals. De
l'ordre Fagetalia sylvaticae. IV-VI.

Comuna a la regió pre-pirinenca: vall del Sagnari, fageda d'Esguelella, baga de la Corba
(800-1200 m), vall de Barricó, Aigües de Ribes, cap al Grau (El Baell), sota la Roca
del Corb (1500 m), vall d'Angelats (1100-1200 m), Roques de Forat Mitó (1700 m),
Lleixes de la Covil (1750 m), cap al Pont de Solà (1000 m), cap a Toses(1350m),
torrent de Pla de Rus (1600 m), vores del Segadell prop de Ribes, Els Prats
(1450-1550 m), Vilaró, Conivella (1400 m), vall de Conill (1000-1150 m), Clots de
Maçana, cap a Torroella (850 m), Sant Amanç (1675 m),... Rara a la zona axial: baga
d'Estremera (1250 m, 1650 m), la Moscatosa (1400 m).

DG 18,28,38,27,37. Eur.

*554. Euphorbia prostrata Aiton

- Llocs ruderals i calcigats. Prop de Ribes de Freser (estació del ferrocarril, Can
Gouzy), 900 m. Sembla d'introducció recent.

DG 38. Amèrica N

555. Euphorbia serrata L. f. phylloclada (Lge. in Wk. et Lge.) O. Bolòs et Vigo

- Estatge montà, rr. 800-1250 m.
Costers solells, prats secs. Aphyllanthion, Xerobromion. IV-VI.

Relativament freqüent a la vall del Sagnari, 800-1000 m; cap a Estèguel, 860 m;
solells del torrent de la Corba, 1250 m; Roques Blanques, 1000 m; solell de Ventolà,
1050 m.

DG 28, 37.

556. Euphorbia villosa Waldst. et IUt. ex Willd.; E. pilosa L.

Ribes (CAD.,FI. Cat. V: 127).

- Extrem meridional de la comarca, rrr.
Marges i clarianes dels boscos humits. Alliarion. V-VI.

Med.W



Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; La Corba, 800 m; baga de la Corba, 1200 m. La 
citació de CADEVALL també correspon -segons es pot veure al seu herbari- als 
boscos de la Corba. 

DG 37. Eur. 

557. Euphorbia dulcis L. subsp. angulata (Jacq.) Rouy 

Sant Amane (VAYR. in CAD..F/. Cat. V: 128). 

— Zones meridional i orientai de la Vali, c. 850-2050 m. 

Es comporta com a calci'cola i resta limitada a la regio pre-pirinenca centromeridional. 
Es fa als boscos clars i als prats. Seslerietalia coeruleae, Fagetalia sylvaticae. V-VIII. 

La Portella (1200 m), cap a Estèguel (850 m), torrent de la Corba, vali de Barricò, 
Golobran, Pas del Llop, Roques de Forat Mito (1700 m), Sant Amane (tant pel 
costat obac com pel solell), vora el cim de Taga, obac de la Serra Cavaliere (vessants 
del Puig de Coma d'Olla, de Puig s'Estela, del Puig del Pia de les Pasteres). 

DG 28, 3 8 , 4 8 , 27, 37. Eur. (europ. C-S) 

558. Euphorbia flavicoma DC. subsp. brittingeri (Opiz ex Samp.) O. Bolòs et Vigo; E. 
verrucosa L. 1759. 

- Sobre els Cingles de Sant Eloi, 1675-1700 m, al Teucrio (pyrenaicij-Brometum. En 
fior a primers de juliol. 

DG 37. Submed. 

559. Euphorbia helioscopia L. 

— Llocs ruderals de l'estatge monta, c. 800-1650 m. 
Es fa sobretot als conreus, però també apareix ais indrets ruderalitzats vora les cases i 
poblacions. Polygono-Chenopodion, Secalinetea, Sisymbrietalia. IV-XI. 

Sota el Sagnari, Estèguel (800 m), Can Perramon de Baix, La Talaia, El Baell, Pia de 
Plaus, Planes, voltants de Ribes de Freser, sobre Segura (1160 m), Rialb, Vilamanya, 
Fustanyà (1140 m), La Farga de Queralbs, Queralbs, Serrat, Gorges del Freser al peu 
de les Marrades (1600 m), Ribesaltes, Pardines, vessants del Taga (1650 m), Brugue-
ra,... 

DG 39, 2 8 , 3 8 , 37. Subcosm. 

560. Euphorbia exigua L. 

Ribes (VAYR., in CAD., FI. Cat. V: 132). 

- Estatge monta, rrr. 
Prats sees, erms. 

Vali de Barricò, 950 m; Ribes de Freser, 1000 m. 

DG 38 ,37 . Plurireg. 
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Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; La Corba, 800 m; baga de la Corba, 1200 m. La
citació de CADEVALL també correspon -segons es pot veure al seu herbari- als
boscos de la Corba.

DG 37. Eur.

557. Euphorbia dulcis L. subsp. angulata (Jacq.) Rouy

Sant Amanç (VAYR. in CAD., FI. Cat. V: 128).

- Zones meridional i oriental de la Vall, c..850-2050 m.
Es comporta com a calcícola i resta limitada a la regió pre-pirinenca centromeridional.
Es fa als boscos clars i als prats. Seslerietalia coeruleae. Fageralia sylvaticae. V·VliI.

La Portella (1200 m), cap a Estèguel (850 m), torrent de la Corba, vall de Barricó,
Golobran, Pas del Llop, Roques de Forat Mitó (1700 m), Sant Amanç (tant pel
costat obac com pel solell), vora el cim de Taga, obac de la Serra Cavallera (vessants
del Puig de Coma d'Olla, de Puig s'Estela, del Puig del Pla de les Pasteres).

DG 28, 38, 48, 27,37. Eur. (eucop. CoS)

558. Euphorbia flavi coma DC_ subsp. brittingeri (Opiz ex Samp.) O. Bolòs et Vigo; E.
verrucosa L. 1759.

- Sobre els Cingles de Sant Eloi, 1675·1700 m, al Teucrio (pyrellaici)-Brometum. En
flor a primers de juliol.

DG 37. Submed.

559. Euphorbia helioscopia L.

- Llocs ruderals de l'estatge montà, c. 800-1650 m.
Es fa sobretot als conreus, però també apareix als indrets ruderalitzats vora les cases i
poblacions. Polygollo-Chellopodioll, Secalilletea, Sisymbrietalia. IV·XI.

Sota el Sagnari, Estèguel (800 m), Can Pereamon de Baix, La Talaia, El Baell, Pla de
Plaus, Planès, voltants de Ribes de Freser, sobre Segura (1160 ml, Rialb, Vilamanya,
Fustanyà (1140 m), La Farga de Queralbs, Queralbs, Serrat, Gorges del Freser al peu
de les Marrades (1600 ml, Ribesaltes, Pardines, vessants del Taga (1650 ml, Brugue
ra, ...

DG 39,28,38,37.

560. Euphorbia exigua L.

Ribes (VAYR., in CAD., FI. Cat. V: 132).

- Estatge montà, rrr.
Prats secs, erms.

Vall de Barricó, 950 m; Ribes de Freser, 1000 m.

DG 38, 37.

Subcosm.

Plurireg.



Euphorbia falcata L. 

Ribes (CAD., FI. Cat. V: 133). 

- A l'herban Cadevall no hi ha testimonis d'aquesta indicació. Malgrat que la citació no sigui pas 
il-lògica, creiem prudent de deixar-la de banda mentre no hi hagi un testimoni evident. 

561. Euphorbia peplus L. 

— Indrets ruderals de l'estatge monta, rrr. Sisymbrietalia. 
Voltants de Ribes de Freser, 900-925 m. 

DG 38. Subcosm. 

562. Euphorbia nicaeensis All. 

— Zona meridional de la Vail, c, perô de distribuciô irregular. 775-1775 m. 
Costers calcaris soleils i arrecerats. Sobretot als prats de YAphyllanthion. V-VII. 

Des de sota el Casot i de la Corba s'enfila, pels vessants calents, fins a prop del cim de 
Sant Amanç: sobre el Sagnari (molt abundant), Saltor, soleils del torrent de la Corba, 
Cingles de Sant Eloi,... 

DG 37. Med.-Submed. W 

563. Euphorbia cyparissias L. 

Prats secs prop del riu Nuria (VAYR., Cat. N.: 68); vali de Nuria (CAD., И Cat. V: 
139); puja fins a l'estatge alpi amunt dels grans massissos (SEN., FI. N.: 75). 
A1N de Nuria (BR.-BL., Vég. alp. t .22, Hieracieto-Festucetum spadiceaé). 
Sobre Toses, 1600 m (O de BOLÒS, ¿ a bardissa: 56, Turriteto-Rhamnetum alpinae). 
Vessant S del Coli de Queralbs, 2500-2520 m (SERVE, Rech. сотр. t. XI, comuni-
tat à'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia ) . 

- Zona centro-occidental de la Vali, des de l'estatge monta inferior fins a la base de 
l'alpi i més amunt encara, ce. A les zones meridional i oriental, molt menys corrent. 
775-2100 (2525) m. 
Prats i comunitats obertes, sobretot en terrenys secs. Festuco-Brometea, Ononidion 
striatae, Festucion gautieri, Nardion. IV-VI. 

Des de l'entrada de la Vali fins al Puigllancada (2350 m), a la Coma de Fontseca 
(2525 m) i a la vali de Nuria. Sota el Sagnari, Campelles, Roques Blanques, Plañóles, 
Espinosa, Coli Roig, Nevà, baga de Fornells, cap a Dòrria, sota el Coli del Remolo 
(1750 m), sobre Fornells (1500 m), torrent del Palós (1600 m), Toses, vessant del 
cim de Pia Baguet, Pia de Rus, Pia d'Anyella, Costa Geperuda (2150 m), sobre el 
Collet de les Barraques, baga d'Estremerà, Gorges de Nuria (1600 m), Roc de la 
Male (2100 m), cap al Salt del Grill, Rialb (1050 m), voltants de Ribes de Freser, etc. 
Com hom pot veure per les indicaciones concretes aquí ressenyades, l'èspecie abunda 
sobretot a la vali del Rigard, fins i tot a l'estatge subalpí. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Lateeur. 
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Euphorbio. falca ta L.

Ribes (CAD., FI. Cal. V: 133).

- A l'herbari CadevaU no hi ha testimonis d'aquesta indicació. Malgrat que la citació no sigui pas
iHògica. creiem prudent de deixar-la de banda mentre no hi hagi un testimoni evident.

561. Euphorbia peplus L.

- Indrets ruderals de l'estatge montà. ur. Sisymbrieta/ia.
Voltants de Ribes de Freser. 900·925 m.

DG 38. Subcosm.

562. Euphorbia nicaeensis All.

- Zona meridional de la Vall. c. però de distribució irregular. 775·1775 m.
Costers calcaris solells i arrecerats. Sobretot als prats de l'Aphy/lanthion. V·VIl.

Des de sota el Casot i de la Corba s·enma. pels vessants calents. fms a prop del cim de
Sant Amanç: sobre el Sagnari (molt abundant). Saltar. solells del torrent de la Corba.
Cingles de Sant Eloi....

DG 37. Med.·Submed. W

563. Euphorbia cyparissias L.

Prats secs prop del riu Núria (VAYR.• Cat. N.: 68); vaU de Núria (CAD .• FI. Cat. V:
139); puja fins a l'estatge alpí amunt dels grans massissos (SEN.• FI. N.: 75).
Al N de Núria (BR.·BL.. Veg. alp. t.22.Híeracieto-Festucetum spadiceae).
Sobre Toses. 1600 m (O de BOLÒS.La bardissa: 56. Turriteto-Rhamnetllm alpinae).
Vessant S del Coll de Queralbs. 2500-2520 m (SERVE. Rech. comp. t. Xl. comuni·
tat d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia ).

- Zona centro-occidental de la Vall. des de l'estatge montà inferior fins a la base de
l'alpí i més amunt encara, cc. A les zones meridional i oriental, molt menys corrent.
775·2100 (2525) m.
Prats i comunitats obertes, sobretot en terrenys secs. Festuco-Brometea, Ononidion
srriatae, Festucion gaulieri, Nardion. IV·VI.

Des de l'entrada de la Vall fms al PuigUançada (2350 m). a la Coma de Fontseca
(2525 m) i a la vall de Núria. Sota el Sagnari. Campelles. Roques Blanques. Planoles.
Espinosa. Coll Roig. Nevà. baga de ForneUs. cap a Dòrria. sota el CoU del Remoló
(1750 m). sobre Fornells (1500 m). torrent del Palós (1600 m). Toses. vessant del
cim de Pla Baguet. Pla de Rus. Pla d·Anyella. Costa Geperuda (2150 m). sobre el
Callet de les Barraques. baga d·Estremera. Gorges de Núria (1600 m). Roc de la
Malè (2100 m). cap al Salt del Grill. Rialb (1050 m). vollants de Ribes de Freser. etc.
Com hom pot veure per les indicaciones concretes aquí ressenyades, l'èspecie abunda
sobretot a la vall del Rigard. fins i tot a l'estatge subalpí.

DG 29. 39.18.28.38.37. Lateeur .



564. Euphorbia amygdaloides L. 

- Zona meridional de la Vali, a l'estatge monta ce; pénétra a l'estatge subalpi. Mes 
cap al nord, relativament rara i de distribució irregular. 800-1550 (1750) m. 
Sembla que prefereixi els terrenys calcaris. Es fa sobretot als boscos de caducifolis 
(rouredes, fagedes,...), mes rarament a les vorades i als matollars. Querco-Fagetea. 

Comuna a la part meridional: sota el Sagnari (800 m), Esteguelella, Collada de Grats, 
boscos de la Corba, Estèguel, vali de Barricò, Can Perramon de Baix, Aiguës de Ribes, 
boscos del Baell, vali d'Angelats, Bac de l'Heura, Torroella, Perapinta (1300 m), 
Bruguera, vessants soleils del Taga (1300-1575 m), cap al Camp del Dois (1500 m), 
Sant Eloi (1700 m), soleil de Sant Amanç,... Mes al N apareix sobretot a la part 
mitjana de la vali del Freser: sota Batet, Rialb (1050 m), vali Estremerà (El Boscàs, 
l'Estret, Casa dels Plaus,...), cap al Prat del Bac (1275 m), Sait del Grill, Les Ribes 
(1425 m). Nul-la o rarissima a les vali del Segadell i del Rigard. Sobre Conivella, 1500 m. 

DG 39, 28 ,38 , 27, 37. Lateeur. 

Nota — El làtex de les Euphorbia (i, per extensió, les plantes mateixes) rep el nom 
de Met de Santa Teresa. 

565. Ruta angustifolia Pers. 

Nom vulgar: ruda. 

— Zona meridional, rrr. 
Indrets rocosos, matollars. 

Costers solells sobre Can Perramon de Baix, 850-1100 m. 

566. Dictamnus albus L. 

— Zona meridional, rrr. 
Indrets rocosos, calents. 

Vora Can Perramon de Baix, 820 m; vessant dret del Freser, sobre la Corba, 900 m. 

IV-VI. 

RUTACEAE 

DG 2 8 , 3 8 . Med.W 

DG 38 ,37 . Late sub m ed. 

SIMARUBACEAE 

Ailanthus altissima (Miller) Swingle 

- Entre Rialb i Queralbs, 1060 m, segurament cultivât i subspontani. 

DG 38. Xina 
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564. Euphorbia amygdaloides L.

- Zona meridiana! de la Vall. a l'estatge montà cc; penetra a l'estatge subalpí. Més
cap a! nord. relativament rara i de distribució irregular. 800·1550 (1750) m.
Sembla que prefereixi els terrenys calcaris. Es fa sobretot als boscos de caducifolis
(rouredes. fagedes•...). més rarament a les vorades i als matoUars. Querco·Fagerea.
lV·VI.

Comuna a la part meridional: sota el Sagnari (800 m). EstegueleUa. CoUada de Grats.
boscos de la Corba. Estèguel. vaU de Barricó. Can Perramon de Baix. Aigües de Ribes.
boscos del BaeU. vaU d·Angelats. Bac de l'Heura. Torroella. Perapinta (1300 m).
Bruguera. vessants solells del Taga (1300·1575 m). cap a! Camp del Dois (1500 m).
Sant Eloi (1700 m). soleU de Sant Amanç•... Més a! N apareix sobretot a la part
mitjana de la vaU del Freser: sota Batet. Rialb (1050 m). vaU Estremera (El Boscàs.
l'Estret. Casa dels Plaus•...). cap al Prat del Bac (1275 m). Salt del GriU. Les Ribes
(1425 m). Nu1-la o raríssima a les vaU del SegadeU i del Rigard. SobreConivel1a.1500 m.

DG 39. 28. 38. 27. 37. Lateeur.

Nota - El làtex de les Eup!Jorbia O. per extensió. les plantes mateixes) rep el nom
de Uet de Santa Teresa.

RUTACEAE

565. Ruta angustifolia Pers.

Nom vulgar: ruda.

- Zona meridional, rrr.
Indrets rocosos, matollars.

Costers soleUs sobre Can Perramon de Baix. 850·1100 m.

DG 28. 38.

566. Dictamnus albus L.

Med.W

- Zona meridional, rn.
Indrets rocosos, calents.

Vora Can Perramon de Baix. 820 m; vessant dret del Freser. sobre la Corba. 900 m.

DG 38. 37.

SIMARUBACEAE

Ailanthus altissima (Miller) Swingle

- Entre Rialb i Queralbs. 1060 m. segurament cultivat i subspontani.

DG38.

Latesubmed.

Xina



POLYGALACEAE 

567. Poly gala nicaeensis Risso ex Koch in Ròhling subsp. caesalpinii (Bubani) McNeil 

— Estatge monta, r. 
Costers soleils secs, en terrenys calcaris o poc àcids. Xerobromion. V-VII. 

Sota el Baell, 1100 m; vora Ribes de Freser, 950 m; Costes de Segura, abundant, 
950-1100 m; Roques Blanques, 1000 m; Rialb, 1050 m; sota Batet; Serrât d'en Posa 
(Bruguera), 1100 m. 

Presenta formes de transit vers la P. vulgaris. 

D G 2 8 , 3 8 . Med.NW 

568. Polygala vulgaris L. 

Queralbs, Nûria (VAYR., Cat. N.: 9); Nûria (VAYR.,Pl. Cat.: 14). 
Ribes, Nûria (CAD., FI. Cat. I: 240). 
Al N de Nûria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t.22, Hieracieto-Festucetum spadiceae). 

— De l'estatge monta a la part superior del subalpi, ce. 850-2200 m. 
Silicicola. Es fa als prats i als matollars àcids. Genistello-Agrostidenion capillari^, 
Ulicetalia, Caricetalia curvulae. V-VIII. 

Des d'Aiguës de Ribes fins a la Collada de Toses, a la vali de Nûria i a l'alta vali del 
Segadell. Localitats concretes: Torrent Roig, El Baell, Pia de l'Agon, Campelles, El 
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9 • Dictamnus albus
• Polygala alpina

7
2

POLYGALACEAE

3

567. Polygala nicaeensis Risso ex Koch in Rbhling subsp. caesalpinii (Bubani) McNeU

- Estatge montà, c.
Costers solells secs, en terrenys calcaris o poc àcids. Xerobromion. V-VIl.

Sota el Baell, 1100 m; vora Ribes de Freser, 950 m; Costes de Segura, abundant,
950-1100 m; Roques Blanques, 1000 m; Rialb, 1050 m; sota Batet; Serrat d'en Posa
(Bruguera), 1100 m.

Presenta formes de trànsit vers la P. vulgaris.

DG 28, 38. Med.NW

568. Polygala vulgaris L.

Queralbs, Núria (VAYR., Cat. N.: 9); Núria (VAYR., Pl. Cat.: 14).
Ribes, Núria (CAD., FI. Cat. f: 240).
Al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. 1.22, Hieraeieto-Festueetum spadieeae).

- De l'estatge montà a la part superior del subalpí, cc. 850-2200 m.
Silicícola. Es fa als prats i als matollars àcids. Genistel/o-Agrostidenion eapillaris,
Ulieetalia, Carieetalia eurvu/ae. V-VIII.

Des d'Aigües de Ribes fillS a la Collada de Toses, a la vall de Núria i a l'alta vall del
Segadell. Localitats concretes: Torrent Roig, El Baell, Pla de l'Agon, Campelles, El



Bac, Prat de J o u , Roques Blanques, El Sola, vora Nevà (1280 m ) , baga de Nevà (1450 

m ) , sobre Toses , ( 1525 m ) , to r ren t del Pa lós (1700 m) ,vora Ribes de Freser , Segura, 

cap a Bate t , Ria lb , Fus tanyà , vali Estremerà (1390 m ) , Queralbs, Coma de Fon ta lba 

( 2 1 0 0 m ) , cap al Roc de la Fi ta , Gorges de Nùria, Prat del Bac, sobre la Cova de Sant 

Gii ( 2 1 5 0 m ) , baga de Ribes (1600 m ) , Ribesaltes, Vilaró, Santa Caterina, Capdevila, 

Bac de l 'Heura , Bruguera, Coli de J o u (1650 m) , etc . 

D G 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Lateeur . 

569 . Polygala alpestris Reichenb. ;P. vulgarìs L. subsp. alpestrìs (Reichenb.) R o u y et F o u c . 

Sobre Nùria (VAYR. , Cat. N.: 9 ) ; Nùria (VAYR., PI. Cat.: 14). Citacions recollides 

per CAD. (FI. Cat. I: 240) . 

Sobre les roques del Cap de Porc (SEN., Add.: 24) . El mateix autor inclou la pianta 

en el seu catàleg nur ienc (FI. N.: 57) . 

- Estatge subalpi de la zona axial, c. A d'altres zones de la comarca i a l 'estatge 

m o n t a , rara. ( 1 3 0 0 ) 1500-2250 m. 

Pastures acidòfiles. Genistello-Agrostidenion capillarìs, Nardion, e tc . V-VIII. 

F r e q ù e n t a la serralada axial: Collada de Toses, 1775 m ; sobre Toses, 1750 m ; cap al 

Coli de la Creu de Meians, 1925 m ; vora Nùria, 2050 m ; Roc de la Male, 2100 m; 

Coma de Fon tneg ra , 2 2 5 0 m; vessants solells de les Gorges del Freser (Les Collades, 

La Balma, Clot del Malinfern, Coli dels Homes, . . . ) , 1575-2100 m; Creu del Far , 1650 

m; sobre el Clot de la Moscatosa, 1600 m. A les serres pre-pirinenques, més aviat 

esparsa: Puigllancada, 2050 m; Coli de les Fonte tes , 1850 m;en t r e el Baell iCamp-

elles, 1350 m; sota l 'Orri Veli , 1425 m ; Plans de Pòrtoles, 1650 m; cap al Coli del 

Pai , 1750 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Oròfit a lp. 

Polygala serpyllifolia J .A.C. H o s e ; ? . serpyllacea Weihe 

SEN. inclou l 'espècie en el seu catàleg nur ienc (FI. N.: 9 ) . 

- No hem t roba t tes t imonis d 'herbari d 'aquesta citació, per la qual cosa creiem prudent deixar-la 

de banda. 

570 . Polygala calcarea F.W. Schultz 

N o m vulgar: herba biava. 

Ribes , Queralbs (VAYR. , Cat. N.: 9 ) , citació que recull CAD. (FI. Cat. I: 241) . 

- Serres pre-pir inenques i zona meridional , ecc. Més rara a la regio axial. 

Des de l 'estatge m o n t a inferior fms al li'mit superior del subalpi . 775-2200 m. Calci-

cola, bé que t a m b é apareix algun cop en terrenys silicis. Es fa als prats poc secs. 

Mesobromion, Aphyllanthion, Seslerietalia coeruleae. III-VII (V i l i ) . 

C o m u n a a la regio pre-pirinenca: Costa Rasa, Costa Geperuda (2200 m ) , Pia d 'Anye-

lla, cap a la Collada de Toses, Costa Borda, baga de Toses, baga de Fornells , Fornells 

( 1 3 0 0 m ) , baga de Planoles, Costa Pubilla (2000 m ) , La Covil, Campelles, El Baell, 

t o r r en t Roig, vali de Barricò, Can Perramon de Baix, Collada de Grats , El Sagnari.La 
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Bac, Prat de Jou, Roques Blanques, El Solà, vora Nevà (1280 ml, baga de Nevà (1450
ml, sobre Toses, (1525 ml, torrent del Palós(l 700 ml, vora Ribes de Freser, Segura,
cap a Batet, Rialb, Fustanyà, vall Estremera (1390 ml, Queralbs, Coma de Fontalba
(2100 ml, cap al Roc de la Fita, Gorges de Núria, Prat del Bac, sobre la Cova de Sant
Gil (2150 ml, baga de Ribes (1600 ml, Ribesaltes, Yilaró, Santa Caterina, Capdevila,
Bac de l'Heura, Bruguera, Coll de Jou (1650 ml, etc.

DG 29, 39, 18,28,38,37. Lateeur.

569. Polygala alpestris Reichenb.; P. vu/garis L. subsp. a/pestris (Reichenb.) Rouy et Fouc.

Sobre Núria (VAYR., Cal. N: 9); Núria (YAYR., PI. Car.: 14). Citacions recollides
per CAD. (FI. Cal. I: 240).

Sobre les roques del Cap de Porc (SEN., Add.: 24). El mateix autor inclou la planta
en el seu catàleg nurienc (F/. N: 57).

- Estatge subalpí de la zona axial, C. A d'altres zones de la comarca i a l'estatge
montà, rara. (1300) 1500-2250 m.
Pastures acidòfIles. Genis/e//o-Agros/idenion capil/aris, Nardion, etc. Y-YIlI.

Freqüent a la serralada axial: Collada de Toses, 1775 m; sobre Toses, 1750 m; cap al
Coll de la Creu de Meians, 1925 m; vora Núria, 2050 m; Roc de la Malè, 2100 m;
Coma de Fontnegra, 2250 m; vessants solells de les Gorges del Freser (Les Collades,
La Balma, Clot del Malinfem, Coll dels Homes,...), 1575-2100 m; Creu del Far, 1650
m; sobre el Clot de la Moscatosa, 1600 m. A les serres pre-pirinenques, més aviat
esparsa: PuigUançada, 2050 m; Coll de les Fontetes, 1850 m; entre el Baell i Camp
elles, 1350 m; sota l'Orri Vell, 1425 m; Plans de Pòrtoles, 1650 m; cap al Coll del
Pal, 1750 m.

DG 29, 39, 18,28,38,48. Oròfit alp.

Polygala serpylli[oJia J.A.C. Rose; P. serpyJ/acea Weihe

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nuricoc (FI. N.: 9).

- No hem trobat testimonis d'herbari d'aquesta citació. per la qual cosa creiem prudent deixar·la
de banda.

570. Polygala calcarea F.W. Schultz

Nom vulgar: herba blava.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cal. N: 9), citació que recull CAD. (F/. Cal. I: 241).

_ Serres pre-pirinenques i zona meridional, cec. Més rara a la regió axial.

Des de l'estatge montà inferior fms al límit superior del subalpí. 775-2200 m. Calcí
cola, bé que també apareix algun cop en terrenys silicis. Es fa als prats poc secs.
Mesobromion, Aphy//an/hion, Seslerie/alia coeruleae. llI-VIl (YllI).

Comuna a la regió pre-pirinenca: Costa Rasa, Costa Geperuda (2200 ml, Pla d'Anye
lla, cap a la Collada de Toses, Costa Borda, baga de Toses, baga de Fornells, Fornells
(1300 m), baga de Pianoles, Costa Pubilla (2000 ml, La Covil, Campelles, El Baell,
torrent Roig, vall de Barricó, Can Perramon de Baix, Collada de Grats, El Sagnari,La



Corba, Saltor, Sant Amane, torrent de la Corba, Camp dels Dois, Bmguera, llisos de 
Taga (fìns a vora el cim mateix), Clots de Ma9ana, Mas Conili, l'Orri, Pineda Rosta, 
Puigsac, Plans de Pòrtoles, etc. etc. 
A la zona axial es fa sobretot als claps de terreny calcinai. Espinosa, 1200 m; vora 
Ribes de Freser; El Sola, 1300 m; Rialb, 1050 m; vali Estremerà (l'Estret, La Sarago-
ssa, Font de l'Home mort, Estebn's,..), 1300-1950 m; La Canya, 1800-2100 m; cap a 
Boixetera, 1350 m; etc. 

Al costat de les races de fior biava, que són les més esteses, hom troba també formes 
de fior rosada i de fior bianca. 

DG 29, 39, 18, 2 8 , 3 8 , 4 8 , 27 ,37 . Lateatl. 

571. Polygala alpina (Poiret) Steudel 

Vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae); 
vali de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., le. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum); Pie de 
Finestrelles, 2600 m (BR.-BL., Le. : 206,Pumileto-Festucetum supinae). 

—Alta muntanya axial, r. 2000-2800 m. 
Sobretot en terrenys calcaris. Es fa a les pastures poc o gens àcides. Elynetalia, 
Carìcetalia curvulae. VI-VII. 

Vali Estremerà, 2100 m; Coma de l'Embut, 2300 m; vora Nùria, 2000 m; Coma de 
les Eugues, 2600 m; Coma de Fresers, 2600 m; Pie de l'Infern, 2800 m. (Vegeu mapa 
pàg. 368). 

DG 29 ,39 . Oròfitalp. 

CORIARIACEAE 

572. Coriaria myrtifolia L. 

Marges i costes de la Vali de Ribes (VAYR., Cat. N.: 14); fins a Ribes (CAD..F/. Cat. 

I: 408). 

— A la baixa vali del Freser, dins el Ripollès, és ja molt rara, i penetra molt poc a la 
zona meridional de la Vali. 

No gaire més amunt del Pont d'en Cab reta, vora la via del ferrocarril, 800 m. 

DG37 . Med.W 

ANACARDIACEAE 

573. Pistacia terebinthus L. 

Roques de Ribes i regió inferior? (VAYR., Cat. N.: 15). 

— Zona meridional, rrr, pero localment abundant. 

Roques, costers rocosos, matollars. Prunetalia spinosae, Quercion pubescenti-pe-
traeae,... V-VII. 
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Corba, Saltar, Sant Amanç, torrent de la Corba, Camp dels Dois, Bruguera, llisos de
Taga (fins a vora el cim mateix), Clots de Maçana, Mas Conill, l'Orri, Pineda Rosta,
Puigsac, Plans de Pòrtoles, etc. etc.
A la zona axial es fa sobretot als claps de terreny calcinal. Espinosa, 1200 m; vora
Ribes de Freser; El Solà, 1300 m; Rialb, 1050 m; vall Estremera (l'Estret, La Sarago
ssa, Font de l'Home mort, Estebrís,._), 1300-1950 m; La Canya, 1800-2100 m; cap a
Boixetera, 1350 m; etc.

Al costat de les races de flor blava, que són les més esteses, hom troba també formes
de flor rosada i de flor blanca.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37. Lateatl.

571. Polygala alpina (Poiret) Steudel

Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae);
vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., I.c_ t. 20, Elyneto-oxytropidetum); Pic de
Finestrelles, 2600 m (BR.-BL., I.c.: 206, Pumileto-Festucetum supinae).

-Alta muntanya axial, r. 2000-2800 m.
Sobretot en terrenys calcaris. Es fa a les pastures poc o gens àcides. Elynetalia,
Caricetalia curvulae. VI-VII.

Vall Estremera, 2100 m; Coma de l'Embut, 2300 m; vora Núria, 2000 m; Coma de
les Eugues, 2600 m; Coma de Fresers, 2600 m; Pic de l'Infern, 2800 m. (Vegeu mapa
pàg 368).

DG 29, 39. Oròfit alp.

CORIARIACEAE

572. Coriaria myrtifolia L.

Marges i costes de la Vall de Ribes (VAYR_, Cat. N.: 14); fins a Ribes (CAD., FI. Cat.
1: 408)_

- A la baixa vall del Freser, dins el Ripollès, és ja molt rara, i penetra molt poc a la
zona meridional de la Vall.
No gaire més amunt del Pont d'en Cabreta, vora la via del ferrocarril, 800 m_

DG 37_

ANACARDIACEAE

573. Pistacia terebinthus L.

Roques de Ribes i regió inferior? (VAYR., Cat. N.: IS).

Med.W

- Zona meridional, ere, però localment abundant.
Roques. costers rocosos, matollars. Prunetalia spinosae, Querciotl pubescenti-pe
traeae, ... V-VII.



Vora Can Perramon de Baix, 820 m; 
Barricò, molt abundant, 825-1100 m. 

DG 2 8 , 3 8 , 3 7 . 

Coves de Ribes, 825 m; soleil de la vali de 

Med.-Submed. 

ACERACEAE 

574. Acer campestre L. 

Nom vulgar: arrugat. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 13) (CAD., FI. Cat. I: 389) (CAPELL in CÂM.,Pl. mont.: 
311). 

- Estatge monta, a les zones oriental, central i meridional de la Vali, c. Sembla nul o 
molt rar a l'oest de Roques Blanques i al nord de Ribes. 800-1500 m. 
Es fa als boscos de caducifolis, a les bardisses i als marges. De la classe Querco-Fage-
tea. IV-V. 

Vali d'Esteguelella, El Sagnari, vali de Barricò, torrent de la Corba, Aiguës de Ribes, 
torrent Roig, El Baell, vali d'Angelats, El Bac, Roques Blanques, Pedrera, vora Ribes 
de Freser, Clots de Maçana, Bac de l'Heura, sota Torroella (850 m), Serrât Roig 
(Bruguera), vessants del Taga sobre Bruguera, Mas Conili, l'Orri, Can Barratort, Ban-
cerola, Vilaró, etc. 

DG 28, 38, 27 ,37 . Lateeur. 

*575. Acer pseudoplatanus L. 

— Voltants de Ribes de Freser, sobretot al liberal deis rius, segurament naturalitzat, 
875-950 m; Aiguës de Ribes, 850 m. Hom el cultiva també com a arbre d'ombra. 
Alno-Ulmion. IV-V. 

DG 38. Eur. 

576. Acer opalus Miller 

Nom vulgar: biada. 

Boscos de Ribes (VAYR., Cat. N.: 13); Ribes (CAD., FI. Cat. I: 390). 

- Zona meridional de la Vali, ce. A la resta de la comarca, més aviat rar i localitzat; 
sembla nul a la zona Occidental. Estatge monta, amb penetració al subalpi. 800-1700 
m. 
Es fa sobretot als boscos de caducifolis. De la classe Querco-Fagetea. III-V. 

Frequent al sud de Ribes: sobre Can Maiols (Ripollès), sobre el Sagnari, vora el Casot, 
cap a la Collada de Grats, vora Estèguel, molt abundant a la baga de la Corba 
(800-1300 m), sobre Can Perramon de Baix, abundant a la vali de Barricò, Golobran, 
cap a la Roca del Corb (1480 m), sota el Baell (1100 m), Aigues de Ribes, boscos de 
Perramon, Bruguera, Serrat Roig, solell de Sant Amane, Torroella (850 m), Les 
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Vora Can Perramon de Baix, 820 m; Coves de Ribes, 825 m; solell de la vall de
Barricó, molt abundant, 825-1100 m.

DG 28, 38, 37.

ACERACEAE

Med.·Submed.

574. Acer campestre L.

Nom vulgar: arrugat.

Ribes 01AYR., Cat. N.: 13) (CAD., FI. Cat. J: 389) (CAPELL in CAM., PI. /I10Ilt.:
311).

- Estatge montà, a les zones oriental, central i meridional de la Vall, c. Sembla nul o
molt rar a l'oest de Roques Blanques i al nord de Ribes. 800-1500 m.
Es fa als boscos de caducifolis, a les bardisses i als marges. De la classe Querco-Fage'
tea. N-V.

Vall d'Esteguelella, El Sagnari, vall de Barricó, torrent de la Corba, Aigües de Ribes,
torrent Roig, El Baell, vall d'Angelats, El Bac, Roques Blanques, Pedrera, vora Ribes
de Freser, Clots de Maçana, Bac de l'Heura, sota Torroella (850 ml, Serrat Roig
(Bruguera), vessants del Taga sobre Bruguera, Mas Conill, l'Orri, Can Barratort, Ban·
cerola, Vilaró) etc.

DG 28, 38, 27, 37. Lateeur.

*575. Acer pseudoplatanus L.

- Voltants de Ribes de Freser, sobretot al riberal dels rius, segurament naturalitzat,
875-950 m; Aigües de Ribes, 850 m. Hom el cultiva també com a arbre d'ombra.
Alllo-Ulm/oll. IV-V.

DG38.

576. Aoer opalus Miller

Nom vulgar: blada.

Boscos de Ribes 01AYR., Cat. N.: 13); Ribes (CAD., FI. Cat. J: 390).

Eur.

- Zona meridional de la Vall, cc. A la resta de la comarca, més aviat rar i localitzat~

sembla nul a la zona occidental. Estatge montà, amb penetració al subalpí. 800-1700
m.
Es fa sobretot als boscos de caducifolis. De la classe Querco-Fagetea. llI·V.

Freqüent al sud de Ribes: sobre Can Maials (Ripollès), sobre el Sagnari, vora el Casot,
cap a la Collada de Grats, vora Estèguel, molt abundant a la baga de la Corba
(800·1300 ml, sobro Can Perramon de Baix, abundant a la vall de Barricó, Golobran,
cap a la Roca del Corb (1480 ml, sota el Baell (1100 ml, Aigües de Ribes, boscos de
Perramon, Bruguera, Serrat Roig, solell de Sant Amanç, Torroella (850 ml, Les



Guilleumes, torrent Llobre (1200 m). Mes espars a d'altres zones: baga de Planoles; 
de Rialb a Vilamanya, 1175 m; Queralbs; escampat pels soleils de Daiô i de les Gorges 
del Freser (Sait del Grill, Cingle del Boc, la Balma,...), réfugiât als racons calents i a 
les roques arrecerades, 1250-1700 m; la Balcera. 

A la zona méridional hom troba alguns individus de fulla petita que semblen fer el 
transit vers A. granatense Boiss.; aixi com alguns exemplars que aparentment tenen 
influència d'A campesîre. 

DG 39,28, 38, 27, 37. Submed.W 

577. Acer monspessulanum L. 

- Zona méridional de la Vall, rr, pero localment abundant. 800-1350 m. 
Costers soleils, a les rouredes i als matollars. Quercetalia pubescentis. III-V. 

Soleil del Sagnari; cap a Estèguel, 825-860 m; serrât de l'Home, 1050 m; abundant 
al soleil de la vall de Barricô, 820-1200 m; sobre Els Banys de Ribes, 850 m; sobre 
El Grau (El Baell), 1350 m. 

Algun exemplar sembla tenir influència d'A. campesîre. 

DG 38.37. Submed. 

ACERÀCIES CULTIVADES — A part d'A pseudoplatanus, ja esmentat, hom cultiva 
ais jardins i parcs altres dues espècies d'aquesta familia: Acer platanoides L.iAcer 
negundo L. 
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Guilleumes. torrent Llobre (1200 ml. Més espars a d'altres zones: baga de Planoles;
de Rialb a Vilamanya. 1175 m; Queralbs; escampat pels solells de Daió i de les Gorges
del Freser (Salt del Grill, Cingle del Boc, la Balma•...), refugiat als racons calents i a
les roques arrecerades, 1250-1700 m; la Balcera.

A la zona meridional hom troba alguns individus de fulla petita que semblen fer el
trànsit veis A. granarense Boiss.; així com alguns exemplars que aparentment tenen
influència d'A. campestre.

DG 39,28,38.27,37. Submed. W

577. Acer monspessulanum L.

- Zona meridional de la Vall. rr. però localment abundant. 800-1350 m.
Costers solells, a les rouredes i als matollars. Quercetalia pubescentis. llI-V.

Solell del Sagnari; cap a Estèguel, 825-860 m; serrat de l'Home. 1050 m; abundant
al solell de la vall de Barricó. 820-1200 m; sobre Els Banys de Ribes. 850 m; sobre
El Grau (El Baell). 1350 m.

Algun exemplar sembla tenir influència d·A. campestre.

DG 38.37.

9 Acer monspessulanum

7
2 3

o

Submed.

ACERÀCIES CULTIVADES - A part d'A. pseudoplatanus, ja esmentat. hom cultiva
ais jardins i parcs altres dues espècies d'aquesta farnI1ia: Acer platanoides L. iAcer
negundo L.



HIPPOCASTANACEAE 

Aesculus hippocastanum L. 

- Cultivât com a ornamental. Alguna vegada creix subspontani als libérais dels dus i 
en indrets frescals (vora Ribes de Freser, Aiguës de Ribes, sota Estèguel,...). 

BALSAMINACEAE 

*578. Impatiens balfourii Hooker fil. 

- Cultivada als jardins; espontània al riberal dels rius, on sembla mes o menys natura-
litzada. 

Ribes de Freser, 925 m; Aig Lies de Ribes, 840 m; vores del Freser, sota El Sa.gna.ri, 
800 m. 

DG 38, 37. Himàlaia 

Als jardins o en testos hom cultiva també/. balsamina L. (nom vulgar: arbrets). 

AQUIFOLIACEAE 

579. Ilex aquifolium L. 

Nom vulgar: boix grèvol, grèvol. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 15) (CAD., Fl. Cat. Il: 8). 

- Estatges monta i subalpi, c. 800-1850 m. Generalment espars. 
Boscos humits, fondais, barrancs frescals. Fagion sylvaticae, Vaccinio-Piceetea.... 
V-VI. També cultivât com a ornamental. 

Collada de Grats, vall de Barricô (850 m), sota Torroella (850 m),Prat de Jou (1725 
m), baga de Planoles, cap a Dôrria (1650 m), torrent del Palôs (1460 m), sobre Toses 
(abundant cap al Pla d'Anyella), vora la Collada de Toses, Cirerets (1850 m), Prat del 
Bac (1275 m), Sait del Grill, zona del Roc de Tot-lo-m6n i Gorges del Freser (Cingle 
del Boc, soleil del Grèvol,...), Prat del Duc (1150 m), Bac de l'Heura (1100 m), Bosc 
de Mas Conill (1250-1300 m), torrent de Bancerola, La Moscatosa (1400 m), vora el 
Camp dels Dois, abundant a la baga de Sant Amanç (1500-1600 m), cap als Cingles 
de Sant Eloi, etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 , Lateatl. 

CELASTRACEAE 

580. Euonymus europaeus L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 14) (CAD., FL Cat. Il: 6). 
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HIPPOCASTANACEAE

Aesculus hippocastanum L.

- Cultivat com a ornamental. Alguna vegada creix subspontani als riberals dels rius i
en indrets frescals (vora Ribes de Freser, Aigües de Ribes, sota Estèguel,...).

BALSAMlNACEAE

'578. Impat;ens balfouru Hooker m.
- Cultivada als jardins; espontània al riberal dels rius, on sembla més o menys natura
litzada.

Ribes de Freser, 925 m; Aigües de Ribes, 840 m; vores del Freser, sota El Sagnari,
800m.

DG 38,37. Himàlaia

Als jardins o en testos hom cultiva també 1. balsamilla L. (nom vulgar: arbrets).

AQUIFOLlACEAE

579. Uex aquifolium L.

Nom vulgar: boix grèvol, grèvol.

Ribes, Queralbs 0'AYR., Cat. N.: 15) (CAD., FI. Car. ll: 8).

- Estatges montà i subalpí, c. 800-1850 m. Generahnent espars.
Boscos humits, fondals, barrancs frescals. Fagion sylvaticae. Vaccinio·Piceetea ....
V-VI. També cultivat com a ornamental.

Collada de Grats, vall de Barricó (850 ml, sota Torroella (850 ml, Prat de Jou (1725
ml, baga de Planoles, cap a Dòrria (1650 ml, torrent del Palós (1460 ml, sobre Toses
(abundant cap al Pla d'Anyella), vora la Collada de Toses, Cirerets (1850 ml, Prat del
Bac (1275 ml, Salt del Grill, zona del Roc de Tot-lo-món i Gorges del Freser (Cingle
del Boc, solell del Grèvol, ...), Prat del Duc (1150 ml, Bac de l'Heura (1100 ml, Bosc
de Mas Conill (1250-1300 ml, torrent de Bancerola, La Moscatosa (1400 m), vora el
Camp dels Dois, abundant a la baga de Sant Amanç (1500-1600 ml, cap als Cingles
de Sant Eloi, etc.

DG 39, 18,28,38,27,37,

CELASTRACEAE

580. Euonymus europaeus L.

Ribes, Queralbs 0'AYR., Cat. N.: 14) (CAD., FI. Cat. ll: 6).

Lateatl.



- Zones meridional i central de la Vali, c. 825-1150 m. 
Bardisses, marges, boscos humits. Prunetalia spinosae, Fagetalia sylvaticae. IV-V. 

Vali de Barricò, 825-1000 m; Aiguës de Ribes, 850 m; Can Gorra, 975 m; Can 
Perramon de Dalt, 950 m; cap a la Talaia, 870 m; Costa de Sant Antoni, 975 m; Sta. 
Caterina, 1000 m; cap a la Collada de Mas Conili, 1150 m; sota El Mas, 1000 m; vora 
el Prat d'en Vindola, 1000 m. 

DG 28, 38, 27, 37. Lateeur. 

A les avingudes i als jardins hom cultiva E. japonicus L. fil. 

BUXACEAE 

581. Buxus sempervirens L. 

Nom vulgär: boix. 

Ribes (BOFILL.Mirà; 81). 
Collada de Toses, 1550 m (RIVAS MART.,Bosq. y mat. pir. t. 6, Veronico-Pinetum 
sylvestris); Collada de Toses, 1680-1810 m (RIVAS MART., I.e. t.l,Cytisetum pur-
gantis pyrenaicum). 

— Estatges monta i subalpf, ecc. 775-1850 m. 
Viu a dintre eis boscos (rouredes, fagedes, pinèdes,...) i també fa matolls, sol o 
acompanyat d'altres arbusts (sobretot Sarothamnus scoparius); hom el troba encara, 
isolât o en petits grups, en mig de les pastures. En terrenys calcaris es fa pertot i en 
tota mena d'exposicions i tant en indrets secs com humits; en terrenys silicis prefereix 
eis vessants soleils o les zones mes baixes. Querco-Fagetea, Deschampsio-Pinion, Saro-
thamnion,... III-V. 

Des de l'entrada de la Vali fins al Pia d'Anyella i la Collada de Toses, a vora elPont 
de Cremai, a la Molço i a la Collada Verda. A les serres pre-pirinenques, calcinais, 
s'enfila pels soleils fins als cims mateixos (La Berruga, 1775 m; Sant Amanç, 1850 m) 
o fins molt a prop; dins les zones de pastures que cobreixen una gran part dels 
vessants obacs d'aquestes serres, el boix apareix sovint en forma de clapes (per 
exemple, als llisos de Taga, vora el Pia d'Anyella, etc.), com a darrer testimoni de les 
antigues boscûries desaparegudes. A la serralada axial s'estén sobretot pels costers 
soleils. 
Algunes localitats concrètes: Esteguelella, La Corba, Aiguës de Ribes, El Baell, Camp-
elles, Planoles, Dòrria, collada de Grats, Toses, El Pinetar, bosc de Batet, Rialb, 
Queralbs, Daió, baga de Ribes, Ribes de Freser, Ribesaltes, Pardines, Boixetera, 
l'Orri, Clots de Maçana, Perramon, Bruguera, Saltor, etc. etc. etc. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Submed. 

RHAMNACEAE 

582. Rhamnus alaternus L. 

- Zona meridional de la Vali, rrr, però localment fréquent. 800-1300 m. 
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- Zones meridional i central de la Vall, c. 825·1150 m.
Bardisses, marges, boscos humits. Prunetalia spinosae. Fagetalia sylvatieae. IV-V.

Vall de Barricó, 825-1000 m; Aigües de Ribes, 850 m; Can Gorra,975 m; Can
Perramon de Dalt, 950 m; cap a la Talaia, 870 m; Costa de Sant Antoni, 975 m; Sta.
Caterina, 1000 m; cap a la Collada de Mas Conill, 1150 m; sota El Mas, 1000 m; vora
el Prat d'en Vindola, 1000 m.

DG 28, 38, 27, 37.

A les avingudes i als jardins hom cultiva E. japonieus L. fil.

BUXACEAE

Lateeur.

581. Buxus sempervirens L.

Nom vulgar: boix.

Ribes (BOFILL,Núria. 81).
Collada de Toses, 1550 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6, Veronieo-Pinetum
sylvestris); Collada de Toses, 1680-1810 m (RIVAS MART., I.e. t.7, Cytisetum pur·
gantis pyrenaieum).

- Estatges montà i subalpí, ccc. 775-1850 m.
Viu a dintre els boscos (rouredes, fagedes, pinedes,...) i també fa matolls, solo
acompanyat d'altres arbusts (sobretot Sarothamnus seoparius); hom el troba encara,
isolat o en petits grups, en mig de les pastures. En terrenys calcaris es fa pertot i en
tota mena d'exposicions i tant en indrets secs com humits; en terrenys silicis prefereix
els vessants solells o les zones més baixes. Querco-Fagefea, Deschampsio-Pinion, Saro
thamnion.... lII-V.

Des de l'entrada de la Vall fins al Pla d'Anyella i la Collada de Toses, a vora el Pont
de Cremal, a la Molçó i a la Collada Verda. A les serres pre-pirinenques, calcinals,
s'enfila pels solells fins als cims mateixos (La Berruga, 1775 m; Sant Amanç, 1850 m)
o fms molt a prop; dins les zones de pastures que cobreixen una gran part dels
vessants obacs d'aquestes serres, el boix apareix sovint en fanna de clapes (per
exemple, als llisos de Taga, vora el Pla d'Anyella, etc.), com a darrer testimoni de les
antigues boscúries desaparegudes. A la serralada axial s'estén sobretot pels costers
solells.
Algunes localitats concretes: Esteguelella, La Corba, Aigües de Ribes, El Baell, Camp
~lles, Planoles, Dòrria, collada de Grats, Toses, El Pinetar, bosc de Batet, Rialb,
Queralbs, Daió, baga de Ribes, Ribes de Freser, Ribesaltes, Pardines, Boixetera,
l'Orri, Clots de Maçana, Perraman, Bruguera, Saltar, etc. etc. etc.

DG 39, 18,28,08,48,27,37.

RHAMNACEAE

582. Rhamnus alatemus L.

- Zona meridional de la Vall, rrr, però localment freqüent. 800-1300 m.

Submed.



Roques arrecerades, costers rocosos solells. Prunetalia spinosae, Quercion pubescen-
ti-petraeae, etc. IV-V. 

Sobre el Casot, 1000 m; Coves de Ribes, 825 m; solells de Can Perramon de Baix, i 
especialment a la vali de Barricò, on és bastant abundant, 810-1300 m. 

DG 28, 38, 37. M e d . 

583. Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. saxatilis var. corbariensis Timb. 

Ribes, tocant a Montagut, rr (CAD., FI Cat. II: 15, "vidit PAU" sub R. infectoria 

- Zona meridional de la Vali, r, però localment frequent. A la resta de la comarca, 
rrr. 800-1450(1700) m. 
Calcfcola. Es fa als costers eixuts, dins els matolls, les rouredes, etc. Quercion pubes-
centi-petraeae, Prunetalia spinosae. V-VI. 

Més o menys frequent al sud dels Banys de Ribes: El Sagnari, 850 m; El Casot, 900 
m; sota la Collada de Grats, 1150 m; cap a laPortella, 1225 m; vora Estèguel, 825 m; 
torrrent de la Corba; solells de Can Perramon de Baix, sobretot a la vali de Barricò, 
on abunda forca, 825-1200 m; sobre el Grau, 1425 m. Sobre Montgrony (Ripollès) 
s'enfila pels vessants càrstics de la Covil fins a uns 1700 m. 

Fora d'aquesta regio meridional extrema, apareix molt esporàdicament: sota el Baell, 
1100 m; El Becetar, 1275 m; Can Possons, 1150 m; sota Serrat, 1200 m; vali Estre
merà, 1200 m, a les roques; cap a Vilardell, 1200 m. 

DG 28, 38, 27, 37. Submed. 

584. Rhamnus catharticus L. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 15), citació que recull CAD. (FI. Cat. II: 13). 

— Zona meridional de la Vali, rr; localment abundant. 800-1150 m. 
Boscos secs, bardisses, matollars. Prunetalia spinosae, Quercion pubescenti-petraeae. 

V-VI. 

Cap al Casot, 900 m; barrane del Sagnari, 850; Coves de Ribes, 825 m; solells de Can 
Perramon de Baix, especialment a la vali de Barricò, 820-1150 m, abundant; Aigùes 
de Ribes, 850 m, 910 m; sota el Baell, 1150 m. 

La citació vayredana de Queralbs caldria que fos confirmada; a l'herbari Vayreda no 
n'hi ha testimonis. 

DG 28, 38, 37. Eur. 

585. Rhamnus alpinus L. 

Roques de Queralbs, Nuria (VAYR., Cat. N.: 15). CAD. (Fl. Cat. II: 16) repeteix 

només la indicació de Queralbs. 

Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLOS, La bardissa: 56, Turriteto-Rhamnetum alpinae). 

Part damunt de Dörria, 1600 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 6, Veronico-

Pinetum sylvestris). 
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Roques arrecerades, costers rocosos solells. Prunetalia spinosae. Quercion pubescen
ti-petraeae, etc. IV-V.

Sobre el Casot, 1000 m; Coves de Ribes, 825 m; soleUs de Can Perramon de Baix, i
especialment a la vall de Barricó, on és bastant abundant, 810-1300 m.

DG 28, 38, 37. Med.

583. Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. saxatilis var. corbariensis Timb.

Ribes, tocant a Montagut, rr (CAD., FI. Cat. IJ: 15, "vidit PAU" sub R. illfectoria
L.).

- Zona meridional de la Vall, r, però localment freqüent. A la resta de la comarca,
rrr. 800-1450 (1700) m.
Calcícola. Es fa als costers eixuts, dins els matolls, les rouredes, etc. Quercion pubes
centi-petraeae, Prunelalia spinosae. V·YI.

Més o menys freqüent al sud dels Banys de Ribes: El Sagnari, 850 m; El Casot, 900
m; sota la Collada de Grats, 1150 m; cap a la Portella, 1225 m; vora Estèguel, 825 m;
toment de la Corba; solells de Can Perramon de Baix, sobretot a la vall de Barrioo,
on abunda força, 825-1200 m; sobre el Grau, 1425 m. Sobre Montgrony (Ripollès)
s'enfila pels vessants càrstics de la Covi! fins a uns 1700 m.
Fora d'aquesta regió meridional extrema, apareix molt esporàdicament: sota el Baell,
1100 m; El Becetar, 1275 m; Can Possons, 1150 m; sota Serrat, 1200 m; vall Estre
mera, 1200 m, a les roques; cap a Vi!ardell, 1200 m.

DG28,38,27,37.

584. Rhamnus catharticus L.

Submed.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 15), citació que recuU CAD. (FI. Cat. IJ: 13).

- Zona meridional de la Vall, rr; localment abundant. 800-1150 m.
Boscos secs, bardisses, matollars. Prulletalia spinosae, Quercio1Z pubescenti-perraeae.
V-V1.

Cap al Casot, 900 m; barranc del Sagnari, 850; Coves de Ribes, 825 m; solells de Can
Perramon de Baix, especialment a la vall de Barrioo, 820-1150 m, abundant; Aigües
de Ribes, 850 m, 910 m; sota el Baell, 1150 m.

La citació vayredana de Queralbs caldria que fos confirmada; a l'herbari Vayreda no
n'hi ha testimonis.

DG 28, 38, 37. Eur.

585. Rhamnus alpinus L.

Roques de Queralbs, Núria (VAYR., Cat. N.: 1S). CAD. (FI. Cat. lI: 16) repeteix
només la indicació de Queralbs.
Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLÒS, La bardissa: 56, Turriteto-Rhamnetum alpinae).
Part damunt de Dòrria, 1600 m (RNAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6, Veroli ico
Pinerum sylvestris).



— Estatges monta i subalpí, c. Penetra a l'estatge alpi. 800-1800 (2450) m. 
Sobretot en terrenys calcináis. Llocs tarterosos ombrívols, clarianes de bosc, ro
ques,... Thlaspietalia rotundifolii, Berberidion. etc. V-VI. 

Collada de Grats, 1200 m; Coves de Ribes, 810 m; Roca del Corb, 1500 m;torrent 
Roig, 1100 m; baga de Campelles (Pía de Prats, Roques de Forat Mito, Coli Pan,...); 
La Berruga, 1775 m; baga de Plañóles (Roca Aguda, etc.); Plans de Nevà; Toses i ba
ga de Toses, 1450-1700 m; torrent del Palos, 1600-1650 m; entre el Sola i Ventola, 
1300 m; vora Rialb, 1050 m; bosc d'Estremerà; abundant sobre l'Estret del Forn, 
1450-1525 m; baga de Siat, 1900 m; sobre Coma de Vaca, 2450 m; torrent de 
Bancerola; torrent del Bosc Fose; vora la Collada Verda, 1550 m; vessant delPuig del 
Pía de les Pasteres, 1700 m; cap a Ca la Xeca, 1325 m; Can Perramon de Dalt, 950 m; 
vers el Serrai Roig (Bruguera), 1100-1200 m; Sant Amane, 1700 m. 

DG 39, 18, 28, 38, 48, 27, 37. Oròfìt europ. S 

586. Rhamnus pumilus Turra 

Nuria (VAYR., Cat. N.: 15) (CAD., F/. Cat. II: 16) (SEN., Fi. N.: 59). 
Puigllançada(CAD.,/.cï). 
Vessant S del Coll de Queralbs, 2540 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat 
Ü Astragalus nevadensis i Festuca scoparla). 

- Alta muntanya, r. Pot baixar a l'estatge monta. (1350) 1700-2550 m. 
Roques calcinais assolellades. Potentilletalia caulescentis. V-VIII. 
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- Estatges montà i subalpí, c. Penetra a l'estatge alpí. 800-1800 (2450) m.
Sobretot en terrenys calcinals. Llocs tarterosos ombrívols, clarianes de bosc, ro
ques,... Th/aspietalia rotundifolii, Berberidion. etc. V-VI.

CoUada de Grats, 1200 m; Coves de Ribes, 810 m; Roca del Corb, 1500 m; torrent
Roig, 1100 m; baga de CampeUes (Pla de Prats, Roques de Forat Mitó, Coll Pan,...);
La Berruga, 1775 m; baga de Planoles (Roca Aguda, etc.); Plans de Nevà; Toses i ba
ga de Toses, 1450-1700 m; torrent del Palós, 1600-1650 m; entre el Solà i Ventolà,
1300 m; vora Rialb, 1050 m; bosc d'Estremera; abundant sobre l'Estret del Forn,
1450-1525 m; baga de Siat, 1900 m; sobre Coma de Vaca, 2450 m; torrent de
Bancerola; torrent del Bosc Fosc; vora la Collada Verda, 1550 m; vessant del Puig del
Pla de les Pasteres, 1700 m; cap a Ca la Xeca, 1325 m; Can Perramon de Dalt, 950 m;
vers el Serrat Roig (Bruguera), 1100-1200 m; Sant Amanç, 1700 m.

DG 39, 18,28,38,48,27,37.

9 • Rhamnus pumilus
• Frangula alnus
O Rhamnus catharticus

7
2 3

Oròfit europ. S

586. Rhamnus pumilus Turra

Núria (VAYR., Cat. N.: 15)(CAD., FI. Cat. lI: 16)(SEN., FI. N.: 59).
Puigllançada (CAD., I. e').
Vessant S del Coll de Queralbs, 2540 m (SERVE, Reeh. comp. t. XI, comunitat
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia).

- Alta muntanya, r. Pot baixar a l'estatge montà. (1350) 1700-2550 m.
Roques calcinals assolellades. Potentilletalia eauleseentis. V-VIII.



A la serralada axial h o m el t roba esparsament, pràct icament només a les clapes de 

marbres primaris: Coma de Fontseca, 2500-2550 m; Costa de les Tu tes , 2 1 0 0 m; 

Coma de Fon ta lba , 2050-2150 m; Roc de la Male, 2075 m; Pedrisses, 2000 m; sobre 

C o m a de Vaca, 2450 m ; vora el Planell de Coma de Vaca, 2050 m ; Emprius del 

Freser , 2225 m . Localment és, sovint, abundant . 

A les serres pre-pirinenques només l 'hem vist als vessants meridionals, dins el Ripollès; 

abunda , per exemple , a Montgrony i als costers soleils de la Covil, 1350-1850 m. 

D G 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 2 7 . Orôfit alp. 

5 8 7 . Frángula a lnus Miller; Rhamnus frángula L. 

Ribes ( V A Y R . , in CAD., Fl. Cat. II: 17). 

— Zona central de la Vail, rrr. 

Boscos i marges humi ts Fraxino-Carpinion, Alno-Ulmion. IV-VI. 

Local i tzat en una area relativament peti ta de la baixa vail del Segadell, entre Ribes de 

Freser i el bosc d'en Cigala (Sta . Caterina, Can Palat i , El Mas, Coma, . . . ) , 975-1025 m . 

(Vegeu mapa pàg. 376) . 

DG 3 8 . Eur . 

VITACEAE 

Vitis vinifera L. 

N o m vulgar: parra, vinya. 

— Espontán ia en alguns indrets arrecerats, segurament com a residu d 'antics conreus. 

Vora Ribes de Freser (Pedrera, vores del Rigard,. . .) , 905-950 m; prop de Bruguera, 

1200 m ; valí de Barricó, 850 m; liberal del Freser, sota el Sagnari, 800 m. 

Ac tua lment h o m cultiva algunes parres sobretot com a ornamentáis o a t í t o l de 

curiosi tat . És fama, pero , que en altres époques el conreu de la vinya havia t ingut una 

certa ex tens ió , i de fet hi ha algún topónim que sembla test imoniar-ho. 

DG 2 8 , 3 8 , 3 7 . La temed. C-E 

Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fri tsch 

- Cultivada com a planta ornamental i alguna vegada subspontánia. Vora Can Pala t í , 

9 5 0 m ; marges del Freser, p rop de Ribes, 875 m. 

DG 3 8 . América N 

TILIACEAE 

Tilia cordata Miller 

Ribes (VAYR., Fl. N.: 12) (CAD., Fl. Cat. I: 344) . 
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A la serralada axial hom el troba esparsament, pràcticament només a les clapes de
marbres primaris: Coma de Fontseca. 2500-2550 m; Costa de les Tutes. 2100 m;
Coma de Fontalba. 2050-2150 m; Roc de la Malè. 2075 m; Pedrisses. 2000 m; sobre
Coma de Vaca. 2450 m; vora el Planell de Coma de Vaca. 2050 m; Emprius del
Freser, 2225 m. Localment és, sovint, abundant.
A les serres pre-pirinenques només l'hem vist als vessants meridionals, dins el Ripollès;
abunda. per exemple. a Montgrony i als costers solells de la Covil. 1350-1850 m.

DG 29. 39.18. 28. 27.

587. Frang>da a!nus Miller; Rhamnus franguia L.

Ribes (VAYR .• in CAD.• FI. Cat. lI: 17).

Oròfit alp.

- Zona central de la Vall. rrr.
Boscos i marges humits Fraxino-Carpinion. Alno-Ulmioll. IV-VI.

Localitzat en una àrea relativament petita de la baixa vall del Segadell. entre Ribes de
Freser i el bosc d'en Cigala (Sta. Caterina. Can Palatí. El Mas. Coma•...). 975-1025 m.
(Vegeu mapa pàg. 376).

DG 38.

Vitis vinifera L.

VITACEAE

Eur.

Nom vulgar: parra, vinya.

- Espontània en alguns indrets arrecerats, segurament com a residu d'antics conreus.
Vora Ribes de Freser (pedrera. vores del Rigard •...). 905-950 m; prop de Bruguera.
1200 m; vall de Banicó. 850 m; riberal del Freser. sota el Sagnari. 800 m.
Actualment hom cultiva algunes parres sobretot com a ornamentals o a títol de
curiositat. És fama, però, que en altres èpoques el conreu de la vinya havia tingut una
certa extensió, i de fet hi ha algun topònim que sembla testimoniar-ho.

DG 28. 38. 37. Latemed. CoE

Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch

- Cultivada com a planta ornamental i alguna vegada subspontània. Vora Can Palatí.
950 m; marges del Freser. prop de Ribes. 875 m.

DG 38.

T1LIACEAE

TUia cordt1ta Miller

Ribes (VAYR.• FI. N.: 12) (CAD.• 1'1. Car. I: 344).

Amèrica N



— A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis de la seva citaciô de Ribes. A l'herbari Cadevall existeix 
un plec l'étiqueta del quai diu "Tilia sylvestris Desf. Valle de Ribas 14/89 Agosto" i que 
comprèn très fulls: el primer full (que porta l'étiqueta) conté dos fragments en fruit d'un arbre 
que, al nostre parer, correspon a T. platyphyllos; als altres dos fulls hi ha algun exemplar que 
recorda una mica T. cordata per les sèves fulles mes aviat glabres, perè que també podria atri-
buir-se 3.T. x vulgaris. 

A manca de testimonis segurs, i atès que nosaltres no hem vist mai a la comarca exemplars ti'pics 
de T. cordata, de moment deixem en suspens les indicacions d'aquells botànics. 

588. Tilia platyphyllos Scop. 

Nom vulgar: tell (tèy). 

Boscos de Ribes (VAYR., Cat. N.: 12); Ribes (CAD., Fl. Cat. I: 344). 

— Estatge monta, a la zona méridional de la Vall, c; a la resta de la comarca, molt mes 
localitzada, i nuHa a la zona occidental. 800-1400 (1700) m. 
Boscos humits, fondais, cingles ombn'vols. També cultivada. Fagetaiia sylvaticae. 
VI-VII. 

Força abundant al Sud d'Aigùes de Ribes: El Sagnari, 900 m; vora Estèguel, 825 m; 
torrent de la Corba; vora Can Perramon de Baix, 825 m; vall de Barricô, 825-1200 m; 
Aiguës de Ribes, 840 m; Torrent Roig; El Baell; boscos de Can Gorra; Bruguera, 
1200 m. Abundant a la vall d'Angelats i als vessants de sota Torroella, 850-1200 m. 
Bac de l'Heura; Clots de Maçana; Casa dels Plaus, 1525 m; baga d'Estremera, 1300-
1600 m; Gorges del Freser, esparsa, tant a la part baixa de l 'obaccom als roquissers 
del soleil on s'enfila fins a uns 1700 m (cap a la jaça de la Balma); l'Orri, 1125 m. 

Planta molt polimorfa pel que fa a les dimensions i a la pilositat de les fulles. 

DG 39, 28, 38, 27, 37. Lateatl.-Submed. 

Tilia x vulgaris Hayne (= T. cordata x platyphyllos) 

— Alguns exemplars de fulles relativament petites i glabrescents semblen correspon
dre a aquest hibrid. Hom en veu sobretot a la zona méridional de la Vall. Can Gorra, 
El Baell, El Sagnari, Bancerola,... 

DG 2 8 , 3 8 , 3 7 . 

MALVACEAE 

589. Malva alcea L. 

Ribes (SALV. in COSTA, Introd.: 43 , bé que aquest botànic posa un interrogant al 
nom especi'fic i comenta: "una que llama asi POURRET pero quizàs sea la forma 
integrifolia de la siguiente", és a dir, M. moschata); cap a Ripoll i Ribes (COSTA in 
WK., Prodr. Ili: 576). Ribes, cingles i Uocs pedregosos (VAYR., Cat. N.: 12, s u b M 
lobata Cav.), citació que recull CAD. {FI. Cat. I: 348). 
Aigiies de Ribes, Queralbs (CAD., Fl. Cat. I: 348). 
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- A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis de la seva citació de Ribes. A l'herbari Cadevall existeix

un plec l'etiqueta del qual diu" Tilia sy/vestris Desf. VaUe de Ribas 14/89 Agosto" i que
comprèn tres fulls: el primer full (que porta l'etiqueta) conté dos fragments en fruit d'un arbre
que, al nostre parer, correspon a T. platyphyllos; als altres dos fulls hi ha algun exemplar que
recorda una mica T. cordata per les seves fulles més aviat glabres, però que també podria atri·
buir·se a T. x vu/garis.

A manca de testimonis segurs, i atès que nosaltres no hem vist mai a la comarca exemplars típics
de T. cordata, de moment deixem en suspens les indicacions d'aqueUs botànics.

588. Tilia platyphyllos Scop.

Nom vulgar: tell (tèy).

Boscos de Ribes (VAYR., Cat. N.: 12); Ribes (CAD., FI. Cat. I: 344).

- Estatge montà, a la zona meridional de la Vall, c~ a la resta de la comarca, molt més
localitzada, i nuHa a la zona occidental. 800-1400 (1700) m.
Boscos humits, fondals, cingles ombrívols. També cultivada. Fageraiia sylvaticae.
VI·VII.

Força abundant al Sud d'Aigües de Ribes: El Sagnari, 900 m; vora Estèguel, 825 m;
torrent de la Corba; vora Can Perramon de Baix, 825 m; vall de Barricó, 825-1200 m;
Aigües de Ribes, 840 m; Torrent Roig; El Baell; boscos de Can Gorra; Bruguera,
1200 m. Abundant a la vall d'Angelats i als vessants de sota Torroella, 850-1200 m.
Bac de l'Heura; Clots de Maçana; Casa dels Plaus, 1525 m; baga d'Estremera, 1300
1600 m; Gorges del Freser, esparsa, tant a la part baixa de l'obac com als roquissers
del solell on s'enfIla fms a uns 1700 m (cap a la jaça de la Balma); l'Orri, 1125 m.

Planta molt polimorfa pel que fa a les dimensions i a la pilositat de les fulles.

DG 39,28,38,27,37.

Tilia x vulgaris Hayne (= T. cordata x platyphyllos)

Lateatl.-Submed.

- Alguns exemplars de fulles relativament petites i glabrescents semblen correspon
dre a aquest hIbrido Hom en veu sobretot a la zona meridional de la Vall. Can Gorra,
El Baell, El Sagnari, Bancerola,...

DG 28,38,37.

MALVACEAE

589. Malva alcea L.

Ribes (SALV. in COSTA, Introd.: 43, bé que aquest botànic posa un interrogant al
nom específic i comenta: "una que llama así POURRET pera quiz.s sea la forma
inregrifolia de la siguiente", és a dir, M. moschata); cap a Ripoll i Ribes (COSTA in
WK., Prodr. III: 576). Ribes, cingles i llocs pedregosos (VAYR., Cat. N.: 12, sub M.
lobata Cav.), citació que recull CAD. (FI. Cat. I: 348).
Aigües de Ribes, Queralbs (CA D., FI. Cat. I: 348).



- Estatge monta, rr. 800-1250 m. 
Marges, vores de camins i llocs freqüentats. Onopordetalia. VII-VIII. 

Vora les Coves de Ribes, 820 m; Angelats, 850 m; Can Gorra, 1000 m; prop de Ribes, 
920 m; Nevä, 1250 m; de Pardines a Boixetera, 1200 m; Pardines, fons de torrent 
eixint del pöble (FQ. i A. de BOLÖS in BC s.n.). 

DG 28, 38. Eur. 

590. Malva moschata L. 

Muntanyes de Nuria (TRÉM. in V A Y R . , PI. not.: 42); Serra de Nuria (TEX. in WK., 
Prodr. III: 576) {Cat. N.: 12, sub var. intermedia Gr. et Godr.). 
Toses ( V A Y R . , J P / . Cat.: 20, sub var. intermedia Gr. et Godr.). 
Collada de Toses, Queralbs, Pont de Cremal (CAD., F i Cat. I: 349). 
SEN. la inclou al seu catäleg nurienc (Fl. N.: 58). 

- Estatge montä, llevat dels sectors meridional i oriental, c. 1100-1600 (1900) m. 
Prats de dall, marges, llocs herbosos. Arrhenatherion, Origanetalia vulgaris. VI-IX. 

Forca frequent, sobretot, a la zona occidental (valí del Rigard): Plañóles, 1100-1300 
m, abundant; Espinosa, 1150 m; sota Dorna, 1450 m; sobre Fornells, 1450-1500 m; 
entre Toses i la Collada, 1550 m. També apareix a la part mitjana i superior de la valí 
del Freser: Queralbs, La Ruira (1325 m), Les Espiguetoses (1900 m). 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 . Eur. 

591. Malva sylvestris L. 

Nom vulgär: malva. 

— Llocs ruderals de l'estatge monta, ce. 800-1500 m. 
Vores de cases i poblacions, marges de camps, camins, etc. Artemisietea. V-VIII (X). 

Vora Estèguel, 825 m; Coves de Ribes, 810 m; El Baell, 1200 m; sobre Angelats, 
1100 m; Ribes de Freser, 925 m; Campelles, 1300 m; Planoles, 1150 m; Fornells, 
1300 m; sota Dörria, 1450 m; Toses, 1450 m; Batet, 1125 m; La Farga de Queralbs, 
1125 m; Queralbs, 1250 m; Serrât, 1300 m; Mas Conill, 1175 m; Bruguera, 1200 m, 
etc. 

DG 18 ,28 , 38, 37. Plurireg. (Subcosm.) 

592 Malva nicaeensis Ail. 

— Balma sobre el Casot, 1000 m. 

DG 37. Med. 

593. Malva neglecta Wallr.; M. rotundifolia auct., non L. 

Ribes, Queralbs, Nuria (VAYR., Cat. N.: 12) (CAD., Fl. Cat. I: 350). 
Nuria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp. 1.18, Chenopodieto-Taraxacetum pyrenaicî). 

- Llocs ruderals dels estatges monta i subalpí, ce. 800-2050 m. 

379

- Estatge montà, rr. 800-1250 m.
Marges, vores de camins i llocs freqüentats. Onoporderalia. Vll-VllI.

Vora les Coves de Ribes, 820 m; Angelats, 850 m; Can Gorra, 1000 m; prop de Ribes,
920 m; Nevà, 1250 m; de Pardines a Boixetera, 1200 m; Pardines, fons de torrent
eixint del poble (FQ. i A. de BOLÒS in BC s.n.).

DG 28, 38. Eur.

590. Malva moschata L.

Muntanyes de Núria (TRÈM. in VAYR., PI. not.: 42); Serra de Núria (TEX. in WK.,
Prodr.1IJ: 576) (Cat. N.: 12, sub var. intermedia Gr. et Godr.).
Toses (VAYR., PI. Cat.: 20, sub var. intermedia Gr. et Godr.).
Collada de Toses, Queralbs, Pont de Cremal (CAD., FI. Cat. 1: 349).
SEN. la inclou al seu catàleg nurienc (FI. N.: 58).

- Estatge montà, llevat dels sectors meridional i oriental, c. 1100-1600 (1900) m.
Prats de dall, marges, llocs herbosos. Arrhenatherion, Origanetalia vu/garis. VI·IX.

Força freqüent, sobretot, a la zona occidental (vall del Rigard): Planoles, 1100·1300
m, abundant; Espinosa, 1150 m; sota Dòrria, 1450 m; sobre Fornells, 1450-1500 m;
entre Toses i la Collada, 1550 m. També apareix a la part mitjana i superior de la vall
del Freser: Queralbs, La Ruira (1325 m), Les Espiguetoses (1900 m).

DG 39, 18,28,38. Eur.

591. Malva sylvestris L.

Nom vulgar: malva.

- Llocs ruderals de l'estatge montà, cc. 800·1500 m.
Vores de cases i poblacions, marges de camps, camins, etc. Artemisietea. V-VllI (X).

Vora Estèguel, 825 m; Coves de Ribes, 810 m; El Baell, 1200 m; sobre Angelats,
1100 m; Ribes de Freser, 925 m; Campelles, 1300 m; Planoles, 1150 m; Fornells,
1300 m; sota Dòrria, 1450 m; Toses, 1450 m; Batet, 1125 m; La Farga de Queralbs,
1125 m; Queralbs, 1250 m; Serrat, 1300 m; Mas Conill, 1175 m; Bruguera, 1200 m,
etc.

DG 18,28,38,37.

592 Malva nicaeensis All.

- Balma sobre el Casot, 1000 m.

DG 37.

Plurireg. (Subcosm.)

Med.

593. Malva neglecta Wallr.; M. rotundifolia auet., non L.

Ribes, Queralbs, Núria (VAYR., Cat. N.: 12) (CAD., FI. Cat. 1: 350).
Núria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp. U8, Chenopodieto-Taraxacetum pyrenaicl).

- Llocs ruderals dels estatges montà i subalpí, cc. 800-2050 m.



Horts, vores de cases i cortáis, terrenyscalcigats,... Sisymbrietalia, Polygono-Chenopo-

dietalia, Onopordetatta acanthii. V-IX. 

Entre Can Maiols i Saltor (Ripollés); Barricó, 1000 m; El Baell, 1200 m; abundant als 
voltants de Ribes de Freser, 900-975 m; Ventola, 1300 m; solell de Ventola, 1200 m; 
Plañóles, 1150 m; Toses, 1450 m; Collada de Toses, 1800 m; Queralbs, 1200 m; 
Serrat, 1300 m; vora el Salt del Sastre, 1775 m; Pardines, 1200 m; l'Orri Veil, 1575 
m, etc. 

DG 39, 18 ,28 , 38, 27, 37. Lateeur. (Holárt.) 

594. Althaea hirsuta L. 

Ribes (CAD., Fl. Cat. I: 357). 
SEN. la inclou al seu catáleg nurienc (Fl. N.: 58). 

— Costers sees de l'estatge monta, rrr. 
Sobre Angelats, 1050 m. 

D G 3 8 . Latemed. 

*595. Althaea officinalis L. 

Nom vulgar: malvi. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 12) (CAD., Fl. Cat. I: 356). 

— Estatge monta, rrr. 

Cultivada, i persistent o naturalitzada als llocs on antigament s'havia cultivat. 
VII-IX. 

Aigües de Ribes, 850 m; El Baell, 1200 m; prop de Ribes de Freser, 950 m; Bruguera, 

1175 m. 

DG 2 8 , 3 8 . Plurireg. 

Alcea rosea L. 

Nom vulgar: malva reial, vara de Jesse. 

— Cultivada com a ornamental i alguna vegada subspontánia, per exemple, als vol
tants de Ribes de Freser. 

DG 38. 

THYMELAEACEAE 

596. Daphne mezereum L. 

Nom vulgar: lila bord, senet. 

Queralbs, Nuria (CAD.,Fl. V.: 109; Fl. Cat. V: 88). 
Collada de Toses, 1810-1815 m (RTVAS MART., Bosq. y mat. pir. t .6, Veronico-
Pinetum sylvesiris pinetosum uncinatae). 
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Horts, vores de cases i cortals, terrenys calcigats, ... Sisymbrietalia, Polygono-Chenopo
dieralia, Onopordetalia acanthii. V-IX.

Entre Can Maials i Saltar (Ripollès); Barricó, 1000 m; El Baell, 1200 m; abundant als
voltants de Ribes de Freser, 900-975 m; Ventolà, 1300 m; solell de Ventolà, 1200 m;
Planoles, 1150 m; Toses, 1450 m; Collada de Toses, 1800 m; Queralbs, 1200 m;
Serrat, 1300 m; vora el Salt del Sastre, 1775 m; Pardines, 1200 m; l'Orri Vell, 1575
m, etc.

DG 39, 18,28,38,27,37.

594. Althaea hirsuta L.

Ribes (CAD., FL Cat. I: 357).
SEN. la inclou al seu catàleg nurienc (FL N.: 58).

- Costers secs de l'estatge montà, rrr.
Sobre Angelats, 1050 m.

DG 38.

*595. Althaea officinalis L.

Nom vulgar: malví.

Ribes (VAYR., Cat. N.: 12) (CAD., FL Cat. I: 356).

Lateeur. (Holàrt.)

Latemed.

- Estatge montà. rrr.
Cultivada, i persistent o naturalitzada als llocs on antigament s'havia cultivat.
VII-IX.

Aigües de Ribes, 850 m; El Baell, 1200 m; prop de Ribes de Freser, 950 m; Bruguera,
1175 m.

DG 28, 38.

Alcea rosea L.

Plurireg.

Nom vulgar: malva reial, vara de Jessè.

- Cultivada com a ornamental i alguna vegada subspontània, per exemple, als vol·
tants de Ribes de Freser.

DG 38.

THYMELAEACEAE

596. Daphne mezereum L.

Nom vulgar: lilà bord, senet.

Queralbs, Núria (CAD., FI. v.: 109; FI. Cat. V: 88).
Collada de Toses, 1810-1815 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. piro t.6, Veronicc
Pinetum sylveszris pinetosum uncinatae).



- Estatges monta i subalpi, ce, però més aviat esparsa. 925-2125 m. 

Boscos frescals, vorades, matollars, herbassars subalpins; de vegades apareix isolada-
ment dins les pastures, com a testimoni de l'antiga vegetació forestal. Fagetalia sylva-
ticae, Vaccinio-Piceetea, Berberidion, Adenostyletalia. III-V. 

Des de Saltor i de la Collada de Grats (1200 m) fins al Pia d'Anyella, a la vali de 
Nùria (2100 m) i a la Collada Verda. Localitats intermèdies: baga del Sagnari, fagedes 
d'Esteguelella, torrent de la Corba, boscos del Baell i Campelles (La Berruga, Pia de 
Prats, e t c ) , solell de La Covil (Ripollès), baga de Planoles,Coll Roig, baga de Toses, 
Collada de Toses, vora Ribes de Freser (925 m), boscos d'Estremerà, sota Queralbs, 
Prat del Bac (1275 m), Gorges de Nùria, Gorges del Freser (Salt del Grill, laMolcó, 
les Marrades,...), Coma de Fresers (2125 m), cap a La Plana, Pia dels Anyells (1800 
m), bagues de Siat i de Ribes, vali de Conili, l'Orri, Bancerola, obac de Pardines (les 
Noufonts, estany del Gorg, vessantde Puig s'Estela,...), La Moscatosa, Els Prats, sota 
el Puig del Pia de les Pasteres, Conivella, bosc de Ca la Xeca (1325 m), obac de 
Bruguera, Serrat Roig, Camp dels Dois, Sant Amane (molt abundant cap al Pia de 
Pena),... 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

597. Daphne laureola L. subsp. laureola 

- Zones centrai i meridional de la Vali, ce; a d'altres sectors, molt rara. Sobretot a 
l'estatge monta, bé que penetra una mica al subalpi. 800-1500 (1700) m. 
Boscos (rouredes, fagedes, pinedes,...). Querco-Fagetea. Es comporta més aviat com a 
calcicola, cosa que explica la seva àrea de distribució dins la comarca. III-V. 

Comuna i abundant al sud de Ribes: Esteguelella, Collada de Grats, vora Estèguel, 
sobre Saltor (1650 m), El Sagnari, torrent de la Corba, vali de Barricò, Aigiies de 
Ribes, El Baell, molt abundant als boscos del Baell ì Campelles, Angelats, Clots de 
Macana, bosc de ca la Xeca (1325 m), Bac de l'Heura, sobre Bruguera (1350 m), 
boscos de Perramon, cap al Camp dels Dois, solell de Sant Amane. Molt més esparsa a 
d'altres sectors: baga de Planoles, bosc de Mas Conili, Bancerola,... 

DG 28, 38, 27, 37. Lateeur. 

598. Daphne cneorum L. 

Sobre el Bosc de la Mare de Déu, Sant Gii, Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 67), cita-
cions que repeteix CAD. [FI. Cat. V: 86). 
Toses (VAYR.,/'/. Cat.: 92). 
Puigllan$ada(CAD.,H Cat. V: 86). 

A les penyes que es troben carni del Puigmal (SEN., FI. N.: /5). 
Vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. 1.19, Festucetum scopariae). 
Vessant S del Coli de Queralbs, 2500 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat 
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparla). 

- Alta muntanya, ce. 1550-2500 m. 
Pastures i rasos. Considerada comunament com a calcicola; a la comarca sembla tenir 
realment una certa preferència pels terrenys calcaris, però hom la veu també, molt 
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- Estatges montà i subalpí, cc, però més aviat esparsa. 925-2125 m.

Boscos frescals, vorades, matollars, herbassars subalpins; de vegades apareix isolada
ment dins les pastures, com a testimoni de l'antiga vegetació forestal. Fagetalia syblQ.
ticae, Vaccinia-Piceetea, Berberidian, Adenasty/etalia. Il1·V.

Des de Saltar i de la Collada de Grats (1200 m) fins al Pla d'Anyella, a la vall de
Núria (2100 m) i a la Collada Verda. Localitats intermèdies: baga del Sagnari, fagedes
d'Esteguelella, torrent de la Corba, boscos del Baell i Campelles (La Berruga, Pla de
Prats, etc.), solell de La Covi! (Ripollès), baga de Planoles, Coll Roig, baga de Toses,
Collada de Toses, vora Ribes de Freser (925 ml, boscos d'Estremera, sota Queralbs,
Prat del Bac (1275 ml, Gorges de Núria, Gorges del Freser (Salt del Grill, la Molçó,
les Marrades,...), Coma de Fresers (2125 ml, cap a La Plana, Pla dels Anyells (1800
ml, bagues de Siat i de Ribes, vall de Conill, l'Orri, Bancerola, obac de Pardines (les
Noufonts, estany del Gorg, vessant de Puig s'Estela,...), La Moscatosa, Els Prats, sota
el Puig del Pla de les Pasteres, Conivella, bosc de Ca la Xeca (1325 ml, obac de
Bruguera, Serrat Roig, Camp dels Dois, Sant Amanç (molt abundant cap al Pla de
Pena),...

DG 29, 39, 18,28,38,48,27,37.

597. Daphoe laureola L. subsp. laureola

EUL

- Zones central i meridional de la Vall, cc; a d'altres sectors, molt rara. Sobretot a
l'estatge montà, bé que penetra una mica al subalpí. 800·1500 (1700) m.
Boscos (rouredes, fagedes, pinedes, ...). Querco-Fagetea. Es comporta més aviat com a
calcícola, cosa que explica la seva àrea de distribució dins la comarca. lII-V.

Comuna i abundant al sud de Ribes: Esteguelella, Collada de Grats, vora Estèguel,
sobre Saltar (1650 ml, El Sagnari, torrent de la Corba, vall de Barricó, Aigües de
Ribes, El Baell, molt abundant als boscos del Baell! Campelles, Angelats, Clots de
Maçana, bosc de ca la Xeca (1325 ml, Bac de l'Heura, sobre Bruguera (1350 ml,
boscos de Perramon, cap al Camp dels Dois, solell de Sant Amanç. Molt més esparsa a
d'altres sectors: baga de Planoles, bosc de Mas Conill, Bancerola,...

DG 28, 38, 27, 37. Lateeur.

598. Daphne cneorum L.

Sobre el Bosc de la Mare de Déu, Sant Gil, Coma de Vaca (VAYK., Cat. N.: 67), cita
cions que repeteix CAD. (FI. Cat. V: 86).
Toses (VAYR., Pl. Cat.: 92).
Puigllançada (CAD., FI. Cat. V: 86).
A les penyes que es troben camí del Puigmal (SEN., F/. N.: 15).
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.·BL, Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2500 m (SERVE, Reclz. comp. t. XI, comunitat
d'Astraga/us nevadensis i Festuca scoparia).

- Alta muntanya, cc. 1550·2500 m.
Pastures i rasos. Considerada comWlament com a calcícola; a la comarca sembla tenir
realment una certa preferència pels terrenys calcaris, però hom la veu també, molt



sovint, en Substrats esquistosos, gneissics, etc. Seslerietalia coeruleae, Nardion, Callu-
no-Genistion,... V-VII. 

Freqüent, i de vegades abundant, a les serres pre-pirinenques: Puigllancada, Costa 
Rasa, Costa Geperuda, Pia d'Anyella, Costa Pubilla, La Covil, Pia de Pena, Sant 
Amane, Coli de Jou, llisos de Taga, vers el Pou de Taga, Pia de la Llagona, Puig 
s'Estela, Plans de Portales, Collada Verda,... 
També freqüent, però no tan general, a les serres axials: Coma de Fontseca, del Collet 
de les Barraques al Pas dels Lladres, Pia de Punya, sobre el Pinetar,Coma de Fontalba, 
Coma de Gombreny, Nüria (abundant vers la cova de St. Gii), Roc de la Male, cap al 
Collet Verd, etc. 

DG 29, 39 ,18 , 28, 38, 48, 37. Oròfit europ. C 

Thymelaea tinctoria (Pourr.) Endl. subsp. nivalis P. Monts. 

Nüria (TRÈM. in BRECHER, Thym.: 95 , sub vai. nivalis (Ram.) Lge.). 

- Malgrat que la citació de l'especialista del gènere (BRECHER) era avalada per exemplars d'her-
bari revisats per eil, la considerem molt dubtosa. 

A l'herbari Trèmols, conservat a l'Institut Botànic de Barcelona, no hi ha testimonis de tal 
indicació. 

599. Thymelaea dioica (Gouan) All. 

Nüria (POURRETinWK., Prodr. I: 299;POURR. ex LGE. in COSTA,Introd.: 219); 
Queralbs, Nüria (COMP, in COSTA, Supl: 69) (WK., Supl: 69; citació que repeteix 
BRECHER, Thym.: 88); roques calcinals de Nüria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 67); 
Queralbs, roques properes al Pont de Cremai (CAD., FL V.: 109); Nüria (GAUT., 
Catal: 375); Queralbs, Nüria al Salt de l'Aigua (CAD., Fl. Cat. V: 92); roques del 
Puigmal pujant a Nüria (SEN.,Add.: 59). 
Muntanyes de Surroca (COSTA, Introd.: 219). 

SEN. (Fl. N.: 75) inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc, i afegeix que viu també a 
les penyes de Montgrony, etc. 

- Zona axial, c, però de distribució irregulär. Més localitzada a les serres pre-pirinen
ques. Es fa des de l'estatge monta superior fins a la base de l'alpi. (1150) 1400-2225 
m. 
Roques, sobretot en llocs assolellats i secs. Horn la considera pròpia dels substracts 
calcaris, però a la comarca estudiada apareix també sobre roques poc o molt àcides 
(esquists, gneis). Asplenietea. V-VIII. 

A les serres axials és freqüent entre la vali Estremerà i la Coma de Vaca: Font de 
l'Home mort (1850 m), baga d'Estremerà, Estret del Forn, sota Queralbs (1150 m), 
Estebris, Eis Planasos, Roc de la Fita (2100 m), Gorges de Nüria (1500-2000 m, 
abundant a les roques solelles), Coma de Fontnegra (2125 m), Pedrisses, abundant a 
la zona del Roc de Tot-lo-món i al solell de les Gorges de Freser (1550-2000 m), 
Emprius del Freser (2225 m). 

A la zona pre-pirinenca, rara: sobre el Grau (El Baell), 1400 m; abundant a St. 
Amane, 1700-1850 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Alp.-pir. 
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sovint. en substrats esquistosos, gneíssics, etc. Seslerietalia coeru/eae, Nardion, Caliu·
no-Genistion,... V-VII.

Freqüent, i de vegades abundant, a les serres pre-pirinenques: PuiglJançada, Costa
Rasa, Costa Geperuda, Pla d'Anyella, Costa Pubilla, La Covil, Pla de Pena, Sant
Amanç, Coll de Jou, llisos de Taga, vers el Pou de Taga, Pla de la Llagona, Puig
s'Estela, Plans de Pòrtoles, Collada Verda,...
També freqüent, però no tan general, a les serres axials: Coma de Fontseca, del Callet
de les Barraques al Pas dels Lladres, Pla de Punya, sobre el Pinetar ,Coma de Fontalba,
Coma de Gombreny, Núria (abundant vers la cova de Sl. Gil), Roc de la Malè, cap al
Callet Verd, etc.

DG 29,39,18,28,38,48,37. Oròfit europ. C

Thymelaea tinctona (pourr.) Endl. subsp. nivalis P. Monts.

Núria (TRÈM. in DRECHER, Thym.: 95, sub var. nivalis (Ram.) Lge.).

- Malgrat que la citació de l'especialista del gènere (BRECHER) era avalada per exemplars d'her
bari revisats per ell, la considerem molt dubtosa.
A l'herbari Trèmols. conservat a ¡'Institut Botànic de Barcelona. no hi ha testimonis de tal
indicació.

599. Thymelaea dioica (Gouan) All.

Núria (POURRET in WK.,. Prodr. I: 299; POURR. ex LGE. in COSTA, lntrod.: 219);
Queralbs, Núria (COMP. in COSTA, Supl.: 69) (WK., Supl.: 69; citació que repeteix
BRECHER, Thym.: 88); roques calcinals de Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 67);
Queralbs, roques properes al Pont de Cremal (CAD., FL V.: 109); Núria (GAUT.,
CataL: 375); Queralbs, Núria al Salt de l'Aigua (CAD., FI. Cat. V: 92); roques del
Puigmal pujant a Núria (SEN., Add.: 59).
Muntanyes de Surroca (COSTA,Introd.: 219).
SEN. (FI. N.: 75) inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc, i afegeix que viu també a
les penyes de Mon tgrony, etc.

- Zona axial, c, però de distribució irregular. Més localitzada a lesserres pre-pirinen
ques. Es fa des de l'estatge montà superior fins a la base de l'alpí. (I 150) 1400-2225
m.
Roques, sobretot en llocs assolellats i secs. Hom la considera pròpia dels substracts
calcaris, però a la comarca estudiada apareix també sobre roques poc o molt àcides
(esquists, gneis). Asplenietea. V-VIII.

A les serres axials és freqüent entre la vall Estremera i la Coma de Vaca: Font de
l'Home mort (1850 m), baga d'Estremera, Estret del Forn, sota Queralbs (lISO m),
Estebrís, Els Planasos, Roc de la Fita (2100 m), Gorges de Núria (1500-2000 m,
abundant a les roques solelles), Coma de Fontnegra (2125 m), Pedrisses, abundant a
la zona del Roc de Tot-lo-món i al solell de les Gorges de Freser (1550-2000 m),
Emprius del Freser (2225 m).
A la zona pre-pirinenca, rara: sobre el Grau (El Baell), 1400 m; abundant a Sl.
Amanç, 1700-1850 m.

DG 29, 39, 28, 38, 27, 37. Alp.-pir.



GUTTIFERAE 

Hypericum androsaemum L.; Androsaemum officinale All. 

Boscos de Ribes (VAYR., Cat. N.: 13); Ribes (CAD., Fl. Cat. I: 385). 

- Planta que no hem observât mai a la zona estudiada. Als herbaris de Vayreda i de Cadevall no 
n'existeixen testimonis. Creiem que aquestes citacions son molt suspectes; la de Vayreda podria 
basar-se en una simple suposició i la de Cadevall seria una repetició d'aquesta. 

Hypericum hirsutum L. 

Boscos de Ribes (VAYR., Fi N.: 13). 

Segons SEN. (Add.: 38) , l'espècie és abundant a Ripoll. 

- Ni hem observât mai la planta a la comarca ni n'existeixen testimonis d'herbari. Preferim, 
doncs, deixar en suspens la citació vayredana. 

600. Hypericum montanum L. 

Boscos de Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 13). 
Nòria (FERRER, Exc: 82). 

- Estatge monta a la zona meridional de la Vali, c; a d'altres sectors, més rara. 
800-1500 m. 
Boscos, especialment de caducifolis. Querco-Fagetea. VI-VII. 

Corrent al sud de Ribes; El Sagnari, obaga d'Esteguelella (abundant), Collada de 
Grats, torrent de la Corba, vali de Barricò, cap a Golobran (1325 m), torrent Roig (El 
Baell), vali d'Angelats (1200 m), Bac de l'Heura (abundant), Bruguera. A d'altres 
zones, més espars. Sta. Caterina, vores de Segadell prop de Ribes, vora Rialb (1100 
m), Estremerà, Bosc de Ribes (1200 m), Prat del Bac (1275 m), l'Orri, Conivella 
(1425 m), baga de Planoles. 

DG 39, 28, 38, 27, 37. Eur. 

Hypericum richeri Vili. 

Vessant de Queralbs, 2200 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco-Iberidetum forma de Festuca 

aurea). 

- Indicació que hauria d'atribuir-se - s u p o s e m - a la subsp. burseri (DC.) Nyman i que, d'altra 

banda, considerem, subjectivament, sospitosa. 

601. Hypericum humifusum L. 

Queralbs, Nuria (VAYR., Cat. N.: 13). CAD. (FI Cat. I: 383) re cull la primera 
d'aquestes indications, i hi afegeix Collada de Toses, Nùria. 
SEN. cataloga l'espècie en la seva flora nurienca (Fl. N.: 59). 

- Alta muntanya axial, rrr. 
Vora el Pia de les Salines de Baix, 2100 m. 
Ens fa estrany de trobar tantes citacions d'una planta tan rara a la comarca. L'unie 
testimoni que n'hem vist és a l'herbari Vayreda i consisteix en diversos plecs, l'etique-
ta dels quais diu: "Nûria, Salines? ". Podria correspondre, doncs, a la mateixa loca-
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GUTTIFERAE

Hypericu.m androsaemum L.; Androsaemum officina~ All.

Boscos de Ribes (VAYR., Cat. N.: 13); Ribes (CAD., F7. Cat. f: 385).

- Planta que no hem observat mai a la zona estudiada. Als herbaris de Vayreda i de Cadevall no
n'existeixen testimonis. Creiem que aquestes citacions són molt suspectes; la de Vayreda podria
basar-se en una simple suposició i la de Cadevall seria una repetició d'aquesta.

Hypericum hirsutum L.

Boscos de Ribes (VAYR., FI. N.: 13).
Segons SEN. (Add.: 38), l'espècie és abundant a Ripoll.

- Ni hem observat mai la planta a la comarca ni n'existeixen testimonis d'herbari. Preferim,
doncs, deixar en suspens la citació vayredana.

600. Hypericum montanum L.

Boscos de Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N: 13).
Núria (FERRER, Exc.: 82).

- Estatge montà a la zona meridional de la Vall, e; a d'altres sectors, més rara.
800-1500 m.
Boscos, especialment de caducifolis. Querco-Fagetea. V¡-VIl.

Corrent al sud de Ribes: El Sagnari, obaga d'Esteguelella (abundant), Collada de
Grats, torrent de la Corba, vall de Barricó, cap a Golobran (1325 m), torrent Roig (El
BaeU), vaU d'Angelats (1200 m), Bac de l'Heura (abundant), Bruguera. A d'altres
zones, més espars. Sta. Caterina, vores de SegadeU prop de Ribes, vora Rialb (1100
m), Estremera, Bosc de Ribes (1200 m), Prat del Bac (1275 ml, l'Orri, ConiveUa
(1425 m), baga de Planoles.

DG 39, 28, 38, 27,37. Eu..

Hypericum richeri ViU.

Vessant de Queralbs, 2200 fi (NÈGRE et SERVE. Prosp. t. Festllco-Jben'detum forma de Festuca
aurea).

- Indicació que hauria d'atribuir-se -5uposem- a la subsp. bursen' (DC.) Nyman i que, d'altra
banda, considerem, subjectivament, sospitosa.

601. Hypericum hurnifusum L.

Queralbs, Núria (VAYR., Cat. N: 13). CAD. (FL Cat. 1: 383) recull la primera
d'aquestes indicacions, i hi afegeix Collada de Toses, Núria.
SEN. cataloga l'espècie en la seva flora nurienca (F/. N: 59).

- Alta muntanya axial, rrr.
Vora el Pla de les Salines de Bàix, 2100 m.
Ens fa estrany de trobar tantes citacions d'una planta tan rara a la comarca. L'únic
testimoni que n'hem vist és a l'herbari Vayreda i consisteix en diversos plecs, l'etique
ta dels quals diu: "Núria, Salines? ". Podria correspondre, doncs, a la mateixa loca-



litat que nosaltres assenyalem. D'altra banda, si la indicado de CADEVALL pogués 
llegir-se "de la Collada de Toses a Nuria" (cosa no inversemblant, vist el que passa en 
d'altres casos), tindriem aquí una altra repetició de la mateixa citació, ja que el Pia de 
les Salines es troba, efectivament, entre aqueiles dues localitats. Pel que fa a la citació 
de SENNEN, és evident que es tracta d'un manlleu de les anteriors. 

DG 28. Lateatl. (Subcosm.) 

602. Hypericum tetrapterum Fries; H. acutum Moench, H. quadrangulum L., nom. ambig. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 13) (CAD., Fl. Cat. I: 384). 
Puigmal (PUIGG. in CAD., Le). 
SEN. inclou la planta en el seu catàleg nurienc (FIN.: 59). 

— Estatge monta, c. 950-1550 m. 
Jonqueres i herbassars higròfils. Molinietalia. VI-VIII. 

El Baell, 1150 m; vora el Pia de Plaus, 1250 m; Roques Blanques, 975 m; bosc de 
Neva, 1300 m; sobre Espinosa, 1300 m; sobre Toses, 1550 m; voltants de Ribes de 
Freser (El Ginestar, Sta. Caterina, bosc del Rei,...), 950-1000 m; Ribesaltes, 
980-1200 m; de Pardines a Boixetera, 1200 m. 
La citació del Puigmal, de la quai no hem trobat testimonis d'herbari, ha d'ésser, amb 
tota probabilitat, errònia. 

Dg 18, 28, 38. Holàrt. 

603. Hypericum maculatum Crantz; H. quadrangulum aue t , non L. 

Nuria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 13); Nuria (VAYR.,/7. Cat.: 21). 
Ribes, Queralbs, Nuria (CAD., Fl. Cat. I: 384). 
SEN. (Fl. N.: 59) inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc. 
Prats de Nuria (FONT QUER, Enum.: 292, sub H. quadrangulum L.). 

— Sobretot a l'estatge subalpi de la zona axial, ce; però es fa també a d'altres sectors i, 
d'altra banda, penetra àmpliament a l'estatge monta i s'enfila fins a l'alpi. (1100) 
1400-2400 m. 
Marges i clarianes de bosc, herbassars subalpins, prats de dall,... Atropetalia bella-
donnae, Adenostyletalia, Polygono-Trisetion, Caricetalia curvulae, Seslerietalia coeru-
leae, etc. VI-VIII. 

A la zona axial és fréquent i abundant, sobretot al sector nord-oriental: vali de Nuria, 
Gorges de Nuria (molt abundant), Coma d'Eina, Coma de Fresers (2400 m), Planell 
de Coma de Vaca, Gorges del Freser (abundant especialment als vessants soleils), 
serra de la Canya (2125 m), cap al Molí d'en Bonada (1300 m), bagues de Siat i de 
Ribes, etc. etc. A la resta de la zona, molt menys corrent: de Toses a la Collada, 1525 
m; vessants meridional del Puig Cerverís; la Moscatosa, 1400 m. 
A la zona pre-pirinenca és mes abundant a la part oriental. Baga de Fornells, 1400 m; 
llisos de Taga, sobre Maçana, 1600 m; vora Mas Conili, 1200 m; Bosc d'en Cigala, 
1100 m; baga de Pardines; Plans de Portóles, etc. 

DG 29 ,39 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Eur. 
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litat que nosaltres assenyalem. D'altra banda, si la indicació de CADEVALL pogués
llegir-se "de la Collada de Toses a Núria" (cosa no inversemblant, vist el que passa en
d'altres casos), tindnem aquí una altra repetició de la mateixa citació, ja que el Pla de
les Salines es troba, efectivament, entre aquelles dues localitats. Pel que fa a la citació
de SENNEN, és evident que es tracta d'un manlleu de les anteriors.

DG 28 . Lateatl. (Subcosm.)

. 602. Hypericum tetrapterum Fries; H. acutum Moench, H. quadrangulum L., nom. ambig.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 13) (CAD., FI. Cat. f: 384).
PuigmaI (pUIGG_ in CAD., I.c.).
SEN. inclou la planta en el seu catàleg nunenc (FI.N.: 59).

- Estatge montà, c. 950-1550 m.
Jonqueres i herbassars higròfils. Molinietalia. VI-VIII.

El Baell, lISO m; vora el Pla de Plaus, 1250 m; Roques Blanques, 975 m; bosc de
Nevà, 1300 m; sobre Espinosa, 1300 m; sobre Toses, 1550 m; voltants de Ribes de
Freser (El Ginestar, Sta. Caterina, bosc del Rei, ...), 950-1000 m; Ribesaltes,
980-1200 m; de Pardines a Boixetera, 1200 m.
La citació del Puigmal, de la qual no hem trobat testimonis d'herbari, ha d'ésser, amb
tota probabilitat, errònia.

Dg 18,28,38. Holàrt.

603. Hypericum maculatum Crantz; H. quadrangulum auct., non L.

Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 13); Núria (VAYR_, PI_ Cat.: 21).
Ribes, Queralbs, Núria (CAD., FI. Cat. f: 384).
SEN. (FI. N.: 59) inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc.
Prats de Núria (FONT QUER, Enum.: 292, sub H. quadrangulum L.).

- Sobretot a l'estatge subalpí de la zona axial, cc; però es fa també a d'altres sectors i,
d'altra banda, penetra àmpliament a l'estatge montà i s'enfIla fms a l'alpí. (1100)
1400-2400 m.
Marges i clarianes de bosc, herbassars subalpins, prats de dall, ... Atropetalia bella
donnae, Adenostyletalia, Polygono-Trisetion, Caricetalia curvulae, Seslerietalia coern
leae, etc. VI-VIII.

A la zona axial és freqüent i abundant, sobretot al sector nord-oriental: vall de Núria,
Gorges de Núria (molt abundant), Coma d'Eina, Coma de Fresers (2400 m), Planell
de Coma de Vaca, Gorges del Freser (abundant especialment als vessants solells),
serra de la Canya (2125 m), cap al Molí d'en Bonada (1300 m), bagues de Siat i de
Ribes, etc_ etc. A la resta de la zona, molt menys corrent: de Toses a la Collada, 1525
m; vessants meridional del Puig Cerverís; la Moscatosa, 1400 m.
A la zona pre-pirinenca és més abundant a la part oriental. Baga de Fornells, 1400 m;
llisos de Taga, sobre Maçana, 1600 m; vora Mas Conill, 1200 m; Bosc d'en Cigala,
1100 m; baga de Pardines; Plans de Pòrtoles, etc.

DG 29, 39,18,28,38. EUL



6 0 4 . Hyper i cum perfora t imi L. 

N o m vulgar: he rba de cop , per icon. 

Ribes , Queralbs (VAYR. , Cat. N.: 13). 

SEN. inclou l 'espècie en el seu catàleg nur ienc (FI. N.: 59) . 

— Estatge m o n t a , ce. 775 -1600 m . 

Marges secs, vorades, p ra ts . Origanetalia, Brometalia erecti, Onopordetalia,... VI-VIII . 

Des del P o n t d 'en Cab reta fins a Toses, a les Gorges del Freser i a Pardines. Locali tats 

in termèdies : vali d 'Esteguelella, El Sagnari, to r ren t de la Corba, vali de Barricò, 

to r ren t Roig, Aigùes de Ribes, El Baell, Angelats, Campelles, cap a Prat de J o u (1575 

m ) , R o q u e s Blanques , Planoles, Espinosa, cap a Nevà, Dòrria, voltants de Ribes de 

Freser (Pedrera, Macana, Bac de l 'Heura, El Ginestar , . . . ) , Rialb, Queralbs, sobre Daió , 

cap a la Plana, Creu del Far ( 1 6 0 0 m ) , Salt del Grill, bosc de Ribes, Ribesaltes, sobre 

Can Nofre ( 1 5 5 0 m ) , e tc . 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Subcosm. 

VIOLACEAE 

605 . Viola odo ra t a L. 

Ribes , Queralbs (VAYR. , Cat. N.: 8 ) . 

SEN. inclou l 'espècie en el seu catàleg (FI N.: 57 ) . 

— Nosal tres mate ixos hav iem posat en dubte l 'existència de la p lanta a la comarca 

(Consid. gen.: 3 1 4 ) , pel fet que ni la h i haviem herbor i tzada ni n 'hav iem vist tes t imo-

nis d 'herbar i . Pos te r io rmen t a la redacció d'aquella no ta , descobn ' rem aquesta viola a 

les vernedes del Segadell, ent re Ribes i Pardines , no pas rara, 950 -1100 m . La seva 

floració m o l t p r imerenca (III-IV) ens l 'havia fet passar desapercebuda. 

D G 3 8 . Eur . 

606. Viola suavis Bieb. subsp . sepincola ( Jo rdan) Becker var. sepincola ( Jordan) O. Bolòs 

et Vigo 

— Z o n a mer id iona l de la Vali on sembla mol t rara. 

Es fa als marges de bosc . III-IV. 

Sota el Sagnari , 8 0 0 m ; cap a Estèguel , 8 0 0 m. 

D G 3 7 . S u b m e d . 

607. Viola alba Besser 

N o m vulgar: viola, violeta. 

— Zona mer id ional de la Vali, ce; a la resta de la comarca, forca menys cor ren t . 

775 -1650 m . 
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604. Hypericum perforatum L.

Nom vulgar: herba de cop. pericon.

Ribes, Queralbs 01AYR., Cat. N.: 13).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 59).

- Estatge montà, cc. 775-1600 m.
Marges secs, vorades, prats. O,iganetalia, Brometalia erecti, Onopordetalia.... VI-VIII.

Des del Pont d'en Cabreta fms a Toses. a les Gorges del Freser i a Pardines. Localitats
intermèdies: vall d·Esteguelella. El Sagnari. torrent de la Corba. vall de Barricó.
torrent Roig. Aigües de Ribes, El Baell. Angelats. Campelles. cap a Prat de Jou (1575
m), Roques Blanques. Planoles, Espinosa, cap a Nevà. Dórria. voltants de Ribes de
Freser (Pedrera. Maçana. Bac de I·Heura. El Ginestar....). Rialb. Queralbs. sobre Daió.
cap a la Plana. Creu del Far (1600 m). Salt del Grill. bosc de Ribes. Ribesaltes, sobre
Can Nofre (1550 m), etc.

DG 39. 18.28.38,27.37.

605. Viola odorata L.

VIOLACEAE

Subcosm.

Ribes. Queralbs 01AYR.• Cat. N.: 8).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 57).

- Nosaltres mateixos havíem posat en dubte l'existència de la planta a la comarca
(Consid. gen.: 314). pel fet que ni la hi havíem herboritzada ni n'havíem vist testimo
nis d'herbari. Posteriorment a la redal:ció d'aquella nota. descobrírem aquesta viola a
les vernedes del Segadell. entre Ribes i Pardines. no pas rara. 950·1100 m. La seva
floració molt primerenca (III-IV) ens l'havia fet passar desapercebuda.

DG 38. Eur.

Submed.

606. Viola suavis Bieb. subsp. sepineola (Jordan) Becker var. sepincola (Jordan) O. Bolós
et Vigo

- Zona meridional de la Vall on sembla molt rara.
Es fa als marges de bosc. III·IV.

Sota el Sagnari. 800 m; cap a Estèguel. 800 m.

DG37.

607. Viola alba Besser

Nom vulgar: viola. violeta.

- Zona meridional de la Vall, cc; a la resta de la comarca, força menys corrent.
775-1650 m.

"



Es fa ais boscos de caducifolis, ais marges i vorades, a les bardisses, etc. Querco-Fage
tea. III-IV. 

Sobretot al sud de Ribes de Fresen vora el Pont d'en Cabreta, El Casot, EstegueleUa, 
vora Estèguel, solells de Can Perramon de Baix (abundant), Aigües de Ribes, sota el 
Baell, Torroella, Angelats, sobre Bruguera (1450 m), Вас de l'Heura, Ma9ana, etc. 
A d'altres zones, mes esparsa: Torrent del Palos, 1650 m; cap a Plañóles, 1100 m; 
sota Roques Blanques, 975 m; Costa Ardena, 1300 m; Bosc de Ribes, 1200 m; El 
Mas, 1000 m; l'Orri, 1100 m; La Moscatosa, 1450 m; La Balcera, 1400 m. 

Els nostres exemplars semblen correspondre a la subsp. denhardtii (Ten.) W. Becker. 

DG 18, 28, 38, 27, 37. Submed.-Med. 

608. Viola hir taL. 

Nom vulgar: viola, violeta. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Caí. N: 8), citació que recull CAD. (FI. Cat. I: 217). 
SEN. la inclou al seu catàleg nurienc (FI. N: 57). 

- Estatge monta, ce. 800-1400 (1600) m. 
Prats, marges, boscos clars. Sembla que tingui preferencia pels terrenys calcaris. Meso-
bromion, Querco-Fagetea,... III-V. 

Des de l'entrada de la vali, fins a Toses, a Daió i a l'alta vali del Segadell. Localitats 
concretes: voltants del Sagnari (molt abundant), solell de la Corba (1250 m), Can 
Perramon de Baix, Aigües de Ribes, baga de Perramon, torrent Roig (1125 m), El 
Baell (molt abundant, 1100-1275 m), Campelles, Plañóles, Fornells, Toses, voltants 
de Ribes de Freser (Macana, Sta. Caterina, Capdevila,...), Estremerà, Rib esaltes, ver-
nedes del Segadell, Pardines, sobre Conivella (1600 m), Clots de Magaña, Вас de 
l'Heura, etc. etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Eur. 

609. Viola pyrenaica Ramond ex DC. in Lam. et DC. 

- Prats i marges. Sembla molt rara. IV-V. 

Vora Toses, 1500 m; baga de Toses, 1600 m; Salt del Grill, 1300 m. 
SEN. (Nombr. loc.: 361) l'assenyala a diverses localitats cerdanes, entre 1250 i 1600 
m. BR.-BL. (Notes: 228) la indica a la valí d'Eina septentrional, a 2200 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 . Oròfitalp. 

610. Viola mirabilis L. 

CAD. (Notas fitog. 1907: 9-10) l'havia indicada vagament de la comarca. Diu exacta-
ment aquest botante: "probablemente correspondería a la misma" (V. mirabilis) 
"una Viola de hojas muy grandes que años atrás vimos en el valle de Ribas, frente a 
Montagut". 

- Zona meridional de la Valí, rrr. 
Boscos i marges. Querco-Fagetea. 
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Es fa als boscos de caducifolis, als marges i vorades, a les bardisses, etc. Querco-Fage
tea. llI-IV.

Sobretot al sud de Ribes de Freser: vora el Pont d'en Cabreta, El Casot, Esteguelella,
vora Estèguel, solells de Can Perramon de Baix (abundant), Aigües de Ribes, sota el
Baell, Torroella, Angelats, sobre Bruguera (1450 ml, Bac de l'Heura, Maçana, etc.
A d'altres zones, més esparsa: Torrent del Palós, 1650 m; cap a Planoles, 1100 m;
sota Roques Blanques, 975 m; Costa Ardena, 1300 m; Bosc de Ribes, 1200 m; El
Mas, 1000 m; l'Orri, 1100 m; La Moscatosa, 1450 m; La Balcera, 1400 m.

Els nostres exemplars semblen correspondre a la subsp. denhardtii (Ten.) W. Becker.

DG 18,28,38,27,37.

608. Viola hirla L.

Submed.·Med.

Nom vulgar: viola, violeta.

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 8), citació que recull CAD. (F/. Cat. I: 217).
SEN. la inclou al seu catàleg nurienc (FI. N.: 57).

- Estatge montà, cc. 800-1400 (1600) m.
Prats, marges, boscos clars. Sembla que tingui preferència pels terrenys calcaris. Meso
brom/all, Querco-Fagetea,... llI-V.

Des de l'entrada de la vall, fIns a Toses, a Daió i a l'alta vall del Segadell. Localit.~!S

concretes: voltants del Sagnari (molt abundant), solell de la Corba (1250 ml, Can
Perramon de Baix, Aigües de Ribes, baga de Perramon, torrent Roig (1125 ml, El
Baell (molt ab.undant, 1100-1275 ml, Campelles, Planoles, Fornells, Toses, voltants
de Ribes de Freser (Maçana, Sta. Caterina, Capdevila,...), Estremera, Ribesaltes, ver
nedes del Segadeli, Pardines, sobre Conivella (1600 ml, Clots de Maçana, Bac de
l'Heura, etc. etc.

DG 39,18,28,38,37. Eur.

609. Viola pyrenaica Ramond ex DC. in Lam. et DC.

- Prats· i marges. Sembla molt rara. IV-V.

Vora Toses, 1500 m; baga de Toses, 1600 m; Salt del Grill, 1300 m.
SEN. (Nombr. /oc.: 361) l'assenyala a diverses localitats cerdanes, entre 1250 i 1600
m. BR.-BL. (Notes: 228) la indica a la vall d'Eina septentrional, a 2200 m.

DG 29, 39,18. OròfIt alp.

610. Viola mirabilis L.

CAD. (Notas fitog. 1907: 9-10) l'havia indicada vagament de la comarca. Diu exacta
ment aquest botànic: "probablemente correspondería a la misma" (V. m/rabilis)
"una V/ola de haja> muy grandes que años atras vimos en el valle de Ribas, frente a
Montagut" .

- Zona rr.eridional de la Vall, rrr.
Boscos i marges. Querco-Fagetea.



Vora el Pont d'en Cabreta, 800 m; vora Esteguel, 800 m; sota Barrico, 950 m; Aigiies 
de Ribes, 850 m. 
SEN. (Add.: 23) la cita, abundant, al bosc del Remei (Ripolles). 

DG 28, 38, 37. Eur. cont. 

611. Viola willkommii R. de Roemer 

Cap de Porc (SEN., Add.: 22). El mateix autor la inclou després en el seu catàleg 
nurienc (FI. N.: 57). 

- Zona meridional de la Vali, rr. 
Costers soleils, principalment dintre les rouredes. Quercion pubescenti-petraeae. 
IV-VI. 

Voltants del Sagnari, abundant sobretot a la roureda del soleil, 850-1000 m; sobre 
Can Perramon de Baix, 825 m. 

La indicado de SEN. és, evidentment, errònia. No n'existeixen testimonis d'herbari 
per poder comprovar que es tracta d'una confusici, però resulta impensable que 
l'espècie pugui existir a la vali de Nuria, a mes de 2000 m d'alçada. 

DG 38, 37. Endèm. iber. E 

612. Viola rupestris F.W. Schmidt; V. arenaria DC. 

Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR-BL., Vég. alp.: 157, Festucetum scopariae). 
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Vora el Pont d'en Cabreta, 800 m; vora Estèguel, 800 m; sota Barricó, 950 m; Aigües
de Ribes, 850 m.
SEN. (Add.: 23) la cita, abundant, al bosc del Remei (Ripollès).

DG 28, 38, 37.

9 • Viola mirabilis
O Viola willkommii
• Viola pyrenaica

7
2 3

Eur. cont.

611. Viola willkommü R. de Roemer

Cap de Porc (SEN., Add.: 22). El mateix autor la inclou després en el seu catàleg
nurienc (FI. N.: 57).

- Zona meridional de la Vall, rr.
Costers solells, principalment dintre les rouredes. Quercion pubescenti-petraeae.
IV-VI.

Voltants del Sagnari, abundant sobretot a la roureda del solell, 850-1000 m; sobre
Can Perrarnon de Baix, 825 m.

La indicació de SEN. és, evidentment, errònia. No n'existeixen testimonis d'herbari
per poder comprovar que es tracta d'una confusió, però resulta impensable que
l'espècie pugui existir a la vall de Núria, a més de 2000 m d'alçada.

DG 38, 37. Endèm. iber. E

612. Viola rupestris F.W. Schmidt; V. arenaria DC.

Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR-BL., Vég. alp.: 157, Festucetum scopariae).



Collada de Toses, 1750 m (RIVAS MART., Pastiz. t. 1, Campanulo-Festucetum 
eskiae). 

— Des de l'estatge monta inferior a l'alpí, ce. 800-2375 m. 
Prefereix els terrenys calcaris. Es fa ais prats secs i ais llocs rocosos o pedregosos de 
sol prim. Brometalia erecti, Seslerietea, etc. IV-VI. 

Comuna a la zona pre-pirinenca, calcinal: Puigllancada (2375 m), Pía d'Anyella, Costa 
Geperuda, baga de Toses, baga de Fornells, La Covil, Pía de Prats, El Baell, valí de 
Barricó, Can Perramon de Baix, Aigües de Ribes, El Sagnari, Pía de Pena, solell de 
Sant Amane (fins al cim mateix, 1850 m), llisos de Taga, Puig s'Estela, sobre l'estany 
de Can Roca, etc. etc. 
A la zona axial sembla menys freqüent, i apareix sobretot ais afloraments calcaris: 
cap a la Creu de Meians, 1925 m; Espinosa, 1175 m; Coma de Fontseca, 2350 m; 
Coma de Fontalba, 2240 m; Nuria, forca abundant cap a la cova de Sant Gil; sobre 
Vilamanya, 1400 m; etc. 

La majoria d'exemplars semblen correspondre a la var. arenaria (DC.) Beck, que 
inclou les formes pubescents; pero alguna vegada, i especialment a baixa altitud, hem 
recollit exemplars totalment glabres, atribuíbles a la var. rupestris. 

D G 2 9 . 3 9 , 1 8 , 2 8 , 38 ,37 . Circumbor. 

613. Viola sylvestris Lam. 
subsp. sylvestris; V. reichenbachiana Jordán ex Boreau 
subsp. riviniana (Reichenb.) Tourlet; V. riviniana Reichenb. 

Nom vulgar: viola, violeta. 

Boscos de Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 8). 
SEN. inclou la planta en el seu catáleg (Fl. N.: 57). 
Vers Finestrelles, 2300 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2 1 , Festucetum eskiae); Finestrelles, 
2100 m (BR.-BL., le. t. 29, Saxifrageto-Rhodoretum). Sub V. riviniana. 
Sobre el poblé de Toses, 1600 m (O. de BOLOS, La Bardissa: 56, Turriteto-Rhamne-
tum alpinae). 
Collada de Toses, 1550-1815 m (RIVAS MART.,Bosq. y mat. pir. t. 6, Veronico-Pi-
netum sylvestris, sub V. sylvatica). 

— De l'estatge monta inferior fins a tocar l'estatge alpí, ccc. 800-2300 m. Boscos, 
marges, indrets frescals. Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea, etc. IV-VI. 

La distinció de les dues subspecies (considerades per molts autors с о т a entitats 
especifiques independents) resulta, a la práctica, forca dificultosa, car al costat 
d'exemplars atribuíbles clarament a un o altre d'aquests táxons, n'hi ha molts (gairebé 
la majoria) que presenten característiques intermedies entre la subsp. sylvestris i la 
riviniana. La nostra impressió és, pero, que a baixa altitud —i sobretot dins deis 
boscos humi t s - domina la subsp. sylvestris, mentre que vers l'estatge subalpí es fa 
cada сор mes abundant la subsp. riviniana, fins a esdevenir Túnica forma existent a 
les parts mes elevades. 

Des de l'entrada de la Valí fins a la Collada de Toses, a la valí de Nuria i a la Collada 
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Collada de Toses, 1750 m (RN AS MART., Pastit. t. I, Campanulo-Festucetum
eskiae).

- Des de l'estatge montà inferior a l'alpí, cc. 800-2375 m.
Prefereix els terrenys calcaris. Es fa als prats secs i als llocs rocosos o pedregosos de
sòl prim. Brometalia erecti, Seslerietea, etc. IV-VI.

Comuna a la zona pre-pirinenca, calcinal: Puigl1ançada (2375 ml, Pla d'Anyella, Costa
Geperuda, baga de Toses, baga de Fornells, La Covil, Pla de Prats, El Baell, vall de
Barricó, Can Perramon de Baix, Aigües de Ribes, El Sagnari, Pla de Pena, solell de
Sant Amanç (fms al cim mateix, 1850 m),llisos de Taga, Puig S'Estela, sobre l'estany
de Can Roca 1 etc. etc.
A la zona axial sembla menys freqüent, i apareix sobretot als afloraments calcaris:
cap a la Creu de Meians, 1925 m; Espinosa, 1175 m; Coma de Fontseca, 2350 m;
Coma de Fontalba, 2240 m; Núria, força abundant cap a la cova de Sant Gil; sobre
Vilamanya, 1400 m; etc.

La majoria d'exemplars semblen correspondre a la var. arenaria (DC.) Beck, que
inclou les formes pubescents; però alguna vegada, i especialment a baixa altitud, hem
recollit exemplars totalment glabres, atribulbles a la var. cupestris.

DG 29,39,18,28,38,37.

613. Viola sylvestris Larn.

subsp. sylvestri'; V. reichenbachiana Jordan ex Boreau
subsp. riviniana (Reichenb.) Tourlet; V. riviniana Reichenb.

Nom vulgar: viola, violeta.

Circumbor.

Boscos de Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 8).
SEN. inclou la planta en el seu catàleg (FI. N.: 57).
Vers Finestrelles, 2300 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 21, Festucetum eskiae); Finestrelles,
2100 m (BR.-BL.,I.c. t. 29, Saxifrageto-Rhodoretum). Sub V. riviniana.
Sobre el poble de Toses, 1600 m (O. de BOLÓS, La Bardissa: 56, Turriteto-Rhamne
rum alpinae).

Collada de Toses, 1550-1815 m (RN AS MART., Bosq. y mat. piro t. 6, Veronico-Pi
netum sylvesrris, sub V. sylvarica).

- De l'estatge montà inferior fms a tocar l'estatge alpí, cCC. 800-2300 m. Boscos,
marges, indrets frescals. Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea, etc. IV-VI.

La distinció de les dues subspècies (considerades per molts autors com a entitat'
específiques independents) resulta, a la pràctica, força dificultosa, car al costat
d'exemplars atribuibles clarament a un o altre d'aquests tàxons, n'hi ha molts (gairebè
la majoria) que presenten característiques intermèdies entre la subsp. sylvestris i la
riviniana. La nostra impressió és, però, que a baixa altitud -i sobretot dins dels
boscos humits- domina la subsp. sylvestris, mentre que vers l'estatge subalpí es fa
cada cop més abundant la subsp. riviniana, fms a esdevenir l'única forma existent a
les parts més elevades.

Des de l'entrada de la Vall fms a la Collada de Toses, a la vall de Núria i a la Collada



Verda. Localitats intermedies: Sartorial i d'Esteguelella, sobre Can Perramon de Baix, 
vali de Barricò, torrent Roig, El Baell, bosc de Campelles, Roques Blanques, Plañóles, 
Espinosa, cap a Planes, sota Dòrria, baga de Fornells, Toses, voltants de Ribes de 
Freser, Rialb, vali Estremerà, Daió, cap a la cova de St. Gil, Gorges de Nuria i del 
Freser, bagues de Siat i de Ribes, Pardines, Els Prats, l'Orri Veli, Mas Conili, FOrri, 
Bac de l'Heura, Bruguera, Sant Aman?, etc. etc. etc. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

614. Viola canina L. subsp. canina 

Nom vulgar: viola, violeta. 

Ribes, Queralbs, Nuria (VAYR., Cat. N.: 8), citació que recull després CAD. (FI. Cat. 
I: 221). 
SEN. inclou l'espèrie en el seu catàleg (FI. N.: 57). 
Al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 197, Hieracieto-Festucetum spadiceaé). 

— De l'estatge monta al límit superior del subalpí, c. 900-2200 m. 
Estrictament acidòfila. Es fa ais matollars (de Calluna, de Genista purgans, de Saro-
thamnus) i també ais prats. Ulicetalia, Genistello-Agrostidenion, Festucion eskiae. 
IV-VI. 

Des de Coli de Jou i el Baell fins a la Collada de Toses, a la valí de Nuria i a la Collada 
Verda. Localitats concretes: Pía de l'Agon, Campelles, cap a Nevà (1300 m), torrent 
del Palos (1700 m), sobre la Collada de Toses (1875 m), sobre el Collet de les 
Barraques (2000 m), Pía de Punya (1875 m), Bosc de Batet (1570 m), voltants de 
Ribes de Freser (Sta. Caterina, Els Estiradors,...), Queralbs, Font de l'Home mort 
(1825 m), El Ras (1725 m), Nuria, Tros de Bou (2075 m), Clot del Malinfern (2050 
m), Daió (1200-1300 m), sobre Fustanyà (1300 m), serra de la Canya (2000 m), bosc 
de Ribes, Pia Rodó (1800 m), Pía de la Guilla i vessants meridionals de Puig Cerverís, 
Pardines (1200 m), Mont-roig (1900 m), Tossal de la Collada Verda, Coli del Pal 
(1680 m), sobre Can Roca, Vilaró (1200 m), etc. 

DG 29, 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Eur. 

subsp. montana (L.) Hartman; Viola ruppii Ali. 

Nuria (VAYR., Pl. Cat: 13). 

- Valí de Nuria (A. de BOLÒS in BC 145672); és l'únic testimoni que hem vist 
pertanyent clarament a aquesta subspècie. A l'herbari Vayreda, dos plecs de Nuria i 
un de La Molina, atribuíts a la subsp. montana, s'han de situar encara - a l nostre 
parer— dins la subsp. canina. 

DG 39 (o 29. ' )-

615. Viola palustris L. 

Muntanyes de Nuria (COLM. in COSTA, Introd.: 28; in WK., Prodr. III: 695) 
(VAYR., Cat. N.: 8); valí de Nuria (GAUT., Catal: 98). 
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Verda. Localitats intermèdies: Saltar, vall d'Esteguelella,sobre Can Perramon de Baix,
vall de Barricó, torrent Roig, El Baell, bosc de Campelles, Roques Blanques, Planoles,
Espinosa, cap a Planès, sota Dòrria, baga de Fornells, Toses, voltants de Ribes de
Freser, Rialb, vall Estremera, Daió, cap a la cova de Sl. Gil, Gorges de Núria i del
Freser, bagues de Siat i de Ribes, Pardines, Els Prats, l'Orri Vell, Mas Conill, l'Orri,
Bac de l'Heura, Bruguera, Sant Amanç, etc. etc. etc.

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 27, 37. Eur.

614. Viola canina L. subsp. canina

Nom vulgar: viola, violeta.

Ribes, Queralbs, Núria 01AYR., Cat. N: 8), citació que recull després CAD. (FI. Cat.
I: 221).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N: 57).
Al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 197, Hieracieto-Festucetum spadiceae).

- De l'estatge montà al límit superior del subalpí, c. 900-2200 m.
Estrictament acidòfJ1a. Es fa als matollars (de Cal/ulla, de Gellista purgalls, de Saro
thamllus) i també als prats. Ulicetalia, Gellistel/o-Agrostidellioll, Festucioll eskiae.
IV-VI.

Des de Coll de Jou i el Baell fms a la Collada de Toses, a la vall de Núria i a la Coilada
Verda. Localitats concretes: Pla de l'Agon, CampeUes, cap a Nevà (1300 m), torrent
del Palós (1700 m), sobre la Collada de Toses (1875 m), sobre el CaUet de les
Barraques (2000 m), Pla de Punya (1875 m), Bosc de Batet (l570 m), voltants de
Ribes de Freser (Sta. Caterina, Els Estiradors,...), Queralbs, Font de l'Home mort
(1825 m), El Ras (1725 m), Núria, Tros de Bou (2075 m), Clot del Malinfern (2050
m), Daió (l200-1300 ml, sobre Fustanyà (I 300 m), serra de la Canya (2000 m), bosc
de Ribes, Pla Rodó (I 800 m), Pla de la Guilla i vessants meridionals de Puig Cerverís,
Pardines (1200 ml, Mont-roig (1900 m), Tossal de la Collada Verda, CoU del Pal
(1680 m), sobre Can Roca, Vilaró (1200 ml, etc.

DG 29, 39,18,28,38,48,37. Eur.

subsp. montana (L.) Hartman; Viola ruppii AU.

Núria (VAYR., Pl. Cat.: 13).

- Vall de Núria (A. de BOLÒS in BC 145672); és l'únic testimoni que hem vist
pertanyent clarament a aquesta subspècie. A l'herbari Vayreda, dos plecs de Núria i
un de La Molina, atribuïts a la subsp. montana, s'han de situar encara ~al nostre
parer- dins la subsp. callilla.

DG 39 (o 29!).

615. Viola palustris L.

Muntanyes de Núria (CaLM. in COSTA, Illtrod.: 28; in WK., Prodr. III: 695)
01AYR., Cat. N: 8); vall de Núria (GAUT., Catal.: 98).



Al peu de Finestrelles (CAD.,Exc: 105) (FI. Cat. I: 217). 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 57). 

— Estatge subalpi, rr. Esparsa, però localment abundant. 
Murieres acides. Canción nigrae principalment; també aisMolinietalia. IV-VI. 

Sota la Collada de Toses, 1700 m; baga de Fornells, 1575 m; Plans de Portóles, 1650 
m. 

DG 29, 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Circumbor. 

616. Viola biflora L. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 28; in WK., Prodr. Ili: 699) 
(VAYR., Cat. N.: 8). 
Nuria (TRÈM. in WK., Suppl.: 288) (TRÈM. in GAUT., Catal: 98, sub var. cuspidata 
Pau) (CAD., Exc: 101 ;Fl. Cat. I: 222). 
Comuna a Nuria, cap a Noufonts (CAD., FI. V.: 63). 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 57). 
Salt del Sastre, I/SO m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2&,Peucedaneto-Luzuletum desvauxii); 
Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., /. c. t. 29, Saxifrageto-Rhodoretum). 

— Alta muntanya, ce. 1700-2450 m. A claps molt abundant. 
Herbassars higròfìls, boscos ombrivols, indrets frescals. Adenostyletalia, Vaccinio-Pi-
ceetea, etc. VI-VI1I. 

Corrent a la serralada axial, però rara o nul-la a l'oest del Pie de Dòrria. Sobre el 
Collet de les Barraques (2000 m), baga d'Estremerà, vora la Cova del Penitent (2000 
m), Coma de Fontalba, Tros de Bou, Gorges de Nuria, voltants de Nuria, Ras de 
l'Ortigar (2300 m), sota el Collet Verd, Coma d'Eina, Gorges del Freser, Coma de 
Vaca, Coma de Fresers (2300 m, 2450 m), vessants del Balandrau, cap ais Collets 
(1850 m), baga de Siat, Serra de la Canya, cap al Mont-roig (1825 m), etc. 
A les serres pre-pirinenques no és tan general. Tossal de Rus, 2000 m; torrent de Rus, 
1900 m; Costa Pubilla, 1900 m; Lleixes de la Covil, 1700 m; vessants de Puig s'Estela 
i de Coma d'Olla, 1800-1900 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Bor.-subalp. 

617. Viola diversifolia (DC.) W. Becker; V. cenisia auct., V. cenisia subsp. lapeyrousiana 
Rouy et Fouc. 

Coli de Nuria (GR. et GODR..F/. Fr. I: 186, sub V.cenisia L. especifícant que hom 
troba també la var. vestita). 

Serra de Nuria i Puigmal (COSTA, Introd.: 291 , sub V. cenisia L. var. vestita Gr. et 
Godr.; in WK., Prodr. Ili: 700). 
Pendents pedregosos deis cims de Nuria (VAYR., Cat. N.: 8, sub V. cenisia var. 
vestita Gr. et Godr.). 
CAD. (Fi. Cat. I: 222) recull les citacions anteriors. 
Tarteres esquistoses del Puigmal (SEN., Add.: 23); massis del Puigmal, entre els 
detritus esquistosos denudáis, 2900 m (SEN., Nombr. loc.: 361). El mateix autor 
cataloga l'espècie en la seva flora nurienca (F. TV.: 57). 
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AI peu de Finestrelles (CAD., Exc.: 105) (FI. Cat. I: 217).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 57).

- Estatge subalpí, rr. Esparsa, però localment abundant.
Mulleres àcides. Caricion nigrae principalment; també als Molinietalia. IV-VI.

Sota la Collada de Toses, 1700 m; baga de Fornells, 1575 m; Plans de Pòrtoles, 1650
m.

DG 29, 39,18,28,38,48. Circumbor.

616. Viola biflora L.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 28; in WK., Prodr. III: 699)
(VAYR., Cat. N.: 8).
Núria (TRÈM. in WK., Suppl.: 288) (TRÈM. in GAUT., Catal.: 98, sub var. cuspidata
Pau) (CAD., Exc.: 101; FI. Cat. I: 222).
Comuna a Núria. cap a Noufonts (CAD., FI. v.: 63).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (R. N.: 57).
Salt del Sastre, l 'I~U m (BR.-BL., Vég. alp. t. 28, Peucedaneto-Luzuletum desvauxil);
Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., I. c. t. 29,Saxifrageto-Rhodoretum).

- Alta muntanya, cc. 1700·2450 m. A claps molt abundant.
Herbassars h.igròf'us, boscos ombrívols, indrets frescals. Adenostyletalia, Vaccinio-Pi
ceetea, etc. VI-VI1l.

Corrent a la serralada axial, però rara o nul·la a l'oest del Pic de Dòrria. Sobre el
Callet de les Barraques (2000 ml, baga d'Estremera, vora la Cova del Penitent (2000
ml, Coma de Fontalba, Tros de Bou, Gorges de Núria, voltants de Núria, Ras de
l'Ortigar (2300 ml, sota el Callet Verd, Coma d'Eina, Gorges del Freser, Coma de
Vaca, Coma de Fresers (2300 m, 2450 ml, vessants del Balandrau, cap als Callets
(1850 ml, baga de Siat, Serra de la Canya, cap al Mont-roig (1825 ml, etc.
A les serres pre-pirinenques no és tan general. Tossal de Rus, 2000 m; torrent de Rus,
1900 m; Costa Pubilla, 1900 m; Lleixes de la Covi!, 1700 m; vessants de Puig s'Estela
i de Coma d'Olla, 1800-1900 m.

DG 29, 39, 18,28,38. Bor.-subalp.

617. Viola diversifolia (DC.) W. Becker; V. cenisia auct., V. cenisia subsp. lapeyrousiana
Rouy et Fouc.

Coll de Núria (GR. et GODR., FI. Fr. I: 186, sub V.cenisia L. especificant que hom
troba també la var. vestita).
Serra de Núria i Puigmal (COSTA, Introd.: 291, sub V. cenisia L. var. vestita Gr. et
Godr.; in WK., Prodr. III: 700).
Pendents pedregosos dels cims de Núria (VAYR., Cat. N.: 8, sub V. cenisia var.
vestita Gr. et Godr.).
CAD. (FI. Cat. I: 222) recull les citacions anteriors.
Tarteres esquistoses del Puigmal (SEN., Add.: 23); massís del Puigmal, entre els
detritus esquistosos denudats, 2900 m (SEN., Nombr. Ioc.: 361). El mateix autor
cataloga l'espècie en la seva flora nurienca (F. N.: 57).



Vessant E del Pie de Segre, 2600 m (BR.-BL., Notes: 228). 
Vessant S del Puigmal, 2550 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 8, Senecietum leucophyllaé). 
Puigmal, 2900 m (LOSA y MONTS., FI, And.: 50); Puigmal, 2600 m (KÜPFER, 
Nouv. prosp.: 91 taula). 

SERVE (Recti, comp.) la indica de la zona del Pas dels Lladres-Puigmal, 2500-2840 
m, dintre diverses comunitats dels sols tarterosos o pedregosos, en general (v. taules 
III, XI, XIII, XVI, XVII i XXIV). 
Vessants del Puigmal, 2750-2800 m (BAUD, y SERVE, Corns. Xat. sc. taula). 
La Tossa del Puigmal, 2531 m (NEGRE, Nouv. contr. t. 3, Galeopsido-Festucetum 
eskiae orientalis). 

- Estatge alpi, r, però localment molt abundant. 2200-2900 m. 
Es fa a les pedrusques, de pedrés menudes o regulars, i sobretot en vessants poc 
inclináis i fortament crioturbats; horn la troba també a d'altres ambients anàlegs 
(tarteres, prats pedregosos,...). Violetum diversifoliae (Senecion leucophylli). VII-IX. 

Abundant a la zona del Pic de Dòrria-Puigmal (Pas dels Lladres, Coma de Fontseca, 
Les Clotxes, etc.), 2200-2900 m; El Borrut, 2425 m; abundant també a la serra de 
l'Embut; vora Coll d'Er; vessants del Pic de Segre, 2700 m; Pic de Bastiments, 2750 
m; Coma de Fresers, 2450 m. 

DG 29, 39, 28. Endèm. pir. 

Viola lutea Hudson; V. suaetica auct., non Willd. 

Muntanyes de Nùria (SALV. in COSTA, Introd.: 28; COSTA, Supl.: 9, sub V. lutea Huds. var. 

grandifolia Vili.) (WK., Prodr. Ili: 701) (VAYR., Cat. N.: 8). 
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Vessant E del Pic de Segre. 2600 m (BR.-BL.. Nores: 228).
Vessant S del Puigrnal. 2550 m (BR.-BL.. Vég. alp. t. 8. Senecierum leucophyllae).
Puigrnal, 2900 m (LOSA y MONTS.• FI. And.: 50); Puigrnal. 2600 m (KÜPFER.
Nouv. prosp.: 91 taula).
SERVE (Rech. comp.) la indica de la zona del Pas dels Lladres-Puigrnal. 2500-2840
m, dintre diverses comunitats dels sòls tarterosos o pedregosos, en general (v. taules
lli. XI. XIII. XVI. XVII i XXIV).
Vessants del Puigrnal. 2750-2800 m (BAUD. y SERVE. Coms. Xar. sc. taula).
La Tossa del Puigmal. 2531 m (NÈGRE. Nouv. contr. t. 3. Galeopsido-Fesrucerum
esidae orientalis).

- Estatge alpi. r. però localment molt abundant. 2200-2900 m.
Es fa a les pedrusques, de pedres menudes o regulars, i sobretot en vessants poc
inclinats i fortament crioturbats; hom la troba també a d'altres ambients anàlegs
(tarteres. prats pedregosos•...). Violerum diversifoliae (Senecionlellcophylli). Vil-lX.

Abundant a la zona del Pic de Dòrria-Puigmal (pas dels Lladres. Coma de Fontseca.
Les Clotxes. etc.). 2200-2900 m; El Borrut. 2425 m; abundant també a la serra de
l'Embut; vora Coll d'Er; vessants del Pic de Segre. 2700 m; Pic de Bastiments. 2750
m; Coma de Fresers. 2450 m.

DG 29. 39. 28.

9 Viola diversifolia

7
2 3

Endèm. pit.

Viola [utea Hudson; V. suaetica auc~., non \Villd.

Muntanyes de rJúria (SALV. in COSTA, lntrod.: 28; COSTA, SU1J/.: 9, sub V. [utea Huds. var.
grandifa/i¡¡ Vill.) (WK., Prodr. lli: 701) (VAYR.• Cat. N.: 8).



Toses (VAYR. PI. Cat.: 13). 
Nuria, des de Queialbs (FERRER, Exc: 81) . 
Nuria (CAD., .Etc.- 101) . 
Collada de Toses, Queralbs, Nuria (CAD., FI. Cat. I: 224) . 
SEN. inclou la planta en el seu catàleg (Fl.N.: 57) . 

— Segons hem pogut comprovar amb els exemplars d'herbari, les indicacions ressenyades han 
d'esser referides a V. tricolor subsp. subalpina. 

618. Viola tricolor L. subsp. subalpina Gaudin; V. saxatilis F.W. Schmidt 

Nom vulgar: pensament. 

Vali de Nuria [GAUT., Catal, 99, sub V. tricolor var. gracilescens (Jord.)]. 
Abundant a Nuria (SEN., Add.: 23, sub V. saxatilis var. flavescens). El mateix autor 
cataloga l'espècie en la seva flora nurienca (FI. K: 57). 

Noufonts, 2320 m (BR.-BL., Vég. dip.: 63 , Galeopsideto-Poetum fontquerii, sub V. 
tricolor); Nuria, 2050 m (BR.-BL., le: 142, Chenopodieto-Taraxacetum pyrenaici, 
sub V. tricolor). 

Vessants S del Coli de Queralbs, 2500 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat 
d''Astragalus nevadensis i Festuca scoparia, sub V. tricolor). 

Vessant de Queralbs, 2200 m (NEGRE et SERVE, Prosp., t. Festuco-Iberidetum 
forma B amb Festuca aurea, sub V. tricolor var. alpestris). 
Vegeu també les citacions ressenyades a V. lutea Hudson (tàxon anterior). 

— Alta muntanya axial, ce. A l'estatge monta, on penetra àmpliament, i a la zona 
pre-pirinenca, no tan comuna. (1200) 1500-2540 m. 
Indrets ruderals, llocs cremats, marges, matolls. V-VII. 

Corrent a la zona axial: cap al Pia d'Anyella (1800 m), solells de la vali de Rigard des 
de sobre Espinosa fins a la Collada de Toses (1400-1800 m, abundant dins els matolls 
de balee, i sobretot ais claps incendiats), El Pinetar (Plañóles), baga d'Estremerà, 
Collet d'Estebn's, Gorges de Nuria, vail de Nuria, Coma de les Mulleres (2300 m), 
Finestrelles (2540 m), Jacal de Pedrisses (2050 m), Jaca de la Balma (1725 m), 
Gorges de Freser (abundant entre el Salt del Grill i Les Ribes), Creu del Far (1600 
m), baga de Siat, vessants meridionals del Puig Cerveris, etc. 

A les serres pre-pirinenques, forca més rara: baga de Fornells; Coll Roig, 1700 m; La 
Covil, 1800 m; sota Boixetera, 1400 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Oròfit alp. 

619. Viola arvensis Murray 

Camps de Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 8, sub V. tricolor L.). 

— Estatge monta, c. 850-1550 m. 
Camps de cereals, guarets, sobretot en terrenys àcids. Secalinetea. (Ill) IV-VII. 

Sobre Aigües de Ribes, El Baell, Pia de Plaus, Campelles (1300 m), El Bac, solells de 
Can Paloca i de Ventola (1100-1300 m), Dòrria, sobre Fornells, Ribes de Freser, 
sobre Segura (1160 m), Queralbs, sobre La Plana (1350 m), Pia d'Escuira (1550 m), 

392

Toses (VAYR.Pl. Cat.: 13).
Núria, des de Queralbs (FERRER, Exc.: 81).
Núria (CAD.., Exc.: 101).
Collada de Toses, Queralbs, Núria (CAD., Fi. Cat. I: 224).
SEN. inclou la planta en el seu catàleg (F7.N.: 57).

- Segons hem pogut comprovar amb els exemplars d'herbari, les indicacions ressenyades han
d'ésser referides a V. tricolor subsp. subalpina.

618. Viola tricolor L. subsp. subalpina Gaudin; V. saxatilis F.w. Schmidt

Nom vulgar: pensament.

Vall de Núria [GAUT., Catal., 99, sub V. tricolor var. gracilescens (lord.)].
Abundant a Núria (SEN., Add.: 23, sub V. saxatilis var. flavescens). El mateix autor
cataloga l'espècie en la seva flora nurienca (FI. N.: 57).
Noufonts, 2320 m (BR.-BL., Vég. alp.: 63, Galeopsideto-Poetum fontquerii, sub V.
tricolor); Núria, 2050 m (BR.-BL., l.c.: 142, Chenopodieto-Taraxacetumpyrenaici,
sub V. tricolor).
Vessants S del Coll de Queralbs, 2500 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia, sub V. tricolor).
Vessant de Queralbs, 2200 m (NÈGRE et SERVE, Prosp., t. Festuco-Jberidetum
forma B amb Festuca aurea, sub V. tricolor var. alpestris).
Vegeu iambé les citacions ressenyades a V. lutea Hudson (tàxon anterior).

- Alta muntanya axial, cc. A l'estatge montà, on penetra àmpliament, i a la zona
pre·pirinenca, no tan comuna. (1200) 1500·2540 m.
Indrets ruderals, llocs cremats, marges, matoUs. V·VIl.

Corrent a la zona axial: cap al Pla d'Anyella (1800 ml, ·.solells de la vall de Rigard des
de sobre Espinosa fins a la Collada de Toses (1400-1800 m, abundant dins els matoUs
de bàlec, i sobretot als claps incendiats), El Pinetar (planoles), baga d'Estremera,
Callet d'Estebris, Gorges de Núria, vaU de Núria, Coma de les Mulleres (2300 ml,
Finestrelles (2540 ml, Jaçal de Pedrisses (2050 ml, Jaça de la Balma (1725 ml,
Gorges de Freser (abundant entre el Salt del Grill i Les Ribes), Creu del Far (1600
ml, baga de Siat, vessants meridionals del Puig Cerverís, etc.
A les serres pre·pirinenques, força més rara: baga de Fornells; CoU Roig, 1700 m; La
Covil, 1800 m; sola Boixetera, 1400 m.

DG 29, 39,18,28,38. Oròfit alp.

619. Viola arvensis Murray

Camps de Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 8, sub V. tricolor L.).

- Estatge montà, c. 850·1550 m.
Camps de cereals, guarets, sobretot en terrenys àcids. Secalinetea. (III) IV-VII.

Sobre Aigües de Ribes, El BaeU, Pla de Plaus, Campelles (1300 ml, El Bac, soleUs de
Can Paloca i de Ventolà (1100-1300 ml, Dòrria, sobre FomeUs, Ribes de Freser,
sobre Segura (1160 ml, Queralbs, sobre La Plana (1350 ml, Pla d'Escuira (1550 ml,



Ribesaltes (975-1250 m), cap a Can Nofre (1250 m), sobre Capdevila, Perapinta 
(1325 m), etc. 

DG 18, 28, 38. Plurireg. (Subcosm.) 

CISTACEAE 

Cistus salvifolius L. 

Vali de la Molina fins prop de les altures de la Collada de Toses, vers 1800 m, barrejada amb la 
genciana vera (SEN., Nombr. loc.: 361) . 

- Indicació sorprenent, de la qual no existeixen - c o m és l o g i e - testimonis d'herbari. Es ciar que 
hi ha d'haver hagut un error d'impremta; podria èsser per exemple que manques un tros del text 
originai de SEN. entre el binomi i el comentan i que, per tant, aquest darrer es referís en realiiat a 
una altra especie (un Helianthemum? ) . 

620. Helianthemum nummularium (L.) Miller;//, chamaecystusMiller, H. vulgare Gaertnei 
subsp. tomentosum (Scop.) Schinz et Thell. in Schinz et R. Keller; subsp. scopolii 
(WK.) Br.-Bl. 

Pastures de Nuria (VAYR., Cat. N.: 7); fins a Nuria (CAD., FI. Cat. I: 207). 
Vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae); 
Nuria, 2200 m, Puigmal, 2150 m (BR.-BL., le: 161, Festucetum scopariae subasso-
ciació de Festuca ovina subsp. indigesta); valí de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL.,/. c. 
t. 20, Elyneto-Oxytropidetumfoucaudii); al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., /. c. t. 22, 
Hieracieto-Festucetum spadiceae). 

Vessant S del Coli de Queralbs, 2510-2550 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat 
d'Astragalus nevadensis i Festuca scopano). 
Vegeu també H. canum. 

— De l'estatge monta inferior a l'alpi, ecc. 775-2750 m. Per sobre d'uns 2000 m es fa 
progressivament mes rar. 
Prats i pastures, amb preferencia pels indrets ben exposats. Brometalia erecti, Aphyl-
lanthion, Seslerietalia coeruleae, Nardion, Festucion eskiae,... V-VIII (X). 

Des de l'entrada de la Vali fins al Puigllancada, a la valí de Nuria, al Pie de Fresers 
(2600 m) i a la Collada Verda. Localitats intermedies: El Sagnari, Collada de Grats, 
La Corba, vali de Barricò, Roca del Corb, El Baell, Aigiies de Ribes, Pia de Plaus, La 
Berruga (1750 m), Campelles, Serra de la Llacuna (1650 m), Roques Blanques, 
Plañóles, Fornells, baga de Toses, Pia d'Anyella, Pia de Rus, voltants de Ribes de 
Freser, Rialb, Queralbs, vali Estremerà, Coma de Fontseca, Collet d'Estebris, Costa 
de les Tutes (2340 m), Coma de Fontalba (2240 m), Coma de Gombreny, Gorges de 
Nuria, vali de Nuria, Pie de l'Aliga, sobre Caranga (2740 m), Pedrisses, Planell de 
Coma de Vaca, Emprius del Freser (2340 m), Coma de Fresers (2450 m), Coma de 
les Eugues (2550 m), Gorges del Freser (Clot del Malinfern, La Balma, Les Marrades, 
etc.), vessants del Balandrau, La Plana, Fustanyà, Serrai, Creu del Far, Serra de la 
Canya, Pardines, Plans de Portóles, sobre Can Barratort, l'Orri, Conivella, llisos de 
Taga, Clots de Magaña, Bruguera, solell de Sant Amane, Saltor, etc. etc. etc. 

DG 29, 39, 18, 28, 3 8 , 4 8 , 27, 37 . Eur. S munt. 
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Ribesaltes (975-1250 ml, cap a Can Nofre (1250 ml, sobre Capdevila, Perapinta
(1325 ml, etc.

DG 18,28,38. Plurireg. (Subcosm.)

CISTACEAE

Cistus salvi/olius L.

Vall de la Molina fms prop de les altures de la CoUada de Toses, vers 1800 m, barrejada amb la
genciana vera (SEN., Nombr. Ioc.: 361).

- Indicació sorprenent, de la qual no existeixen -com és !ògic- testimonis d'herbari. És clar que
hi ha d'haver hagut un error d'impremta; podria ésser per exemple que manqués un tros del text
original de SEN. entre el binomi i el comentari i que, per tant, aquest darrer es referís en realitat a
una altra espècie (un Helianthemum?).

620. Helianthemum nummularium (L.) Miller;H. chamaecystus Miller, H. vulgare GaertneI
subsp. tomentosum (Scop.) Schinz et Thell. in Schinz et R. Keller; subsp. scopolii
(WK.) Br.-Bl.

Pastures de Núria (VAYR., Cat. N.: 7); fros a Núria (CAD., FI. Cat. f: 207).
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae);
Núria, 2200 m, Puigmal, 2150 ro (BR.-BL., I.c.: 161, Festucetum scopariae subasso
ciació de Festuca ovina subsp. indigesta); vall de Finestrelles, 2200 ro (BR.-BL., I. c.
t. 20, Elyneto-oxytropidetum foucaudii); al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., I. c. t. 22,
Hieracleto-Festucetum spOOiceae).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2510-2550 m (SERVE, Rech. comp. t. Xl, comunitat
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia).
Vegeu també H. canum.

- De l'estatge montà inferior a l'alpí, ccc. 775-2750 m. Per sobre d'uns 2000 m es fa
progressivament més rar.
Prats i pastures, amb preferència pels indrets ben exposats. Brometalia erecti, Aphyl
lanthion, Seslerietalia coeruleae, Nardion, Festuclon eskiae,... V-VllI (X).

Des de l'entrada de la Vall fros al Puigllançada, a la vall de Núria, al Pic de Fresers
(2600 m) i a la Collada Verda. Localitats intermèdies: El Sagnari, Collada de Grats,
La Corba, vall de Barricó, Roca del Corb, El Baell, Aigües de Ribes, Pla de Plaus, La
Berruga (1750 ml, Campelles, Serra de la Llacuna (1650 ml, Roques Blanques,
Planoles, Fornells, baga de Toses, Pla d'Anyella, Pla de Rus, voltants de Ribes de
Freser, Rialb, Queralbs, vall Estremera, Coma de Fontseca, Collet d'Estebrís, Costa
de les Tutes (2340 ml, Coma de Fontalba (2240 ml, Coma de Gombreny, Gorges de
Núria, vall de Núria, Pic de l'Àliga, sobre Carançà (2740 ml, Pedrisses, Planell de
Coma de Vaca, Emprius del Freser (2340 ml, Coma de Fresers (2450 ml, Coma de
les Eugues (2550 ml, Gorges del Freser (Clot del Malinfern, La Balma, Les Marrades,
etc.), vessants del Balandrau, La Plana, Fustanyà, Serrat, Creu del Far, Serra de la
Canya, Pardines, Plans de Pàrtoles, sobre Can Barratort, l'Orri, Conivella, llisos de
Taga, Clots de Maçana, Bruguera, solell de Sant Amanç, Saltor, etc. etc. etc.

DG 29, 39, 18,28,38,48,27,37. Eur. S munt.



Helianthemum oelandicum (L.) DC. in Lam. et DC.;H. montanum sensu WK. 
subsp. italicum (L.) FQ. et Rotimi, var. italicum 

Ribes, Nuria (VAYR., PI. Cat.: 12, sub H. origanifolium Pers. var. lanceolatum WK.). 
Carni de Nuria (FERRER, iTxc.: 81). 

— Zona meridional de la Vali, c; a d'altres sectors, rr. Sobretot a l'estatge monta, però 
s'enfila pels solells fins a l'estatge subalpi. 800-1875 m. 
Prats termòfils, secs, sobre substrat calcari. Aphyllanthion, Ononidetalia striatae. 
V-VII. 

Freqüent al sector meridional: El Sagnari, Esteguelella, Can Perramon de Baix, cap a 
Golobran, Barricò, Pas del Llop (1500 m), Pia de Plaus (1275 m), La Berruga (1775 
m), Lleixes de la Covil (1700 m), Aigües de Ribes, Can Perramon de Dalt, sobre La 
Corba, Cingles de Sant Eloi (1700 m), sobre Saltor (1550 m), solell de Sant Amane, 
etc. 
Molt més rar a d'altres sectors, i sembla nul a la zona meridional de la comarca. 
Torrent de Rus, 1875 m; baga de Fornells, 1600 m; sobre Vilamanya, 1400 m; cap a 
Ribesaltes, 1100 m; Clots de Macana; sobre Conivella, 1600 m. 

La citació vayredana de Ribes s'ha d'atribuir, segons FQ. i ROTHM (Helianth.: 153) 
—els quals revisaren l'exemplar corresponent de l'herbari Vayreda— a H. oelandicum 
subsp. italicum var. lanceolatum (WK.) FQ. et Rothm. La indicado del mateix autor 
referida a Nuria deu haver-se de referir a la var. hirtum Koch. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Med. 

var. hirtum Koch; subsp. alpestre auct. 

Roques de Nuria (VAYR., Cat. N.: 7, sub H. montanum WK. var. viride WK.; vegeu 
FQ. et ROTHM.,Helianth.: 154). 

— Alta muntanya, en terrenys calcaris, c. (1350) 1500-2350 m. 
Costers secs i pedregosos, especialment ais prats d'ussona Festucion gautieri. VI-VII. 

Freqüent sobretot a les serres pre-pirinenques centro-occidentals: vora Puigllancada 
(2350 m), Costa Rasa, Costes de l'Huguet (2100 m), Costa Geperuda, Cirerets (1800 
m), Pia d'Anyella, Costa Borda (1800 ^L), Coli de les Fontetes (1900 m), Pedra 
Picada (1975 m), Pia de Pujalts, La Covil (1875 m), Pia de Prats (1575 m), vessants 
solells del Taga (1600-2000 m), sobre Conivella (1650 m), sota la Pineda Rosta (1350 
m). 
A la zona axial apareix esparsament a les clapes de sediments calcináis. Costa de les 
Tutes, 2100 m; vora la Font de l'Home mori, 1850 m; Collet d'Estebris, 1950 m; 
Roc de la Male, 2050 m. 

La diferenciació de les varietats italicum i hirtum no sempre és prou clara. Algunes de 
les nostres citacions de la var. italicum a l'estatge subalpi potser corresponen, més 
aviat, a formes transicionals. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Pir. 
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621. Helianthemum oelandicum (L.) DC. in Lam. et DC.;H. montanum sensu WK.
subsp. iialicum (L.) FQ. et Rothm. var. italicum

Ribes, Núria (VAYR., Pl. Cat.: 12, sub H. origanifolium Pers. var. lanceolatum WK.).
Carni de Núria (FERRER, Exc.: 81).

- Zona meridional de la Vali, c; a d'altres sectors, rr. Sobretot a l'estatge montà, però
s'enfIla pels solells fUlS a l'estatge subalpí. 800-1875 m.
Prats termòfils, secs, sobre substrat calcari. Aphyllanthion, Ononidetalia striatae.
V-VlI.

Freqüent al sector meridional: El Sagnari, Esteguelella, Can Perramon de Baix, cap a
Golobran, Barricó, Pas del Llop (1500 m), Pla de Plaus (1275 m), La Berruga (1775
m), Lleixes de la Covi! (1700 m), Aigües de Ribes, Can Perramon de Dalt, sobre La
Corba, Cingles de Sant Eloi (1700 m), sobre Saltar (1550 m), solell de Sant Amanç,
etc.
Molt més rar a d'altres sectors, i sembla nul a la zona meridional de la comarca.
Torrent de Rus, 1875 m; baga de Fornells, 1600 m; sobre Vi!amanya, 1400 m; cap a
Ribesaltes, 1100 m; Clots de Maçana; sobre Conivella, 1600 m.

La citació vayredana de Ribes s'ha d'atribuir, segons FQ. i ROTHM (Helianth.: 153)
-els quals revisaren l'exemplar corresponent de l'herbari Vayreda- a H. oelandicum
subsp. italicum var. lanceolatum (WK.) FQ. et Rothm. La indicació del mateix autor
referida a Núria deu haver-se de referir a la var. hirtum Koch.

DG 18,28,38,27,37. Med.

var. hirtum Koch; subsp. alpestre auct.

Roques de Núria (VAYR., Cat. N.: 7, sub H. montanum WK. var. viride WK.; vegeu
FQ. et ROTHM., Helianth.: 154).

- Alta muntanya, en terrenys calcaris, c. (1350) 1500-2350 m.
Costers secs i pedregosos, especialment als prats d'usson. Festucion gautieri. VI-VII.

Freqüent sobretot a les serres pre-pirinenques centro-occidentals: vora Puigllançada
(2350 m), Costa Rasa, Costes de l'Huguet (2100 m), Costa Geperuda, Cirerets (1800
m), Pla d'Anyella, Costa Borda (1800 ...), Coll èe les Fontetes (1900 m), Pedra
Picada (1975 m), Pla de Pujalts, La CO'/i! (1875 m), Pla de Prats (1575 m), vessants
solells del Taga (1600-2000 m), sobre Conivella (1650 m), sota la Pineda Rosta (1350
m).
A Ta zona axial apareix esparsament a les clapes de sediments calcinals. Costa de les
Tutes, 2100 m; vora la Font de l'Home mort, 1850 m; Callet d'Estebris, 1950 m;
Roc de la Malè, 2050 m.

La diferwciació de les varietats italicum i hirtum no sempre és prou clara. Algunes de
les nostres citacions de la var. italicum a l'estatge subalpí potser corresponen, més
aviat, a formes transicionals.

DG 29,39,18,28,38. Piro



622. Helianthemum canum (L.) Baumg. var. piloselloides (Lapeyr.) 0 . Bolès et Vigo 

Ribes (VAYR., Pl. Cat.: 12, sub H. montanum var. acutifolium WK.). 
Pla de Sallent (CAD., Fl. Cat. I: 211, sub H. montanum WK. subsp. vineale Pers. var. 
canum Dun. о var. acutifolium WK.) 

- FONT QUER i ROTHMALER (Helianth.: 157), havent révisât l'herbari Vayreda, 
consideren que la planta de Ribes pertany a # . canum var. canescens (Hartm.) FQ. et 
Rothm. f. piloselloides (Lap.) Janchen, criteri amb el quai coincidim. La planta del 
Pla de Sallent, indicada per CADEVALL i conservada en el seu herbari, pertany, per 
contra, a H. nummularium. 

D G 3 8 . Orôfit iber. N 

Helianthemum marifolium (L.) Miller; H. myrtifolium Samp. 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 7) , citaciô que recull després CAD. (Fl Cat. I: 210) . 

Pla de Sallent (CAD., Exe: 96 , sub H. inarifolium D C , en comptes de marifolium, canvi atribuï-
ble evidentment a una errada d'impremta). 

- A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis d'aquestes indicacions, com ja era d'esperar atès el 
caràcter tan clarament mediterrani i termôfil de la planta. Pel que fa a la citaciô de CAD., supo-
sem que correspon a la que després (Fl. Cat. I: 211) transforma en Я montanum subsp. vineale 
i que, com ja hem dit (vegeu n ? 622 , H. canum), ha d'atribuir-se a H. nummularium. 

623 Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr. 

Queralbs (VAYR., Cat. N.: 8). 

- Estatge monta, r. 900-1650 m. 
Gairebé sempre en terrenys calcaris. Codines, replans de roca, prats secs. Ononidetalia 
striatae, Aphyllanthion, Xerobromion. V-VIII. 

És relativament mes abundant a la part méridional de la Vall: La Toella (1400 m), 
cap a Golobran (1520 m), sobre el Collet de Saltor (1625 m), sobre la Corba (1000 
m), serra de Perramon (1250 m), vora el Pla de Plaus (1275 m),... Mes esparsa a 
d'altres sectors. Vora la Casassa. 1100 m; Roques Blanques, 1000 m; sobre Vilama-
nya, 1400 m; cap a Fustanyâ, 1200 m; sobre Serrât, 1650 m; torrent del Forn, 1175 
m; les Guillateres, 1050 m; soleil del Bosc de Ribes, 1450 m; sobre la Falgosa, 1300 
m. 

DG 3 9 , 2 8 , 38, 2 7 , 3 7 . Submed. 

624. Fumana ericoides (Cav.) Gand. in Magnier var. spachii (Gren. et Godr.) 0 . Bolôs 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 8); Ribes (A. i O. de BOLÔS, Obs. flor.: 89). 

- Zones central i méridional de la Vall, r, perô localment abundant. 800-1200 m. 
Preferentment calcicola, es fa també en terrenys рос о molt àcids sempre que siguin 
eixuts. Vessants soleils, prats secs. Ononido-Rosmarinetea, Xerobromion. V-VII. 

Mes о menys fréquent a la zona méridional, calcària, de la Vall: sobre la Corba, 900 
m (força abundant); part damunt d'Estèguel, 950 m; soleils sobre Can Perramon de 
Baix, abundant fins a uns 1150 m d'altitud; vora el Baell. 1175 m. 
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622. Helianlhemum canum (L.) Baumg. var. piloseUoides (Lapeyr.) O. Bolòs et Vigo

Ribes (VAYR., PI. Cat.: 12. sub H. montanum var. acutifolium WK.).
Pla de SaUent (CAD., FI. Cat. I: 211, sub H. montanum WK. subsp. vineale Pers. var.
canum Don. o var. acutifolium WK.)

- FONT QUER i ROTHMALER (Helianth.: 157), havent revisat l'herbari Vayreda,
consideren que la planta de Ribes pertany aH. canum var. canescens (Hartm.) FQ. et
Roïhm. f. piloselloides (Lap.) Ianchen, criteri amb el qual coincidim. La planta del
Pla de SaUent, indicada per CADEVALL i conservada en el seu herbari, pertany, per
contra, a H. nummularium.

DG38. Oròfit iber. N

Helianthemum marifolium (L.) Miner; H. myrtjfolium Samp.

Ribes, Queralbs (VA YR., Cat. N.: 7), citació que recull després cA.D. (FI. Cat. I: 210).
Pla de Sallent (CAD., Exc.: 96, sub H. inanfolium DC., en comptes de maf/Joliun/. canvi atribuï
ble evidentment a una errada d'impremta).

- A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis d'aquestes indicacions, com ja era d'esperar atès el
caràcter t~n clarament mediterrani i termòfil de la planta. Pel que fa a la citació de CAD., supo
sem que correspon a la que després (A. Cat. I: 211) transforma en H. montanum subsp. vinea/e
i que, comja hem dit (vegeu n9 622, H. canum), ha d'atribuir-se a H. nummulan"um.

623 Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr.

Queralbs (VAYR., Cat. N.: 8).

- Estatge montà, r. 900-1650 m.
Gairebé sempre en terrenys calcaris. Codines, replans de roca, prats secs. Ononidetalia
striatae, Aphyllanthion, Xerobromion. V·VlIl.

És relativament més abundant a la part meridional de la vaU: La Toella (1400 ml,
cap a Golobran (1520 ml, sobre el Collet de Saltor (1625 ml, sobre la Corba (1000
m), serra de Perramon (1250 ml, vora el Pla de Plaus (1275 m),... Més esparsa a
d'altres sectors. Vora la Casassa. 1100 m; Roques Blanques, 1000 m; sobre Vilama·
nya, 1400 m; cap a Fustanya, 1200 m; sobre Serrat, 1650 m; torrent del Forn, 1175
m; les Guillateres, 1050 m; soleU del Bosc de Ribes, 1450 m; sobre la Falgosa, 1300
m.

DG 39,28,38,27,37. Submed.

624. Fumana ericoides (Cav.) Gand. in Magnier var. spachü (Gren. et Godr.) O. Bolòs

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 8); Ribes (A. i O. de BOLÒS, Obs. flor.: 89).

- Zones central i meridional de la vaU, r, però localment abundant. 800-1200 m.
Preferentment calcícola, es fa també en terrenys poc o molt àcids sempre que siguin
eixuts. Vessants soleUs, prats secs. Ononido·Rosmarinetea, Xerobromion. V·Vll.

Més o menys freqüent a la zona meridional, calcària, de la vaU: sobre la Corba, 900
m (força abundant); part damunt d'Estèguel, 950 m; solells sobre Can Perramon de
Bai", abundant fIns a uns 1150 m d'altitud; vora el Baell. 1175 m·



També apareix, i de vegades abunda, ais costers assolellats entre Ribes i Roques 
Blanques (Costes de Segura,...) i entre Ribes i Rialb (Els Estiradors, sobre Can 
Possons, Segura, de Batet a Rialb,...), 950-1200 m. 

DG 28, 38, 27, 37. Med. 

CUCURBITACEAE 

625. Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tut in ;5 . dioica Jacq. 

— Estatge monta, c. 775-1625 m. 

Es fa a les vorades i bardisses humides, als indrets ruderalitzats i als riberals dels rius. 
Artemisietea, Prunetalia spinosae, Alno-Ulmion. V-VIII. 

Des del Pont d'en Cabreta fins a Toses, a l'entrada de les Gorges de Nûria i a 
Boixetera (1400 m). Localitats concrètes: Aiguës de Ribes, Perramon, Barricô (1000 
m), El Baell, Campelles (1300 m), Ventolà, Planoles, sobre Espinosa (1420 m), 
Dôrria, voltants de Ribes de Freser, Segura, Rialb, Queralbs, Els Plaus (1525 m), La 
Ruira, Serrât, cap al Pla d'Escuira, Ribesaltes, El Mas, Pardines, l'ÔrriVell, cap als 
Plans de Muraroles (1625 m), sota Conivella, El Ginestar, Bruguera, etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 38, 27 ,37 . Lateatl.-Submed. 

CUCURBITÀCIES CULT1VADES - Corn a hortalisses, hom cultiva sovint la carbas-
sera o carbassa i el carbassô (C. pepo L.), aixicom el cogombre (Cucumis sativus L.). 

LYTHRACEAE 

626. Lythrum salicaria L. 

- Estatge monta, r. 950-1300 m. 
Jonqueres i aiguamolls. De l'ordre Molinietalia coeruleae. VI-VIII. 

Sobre Espinosa, 1300 m; Roques Blanques, 975 m; El Bac, 1100 m; Sta Caterina, 
1000 m; vali de Conili, 1225 m; sota el Mas, 950 m; sota Can Barratort, 1125 m; de 
Pardines a Boixetera, 1200 m. 

D G 2 8 , 3 8 . Holàrt. (Subcosm.) 

ONAGRACEAE 

627. Circaea lutetiana L. 

Ribes (CAD., Fl. Cat. II: 345). 

— Estatge monta inferior, c, perô localitzada gairebé a les vores dels corrents d'aigua. 
Es fa sobretot al riberal dels rius i torrents i als fondais humits, dins les vernedes; mes 

/ rarament, a les fagedes humides. Alno-Ulmion. Vl-Vln. 
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També apareix, i de vegades abunda, als costers assolellats entre Ribes i Roques
Blanques (Costes de Segura,...) i entre Ribes i Rialb (Els Estiradors, sobre Can
Possons, Segura, de Batet a Rialb, ...), 950-1200 m.

DG 28,38,27,37.

CUCURBITACEAE

Med.

625. Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin;B. dioica Jacq.

- Estatge montà, c. 775-1625 m.
Es fa a les vorades i bardisses humides, als indrets ruderalitzats i als riberals dels rius.
Artemisietea, Prunetalia spinosae, Alno-Ulmioll. V-VIII.

Des del Pont d'en Cabreta fIns a Toses, a l'entrada de les Gorges de Núria i a
Boixetera (1400 ml. Localitats concretes: Aigües de Ribes, Perramon, Barricó (1000
ml, El Baell, Campelles (1300 ml, Ventolà, Planoles, sobre Espinosa (1420 ml,
Dòrria, voltants de Ribes de Freser, Segura, Rialb, Queralbs, Els Plaus (1525 ml, La
Ruira, Serrat, cap al Pla d'Escuira, Ribesaltes, El Mas, Pardines, l'Orri Vell, cap als
Plans de Muraroles (1625 ml, sota Conivella, El Ginestar, Bruguera, etc.

DG 39, 18,28,38,27.37. Lateatl.-Submed.

CUCURBITÀCIES CULTIVADES - Com a hortalisses, hom cultiva sovint la carbas
sera o carbassa i el carbassó (c. pepo L.), així coni el cogombre (Cucumís sativus L.).

LYTHRACEAE

626. Lythrum salicaria L.

- Estatge montà, r. 950-1300 m.
Jonqueres i aiguamolls. De l'ordre Molinietalia coeruleae. VI-VIII.

Sobre Espinosa, 1300 m; Roques Blanques, 975 m; El Bac, 1100 m; Sta Caterina,
1000 m; vall de Conill, 1225 m; sota el Mas, 950 m; sota Can Barratort, 1125 m; de
Pardines a Boixetera, 1200 m.

DG 28, 38.

627. Circaea lutetiana L.

Ribes (CAD., FI. Cat. JJ: 345).

ONAGRACEAE

Holàrt. (Subcosm.)

- Estatge montà inferior, c, però localltzada gairebé a les vores dels corrents d'aigua.
Es fa sobretot al riberal dels rius i torrents i als fondals humits, dins les vernedes; més

I rarament, a les fagedes humides. Alno-Ulmioll. Yl-v111.



Fageda d'Esguelella, 1175 m; obac del Sagnari, 1050 m; Aigùes de Ribes, 825 m; vora 
Perramon, 950 m; de Torroella a la Talaia, 900 m; torrent Llobre, 1075 m; riu de 
Macaria, 950 m; voltants de Ribes de Freser (abundant a les vores dels rius, torrent de 
Sant Miquel,...); baixa vali del Rigard (sota els Coforns, Pont de Sola,...); sota el Mas, 
975 m; ribes del Segadell (sota l'Orri, sota Pardines, La Lia vane ra,...); riu Macanell, 
1200 m. 

DG 2 8 , 3 8 , 27 ,37 . Eur. 

Oenothera biennis L. 

— Pianta naturalitzada de fa temps a la Cerdanya (penetra fins a la Molina). 
A la vali de Ribes apareix només esporàdicament, sense estabilitzar-s'hi. L'hem vist, 
per exemple, vora Ribes de Freser, en un talùs del fons del vali. 

DG 38. 

628. Epilobium angustifolium L.; Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Epilobium spi
ca tum Lam. 

Nùria (POURR. in WK., Prodr. Ili: 188); Muntanyes de Nùria, Queralbs (VAYR., 
Cai. N.: 23), citació que és recollida després per CAD. (FI Cat. II: 332-333). 

— De l'estatge monta superior a l'alpi, ce; davalla eventualment a l'estatge monta 
inferior. (950) 1300-2450 m. 
Es fa principalment a les clarianes de bosc i s'estén profusament per les vores de les 
carreteres forestals obertes de nou; també apareix a d'altres tipus de formacions 
megafòrbiques. De l'alianca Epilobion angusti/olii. VII-IX. 

Sota el Portet, 1600 m; vora el Pia de l'Agon, 1300 m; Pia de Prats i clarianes del 
bosc de Campelles; bagues de la vali del Rigard (Planoles, Nevà, Fornells,...); La 
Molina (Cerdanya); sota el Pas dels Lladres, 2450 m; baga d'Estremerà; cap a la 
Ruira, 1325 m; Gorges de Nùria; voltants de Nùria, 2000-2200 m; voraSerrat, 1300 
m; bagues de Ribes i de Siat; prop de Ribes de Freser, 950 m; solell del Bosc de Ri
bes; vora la Collada Verda, 1550 m; vessants del Puig del Pia de les Pasteres, 1700 m, 
abundant; vali de Conili, 1350 m; Bac de l'Heura, 1150 m; Sant Amane 1350-1650 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28, 3 8 , 4 8 , 3 7 . Bor.-alp. (-Eur.) 

629. Epilobium hirsutum L. 

SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 62). 

— Estatge monta, c. 800-1500 m. 

Jonqueres i herbassars humits, sobretot en ambients més o menys ruderalitzats. De 
l'alianca Aegopodion; també als Molinietalia i alMolinio-Holoschoenion. VI-VIII. 

Apareix principalment al riberal dels rius. Des d'Aigùes de Ribes fins a Fornells, a 
Queralbs i a l'estany de Can Roca (1500 m). Localitats concretes: voltants de Ribes 
de Freser (on sovint és abundant), sota Ventola (1275 m), Roques Blanques, Espino
sa, Rialb, cap a Pardines (1175 m). 

DG 28 ,38 . Plurireg. 
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Fageda d'Esguelella, 1175 m; obac del Sagnari. 1050 m; Aigües de Ribes. 825 m; vora
Perramon. 950 m; de Torroella a la Talaia. 900 m; torrent Llobre. 1075 m; riu de
Maçana. 950 m; voltants de Ribes de Freser (abundant a les vores dels rius, torrent de
Sant Miquel•...); baixa vall del Rigard (sota els Coforns, Pont de Solà•...); sota el Mas,
975 m; ribes del Segadell (sota l'Orri. sota Pardines. La Llavanera,...); riu Maçanell.
1200 m.

DG 28.38,27.37.

Oenothera biennis L.

Eur.

- Planta naturalitzada de fa temps a la Cerdanya (penetra fIns a la Molina).
A la vall de Ribes apareix només esporàdicament, sense estabilitzar-s'hi. L'hem vist,
per exemple. vora Ribes de Freser, en un talús del fons del vall.

DG 38.

628. Epilobium angustifolium L.; Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Epilobium spi
caturn Lam.

Núria (POURR. in WK.• Prodr. IlI: 188); Muntanyes de Núria. Queralbs (VAYR.•
tòt. N.: 23), citació que és recollida després per CAD. (FI. Cat. JI: 332-333).

- De l'estatge montà superior a l'alpí, cc; davalla eventualment a l'estatge montà
inferior. (950) 1300-2450 m.
Es fa principahnent a les clarianes de bosc i s'estén profusament per les vores de les
carreteres forestals obertes de nou; també apareix a d'altres tipus de foonacions
megafòrbiques. De l'aliança Epilobion angustifolii. VII-IX.

Sota el Portet, 1600 m; vora el Pla de l'Agon. 1300 m; Pla de Prats i clarianes del
bosc de Campelles; bagues de la vall del Rigard (planoles, Nevà, Fornells,...); La
Molina (Cerdanya); sota el Pas dels Lladres. 2450 m; baga d'Estremera; cap a la
Ruira. 1325 m; Gorges de Núria; voltants de Núria, 2000-2200 m; vora Serrat. 1300
m; bagues de Ribes i de Siat; prop de Ribes de Freser. 950 m; solell del Bosc de Ri
bes; vora la Collada Verda. 1550 m; vessants del Puig del Pla de les Pasteres. 1700 m,
abundant; vall de Conill. 1350 m; Bac de l'Heura. 1150 m; Sant Amanç 1350-1650 m.

DG 29,39,18.28,38,48.37. Bor.-alp. (-Eur.)

629. Epilobium hirsutum L.

SENNEN inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 62).

- Estatge montà. c. 800-1500 m.
Jonqueres i herbassars humits, sobretot en ambients més o menys ruderalitzats. De
l'allança Aegopodion; també als Molinietalia i al Molinio-Holoschoenion. VI-VIII.

Apareix principahnent al riberal dels rius. Des d'Aigües de Ribes fms a Fornells, a
Queralbs i a l'estany de Can Roca (1500 m). Localitats concretes: voltants de Ribes
de f.reser (on sovint és abundant). sota Ventolà (1275 m). Roques Blanques. Espino
sa. Rialb, cap a Pardines (1175 m).

DG 28, 38. Plurireg.



630. Epilobium parviflonim Schreber 

- Estatge monta, c. 925-1600 m. 
Es fa a les vores de rius i torrents, mulleres i estanyols. Phragmitetalia, Molinio-Holos-
choenion, Molinietalia,... VII-VIII. 

Torrent Roig (El Baell), 1100 m; El Baell, 1200 m; Pia de Prats, 1575 m; Roques 
Blanques, 975 m; sota Plañóles, 1075 m; sobre Espinosa, 1300 m; carretera forestal 
del bosc de Neva, 1300 m; Toses, 1520 m; Ribes de Freser, 900-950 m; vora Rialb, 
1150 m; Queralbs, 1200 m; Les Ribes, 1400 m; Ribesaltes, 980 m; sota el Mas, 975 
m; molt abundant als estanyols i a les mulleres de la baga de Pardines (l'Orri Veli, 
Portóles,...), 1400-1600 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Holàrt. 

Epilobium duriaei Gay ex Godron in Gren. et Godron 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 22). 
Ribes, vores del Freser, Nuria (CAD., FI. Cat. II: 334). 

- A l'herbari Vayreda no hem sabut trobar exemplars que testimoniin la citació. A l'herbari Ca-
devall, en canvi, hi ha dos exemplars determináis com a E. duriaei, procedents, Tun de Ribes i l'al
tre de Nuria; però corresponen en realitat a E. collinum. De fet, totes les indicacions catalanes 
d'E. duriei deuen haver d'atribuir-se a aquesta espècie. 

631. Epilobium montanum L. 

Nuria (PUIGG.), vali de Ribes (COSTA) in COSTA, Supl: 29, on l'autor sembla que 
fa sinònims E. montanum i E. collinum. 
Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 22). 
Nuria (FERRER, Exe: 82) (SEN., Add.: 61 ; Fi. N.: 62). 
Ribes, Nuria (CAD., FI. Cat. II: 335). 

— Estatges monta i subalpí, ce, però gairebé sempre poc abundant. 950-2000 m. 
Es fa dins els boscos ombrívols, a les clarianes i vorades, als herbassars subalpins,... 
Fagetalia sylvaticae, Atropetalia belladonnae, Adenostyletalia. 

Des de l'entrada de la Vail fins a Toses, a Nuria i a la Collada Verda. Localitats 
concretes: fageda d'Esteguelella, Collada de Grats, boscos del Baell i de Campelles, 
vali d'Angeláis, Campelles, voltants de Ribes de Freser, Roques Blanques, baga de 
Plañóles, sota Neva, Pia de Punya (1875 m), Rialb (1100 m), Queralbs, baga d'Estre
merà, sobre la Font de l'Home Mort (2000 m), prop la Jaça de la Balma (1700 m), 
bagues de Siat i de Ribes, l'Orri, Bac de l'Heura, etc. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

632. Epilobium collinum C.C. Gmelin;£'. carpetanum WK. 

Nuria (SALV. POURR. TEX. in WfL,Prodr. Ili: 184) (CAD.,Fi V.: 78) (FERRER, 
Exc: 82) (SEN., Add.: 61 ; FI N.: 62, on l'autor cataloga E. collinum i E. carpeta
num com si fossin especies independents); Coma de Vaca (TEX. in WK., Prodr. Ili: 
184). 
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630. Epilobium parviflorum Schreber

- Estatge montà, c. 925-1600 m.
Es fa a les vores de rius i torrents, mulleres i estanyols. Phragmitetalia, Molinio-H%s
choenion, Molinietalia, ... VII-VIII.

Torrent Roig (El Baell), llOO m; El Baell, 1200 m; Pla de Prats, 1575 m; Roques
Blanques, 975 m; sota Planoles, 1075 m; sobre Espinosa, 1300 m; carretera forestal
del bosc de Nevà, 1300 m; Toses, 1520 m; Ribes de Freser, 900-950 m; vora Rialb,
1150 m; Queralbs, 1200 m; Les Ribes, 1400 m; Ribesaltes, 980 m; sota el Mas, 975
m; molt abundant als estanyols i a les mulleres de la baga de Pardines (l'Orri Vell,
pòrtoles,...), 1400-1600 m.

DG 39,18,28,38. Holàrt.

Epilobium duriaei Gay ex Godron in Gren. et Godron

Muntanyes de Núria (VA YR., Cat. N.: 22).
Ribes, vores del Freser, Núria (CAD., Fi. Cat. lI: 334).

- A l'herbari Vayreda no hem sabut trobaI exemplars que testimoniïn la citació. A l'herbari Ca
devall, en canvi, hi ha dos exemplars determinats com a E. duriaei, procedents, l'un de Ribes i l'al
tre de Núria; però corresponen en realitat a E. col1inum. De fet, totes les indicacions catalanes
d'E. duri.ei deuen haver d'atribuir-se a aquesta espècie.

631. Epilobium montanum L.

Núria (pUIGG.), vall de Ribes (COSTA) in COSTA, Sup/.: 29, on l'autor sembla que
fa sinònims E. montanum i E. collinum.
Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 22).
Núria (FERRER, Exc.: 82) (SEN., Add.: 61; R. N.: 62).
Ribes, Núria (CAD., F/. Cat. 11: 335).

- Estatges montà i subalpí, cc, però gairebé sempre poc abundant. 950-2000 m.
Es fa dins els boscos ombrívols, a les clarianes i vorades, als herbassars subalpins,...
Fagetalia sy/vat/cae, A tropetalia be//adonnae, Adenosty/eta/ia.

Des de l'entrada de la Vall fInS a Toses, a Núria i a la Collada Verda. Localitats
concretes: fageda d'Esteguelella, Collada de Grats, boscos del Baell i de Campelles,
vall d'Angelats, Campelles, voltants de Ribes de Freser, Roques Blanques, baga de
Planoles, sota Nevà, Pla de Punya (1875 m), Rialb (llOO m), Queralbs, baga d'Estre
mera, sobre la Font de l'Home Mort (2000 m), prop la Jaça de la Balma (1700 m),
bagues de Siat i de Ribes, l'Orri, Bac de l'Heura, etc.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37.

632. Epilobium collinum C.C. Gmelin; E. carpetanum WK.

Eur.

Núria (SALV. POURR. TEX. in WK.,Prodr. III: 184) (CAD., F/. V.: 78) (FERRER,
Exc.: 82) (SEN., Add.: 61; FL N.: 62, on l'autor cataloga E. co//inum i E. carpeta
num com si fossin espècies independents); Coma de Vaca (TEX. in WK., Prodr. fIl:
184).



Nuria, 2250 m, Noufonts, 2320 m, vers el Coli de Nuria, 2350 m, Coli de Lio, 
2350-2400 m (BR.-BL., Vég. alp. t .7 , Galeopsideto-Poetum fontqueriï). 
Vegeu també el comentari a E. lanceolatum. 

- De l'estatge monta a l'alpi, c i a claps abundant. 1050-2600 m. 
Es fa a les peárusques, ais talussos pedregosos, ais codolars deis rius,... preferentment 
en terrenys silicis. Androsacetalia alpinae. VI-VIII. 

Entre el Baell i Campelles, 1275 m; baga de Plañóles, 1310 m; vores del riu sota Pla
ñóles, 1075 m; cap al Coli del Remolo, 1700 m, Fornells, 1300 m; sota Dòrria, 1400 
m; Torrent del Palós, 1550 m; Coma de Planés, 2100 m; cap al Pas dels Lladres, 
2400-2540 m; vora la Font de l'Home mort, 1950 m; Nuria, 2000 m; abundant a la 
Coma de les Mulleres, 2600 m; Pedrisses, 2000 m; Gorges del Freser (La Balma, Les 
Marrades,...); Coma de les Eugues, 2500 m; vora Daió, 1200 m; torrent del Forn, 
1225 m; vali del Maçanell, 1200 m; Bosc de Ribes, 1640 m; etc. 

DG 29, 3 9 , 2 8 , 38. Eur. 

Epilobium montanum x collinum 

- No és rar alla on conviuen les dues especies parentals. L'hem vist, per exemple, als 
talussos de la carretera forestal del Bosc de Ribes. 

DG 38. 

Epilobium lanceolatum Sebastiani et Mauri 

Ribes, Queralbs (VAYR. , Cat. N.: 22) (CAD., FI. Cat. II: 335) . 

- Els testimonis d'herbari no avalen aqüestes citacions, car a l'herbari Vayreda un plec procèdent 

de Queralbs correspon reaiment a E. collinum, i un altre recollit a la Molina s'ha de Dortar a E. 

palustre. A l'herbari Cadevall no hi ha mostres d'aquest tàxon procedents de la comarca. 

633. Epilobium obscurum Schreber 

- Estatges monta i subalpí, rrr. 
Vores de fonts i rierols, mulleres. De l'aliança Cardamino-Montion. VII-IX. 

Coma de Planés, 1850 m; Sta. Caterina, 1000 m; sota la Collada deMeianells, 1800 
m; Coli de Jou, 1600 m. 

DG 28, 3 8 , 3 7 . Eur. 

634. Epilobium roseum Schreber 

Vali de Ribes (ISERN in COSTA, Introd.: 82; in WK., Prodr. III: 185). 
Nuria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 22); la darrera d'aquestes citacions és recollida per 
CAD. (FI. Cat. II: 336). 

- Només l'hem vist a l'estatge monta, on sembla molt rar. 
Es fa als petits rierols. De l'aliança Sparganio-Glycerion. VII-VIII. 

Ribes de Freser, 975 m; sota el Mas, 975 m. 

399

Núria, 2250 m, Noufonts, 2320 m, vers el CoU de Núria, 2350 m, CoU de Lla,
2350-2400 m (BR.-BL., Vég. alp. 1.7, Ga/eopsideto-Poetum fontquerii).
Vegeu també el comentari a E. /anceo/arum.

- De l'estatge montà a l'a1;:[, c i a claps abundant. 1050-2600 m.
Es fa a les pedrusques, als talussos pedregosos, als codolars dels rius, ... preferentment
en terrenys silicis. Androsacetalia a/pinae. Vl-VllI.

Entre el BaeU i CampeUes, 1275 m; baga de Planoles, 1310 m; vores del riu sota Pia
noles, 1075 m; cap al CoU del Remoló, 1700 m, Fornells, 1300 m; sota Oòrria, 1400
m; Torrent del Palós, 1550 m; Coma de Planès, 2100 m; cap al Pas dels Lladres,
2400-2540 m; vora la Font de l'Home mort, 1950 m; Núria, 2000 m; abundant a la
Coma de les Mulleres, 2600 m; Pedrisses, 2000 m; Gorges del Freser (La Balma, Les
Marrades,...); Coma de les Eugues, 2500 m; vora Oaió, 1200 m; torrent del Forn,
1225 m; vall del MaçaneU, 1200 m; Bosc de Ribes, 1640 m; etc.

DG 29, 39, 28, 38. Euc.

Epilobium montanum x coUinum

- No és rar allà on conviuen les dues espècies parentals. L'hem vist, per exemple, als
talussos de la carretera forestal del Bosc de Ribes.

DG 38.

Epilobium lanceolatum Sebastiani et Mauri

Ribes, Queralbs (VAYR.• Cot. N.: 22) (CAD.• FI. Cat. 11: 335).

- Els testimonis d'herbari no avalen aquestes citacions, car a l'herbari Vayreda un plec procedent
de Queralbs correspon realment a E. collinum, i un altre recollit a la Molina s'ha de Dortar a E.
palustre. A l'herbari CadevaU no hi ha mostres d'aquest tàxon procedents de la comarca.

633. Epi10bium obscurum Schreber

- Estatges montà i subalpí, rec.
Vores de fonts i rierols, mulleres. De l'aliança Cardamino-Montion. VIl-lX.

Coma de Planès, 1850 m; Sta. Caterina, 1000 m; sota la CoUada de MeianeUs, 1800
m; CoU de Jou, 1600 m.

DG 28, 38, 37. Euc.

634. Epi10bium roseum Schreber

Vall de Ribes (ISERN in COSTA,Jntrod.: 82; in WK.,Prodr. III: 185).
Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 22); la darrera d'aquestes citacions és recollida per
CAD. (Fi. Cat. lI: 336).

- Només l'hem vist a l'estatge montà, on sembla molt rar.
Es fa als petits rierols. De l'aliança Sparganio-Glycerion. VIl-VIII.

Ribes de Freser, 975 m; sota el Mas, 975 m.



La citació de Nuria, si s'ha de prendre al peu de la lletra, la creiem dubtosa. A l'herba-
ri Vavreda no existeixen mnstres d'aquest tàxon procedents de la comarca. 

D G 3 8 . Eur. 

635. Epilobium palustre L. 

- Estatges monta i subalpí, c. 1000-1925 m. 
Es fa a les mulleres i a les vores de fonts i petits recs. Canción nigrae, Cardamino-
Montion. Només l'hem vist en terrenys poc o molt ácids. VII-VIH. 

Entre Campelles i El Baell, 1250 m; cap a Nevá, 1300 m;baga de Fornells, 1575 m; 
sota la Collada de Toses, 1750 m; cap al Coll de la Creu de Meians, 1925 m; Sta. 
Caterina, 1000 m; valí del Macanell, 1200 m; valí de Fontalba, 1900 m; Gorges de 
Nuria, 1850 m; Les Ribes, 1400 m; vessants del Puig Cerverís, sobre Pardines, no gens 
rar a les mulleres; vora la Collada de Meianells, 1800 m; vora la Collada Verda, 1600 
m;Plans de Portóles i cap a l'OrriVell, 1400-1650 m. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Orófit europ. C 

636. Epilobium anagallidifolium Lamk.; E. alpinum auct., non L. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 82); Nuria (COLM. in WK., Prodr. 
III: 183). 
Puigmal (COSTA, Supl: 28; COSTA in WK., SuppL: 219). 
Cims de Nuria, Carançà (VAYR., Cat. N.: 22). 
CAD. (Fl. Cat. II: 339) recull la citació de SALV. i afegeix: Finestrelles,Comad'Eina, 
Carançà (VAYR.) Puigmal (GAUT.). 
Nuria i Puigllançada (SEN., Add.: 61). El mateix autor cataloga 1'especie en la seva 
flora nurienca (Fl. N.: 62). 
Vers el Coll de Nuria, 2350 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 7, Galeopsideto-Poetum fontque-
rii); vessants S del Puigmal, 2550 m (BR.-BL., /. c. t. 8, Senecietum leucophyllaé). 

— Alta muntanya axial, r. 2000-2650 m. 
Es fa a les tarteres, especialment en indrets on la neu roman molt de temps; mes 
rarament a les vores de rierols. Thlaspietea rotundifolii, Montio-Cardaminetalia. 
VII-IX. 
Pie de Dorria, 2465 m; Nuria (GROS in BC 103917); Nuria i Puigmal (sic) (ex herb. 
PUIGG. in BC 21995); confluencia del riu de les Mulleres i el de Noufonts (ex herb. 
BARNADES in BC 604013); Coma de les Mulleres, 2550 m; sota el Pie de Segre, 
2600 m; vessants del Pie de Fresers, 2650 m; Puig de Pastuira, 2400 m; Serra de la 
Canya, 2050 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 3 8 . Àrt.-alp. 

Epilobium anagallidifolium x palustre 
- A aquest híbrid sembla correspondre un exemplar que recollírem en unes mulleres 
prop el Coll de la Creu de Meians, 1925 m. 

DG 18. 
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La citació de Núria, si s'ha de prendre al peu de la lletra, la creiem dubtosa. A l'herba
ri Vavreda no existeixen mostres d'aquest tàxon procedents de la comarca.

DG38. Eur.

635. Epilobium palustre L.

- Estatges montà i subalpí, c. 1000-1925 m.
Es fa a les mulleres i a les vores de fonts i petits recs. Caricion nigrae, Cardamino
Montion. Només l'hem vist en terrenys poc o molt àcids. VII-VIII.

Entre Campelles i El Baell, 1250 m; cap a Nevà, 1300 m; baga de Fornells, 1575 m;
sota la Collada de Toses, 1750 m; cap al Coll de la Creu de Meians, 1925 m; Sta.
Caterina, 1000 m; vall del Maçanell, 1200 m; vall de Fontalba, 1900 m; Gorges de
Núria, 1850 m; Les Ribes, 1400 m; vessants del Puig Cerverís, sobre Pardines, no gens
rar a les mulleres; vora la Collada de Meianells, 1800 m; vora la Collada Verda, 1600
m; Plans de Pòrtoles i cap a l'Orri Vell, 1400-1650 m.

DG 39, 18,28,38,48. Oròfit europ. C

636. Epilobium anagallidifolium Lamk.; E. alpinum auct., non L.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 82); Núria (CaLM. in WK..,Prodr.
III: 183).
Puigmal (COSTA, Supl.: 28; COSTA in WK.. Suppl.: 219).
Cims de Núria, Carançà (VAYR., Cat. N.: 22).
CAD. (FI. Cat. I1: 339) recull la citació de SALV. i afegeix: Finestrelles, Coma d'Eina,
Carançà (VAYR.) Puigmal (GAUT.).
Núria i Puigl1ançada (SEN., Add.: 61). El mateix autor cataloga l'espècie en la seva
flora nurienca (FI. N.: 62).
Vers el Coll de Núria, 2350 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 7, Galeopsideto-Poetum fontque
rií); vessants S del Puigmal, 2550 m (BR.-BL.,I. c. t. 8, Senecietum leucophyl/ae).

- Alta muntanya axial, r. 2000-2650 m.
Es fa a les tarteres, especialment en indrets on la neu roman molt de temps; més
rarament a les vores de rierols. Thlaspietea rotundifolii, Montio-Cardaminetalia.
VII-DC
Pic de Dòrria, 2465 m; Núria (GROS in BC 103917); Núria i Puigmal (sic) (ex herb.
PUIGG. in BC 21995); confluència del riu de les Mulleres i el de Noufonts (ex herb.
BARNADES in BC 604013); Coma de les Mulleres, 2550 m; sota el Pic de Segre,
2600 m; vessants del Pic de Fresers, 2650 m; Puig de Pastuira, 2400 m; Serra de la
Canya, 2050 m.

DG 29, 39,18,38. Àrt.-alp.

Epilobium anagallidifolium x palustre

- A aquest híbrid sembla correspondre un exemplar que recollírem en unes mulleres
prop el Coll de la Creu de Meians, 1925 m.

DG 18.



637. Epilobium alsinifolium Vill. 

Nûria (PUIGG.), Queralbs (COSTA) in COSTA, Supl: 28; Nûria (POURR. in WK., 
Prodr. Ill: 183). 

Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 22), citaciô que recull després CAD. (Fl. Cat. II: 
339). Puigllançada, Nûria (CAD., Fl. Cat. II: 339) (SEN., Add.: 61). Aquest darrer 
autor inclou la planta en el seu catàleg (Fl. N. : 62). 
Noufonts, 2230 m (BR.-BL., Vég. alp. t. \2,Brvetum schleicheri). 

- Alta muntanya, ce; davalla a l'estatge monta on és mes rar. (1200) 1500-2650 m. 
Vores de rierols i fonts, on sovint és abundant. Montio-Cardaminetalia. VII-VIII. 

Pla de Prats, 1575 m; sobre Prat de Jou, 1725 m; sota el Pla de les Salines de Baix, 
2140 m; vail Estremera; Coma del Borrut, 2500 m; Nûria, 2050 m; cap al Collet 
Verd, 2100 m; sota Coll d'Er, 2650 m; Coma d'Eina, 2400 m; Clot de l'Os, 2325 m; 
Coma de Vaca, 2100 m; sobre els Collets, 1875 m; prop de Daiô, 1200 m; Serra de la 
Canya, 2050 m; vora la Collada de Meianells, 1800 m; Mont-roig, 1825 m; Collada 
Verda (Vall de Camprodon), 1500 m; Les Noufonts, 1500 m; Pardines, roques om-
brejades en un torrent (A. de BOLÔS in BC 126636); Conivella, 1400 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Bor.-alp. 

CORNACEAE 

638. Cornus sanguinea L. 

- Zones meridional i central de la Vall, a l'estatge monta inferior, ccc. 775-1300 m. 
Es fa a les bardisses, als marges de bosc i dintre els boscos mateixos. De la classe 
Querco-Fagetea en general. VI-VII. 

Frequent sobretot a la part meridional de la comarca: Pont d'en Cabreta, El Sagnari, 
El Casot, fageda d'Esteguelella, torrent de la Corba, Estèguel, Can Perramon de Baix, 
vall de Barricô, Aiguës de Ribes, Perramon, torrent Roig, El Baell, vall d'Angelats, 
Torroella, Can Gorra, etc. A la zona central, no tan abundant: Bac de l'Heura, 
Maçana, voltants de Ribes de Freser, Roques Blanques, Coll de la Casassa, Batet, 
Rialb, La Farga de Queralbs, Queralbs. etc. 

DG 3 9 , 2 8 , 38, 27, 37. Lateeur. 

ARALIACEAE 

639. Hedera helix L. 

Nom vulgar: heura (èura). 

- Zones central i meridional de la Vall, a l'estatge monta inferior, ce. 775-1300 m. 
Boscos humits, indrets ombnvols. Fagetalia sylvaticae, i Querco-Fagetea en general. 
Fa extensos tapissos dins els boscos del Tillo-Acerion. VIII-X. 

Bosc d'Esteguelella, Estèguel, El Casot, vall de Barricô, torrent Roig, El Baell, Aiguës 
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637. Epilobium alsinifolium Vill.

Núria (PUIGG.), Queralbs (COSTA) in COSTA, Supl.: 28; Núria (POURR. in WK.,
Pradr. III: 183).

Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 22), citació que recuU després CAD. (F/. Cat. 11:
339). PuigUançada, Núria (CAD., FI. Cat. 11: 339) (SEN., Add.: li1). Aquest darrer
autor inclou la planta en el seu catàleg (FI. N.: 62).
Noufonts, 2230 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 12, Brvetum sehleiehe,,).

- Alta muntanya, cc; davalla a l'estatge montà on és més rar. (1200) 1500-2650 m.
Vores de rierols i fonts, on sovint és abundant. Montio·Cardaminetalia. VII·VIII.

Pla de Prats, 1575 m; sobre Prat de Jou, 1725 m; sota el Pla de les Salines de Baix,
2140 m; vall Estremera; Coma del Borrut, 2500 m; Núria, 2050 m; cap al CaUet
Verd, 2100 m; sota CoU d'Er, 2650 m; Coma d'Eina, 2400 m; Clot de l'Ós, 2325 m;
Coma de Vaca, 2100 m; sobre els CaUets, 1875 m; prop de Daió, 1200 m; Serra de la
Canya, 2050 m; vora la CoUada de MeianeUs, 1800 m; Mont-roig, 1825 m; CoUada
Verda (Vall de Camprodon), 1500 m; Les Noufonts, 1500 m; Pardines, roques om
brejades en un torrent (A. de BOLÓS in BC 126636); ConiveUa, 1400 m.

DG 29, 39,18,28,38,48.

CORNACEAE

Bor.-alp.

638. Comus sanguinea L.

- Zones meridional i central de la Vall, a l'estatge montà inferior, ccc. 775-1300 m.
Es fa a les bardisses, als marges de bosc i dintre els boscos mateixos. De la classe
Quereo-Fagetea en general. VI-VIl.

Freqüent sobretot a la part meridional de la comarca: Pont d'en Cabreta, El Sagnari,
El Casot, fageda d'EstegueleUa, torrent de la Corba, Estèguel, Can Perrarnon de Baix,
vall de Barricó, Aigües de Ribes, Perramon, torrent Roig, El Baell, vall d'Angelats,
Torroella, Can Gorra, etc. A la zona central, no tan abundant: Bac de l'Heura.
Maçana, voltants de Ribes de Freser, Roques Blanques, Coll de la Casassa, Batet,
Rialb, La Farga de Queralbs, Queralbs. etc.

DG 39, 28, 38, 27, 37.

639. Hedera helix L.

ARALlACEAE

Lateeur.

Nom vulgar: heura (eura J.

- Zones central i meridional de la Vall, a l'estatge montà inferior, cc. 775-1300 m.
Boscos humits, indrets ombrívols. Fagetalia sy/vatieae, i Querea-Fagetea en general.
Fa extensos tapissos dins els boscos del Tilio-Aeerion. VlIl-X.

Bosc d'Esteguelella, Estèguel, El Casot, vall de Barricó, torrent Roig, El BaeU, Aigües

"



de Ribes, entre la Talaia i Torroella, vali d'Angelats, Bac de l'Heura, Ma9ana, Pvibes de 
Freser, la Farga de Queralbs, Queralbs, Sta. Caterina, El Mas, Bosc d'en Cigala, l'Orri, 
etc. 

DG 3 9 , 2 8 , 3 8 , 27, 37. Submed.-Subatl. 

UMBELLIFERAE 

640. Sanícula europaea L. 

— Zones meridional i oriental de la Vali, rr, però localment abundant. 775-1550 m. 
Es fa ais boscos humits. De l'ordre Fagetalia sylvaticae. Només en terrenys calcaris. 
V-VII. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; fageda d'Esteguelella; obac de la vali de Barricò, 
on és forca abundant; vora Aigües de Ribes, 875 m; baga de Perramon, 1000 m; 
Bruguera, 1200 m; Conivella, 1400 m; fageda dels Prats. 

DG 38, 27, 37. Lateatl. 

641. Astrantia major L. 

Ribes, Nuria (CAD., FI. V.: 84;FI. Cat. Ili: 111). 
Queralbs (SEN., Add.: 78). El mateix autor inclou la planta en el seu catàleg (FI. N.: 
65) sense especificar localitat. 
Vali de Conivella, 1400 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. not. II: 220, 
Cariceto-Eriophoretum latifolii). 

— Des de l'estatge monta inferior al límit superior del subalpi, ce, però de distribució 
més aviat irregular. 775-2100 m. 
Es fa en indrets frescals, de sòl més o menys humit (prats de dall, clarianes de bosc, 
vorades...). Polygono-Trisetion, Trifolion medii, Fagetalia sylvaticae, etc. VI-VIII (X). 

Des de l'entrada de la Vali fins a sobre Toses, a la vali de Nuria, a la Collada Verda i a 
Sant Aman?. Localitats intermedies: cap a la Collada de Grats, vora Estèguel (800 
m), torrent de la Corba, vora del Casot, vali de Barricò, Aigües de Ribes, Pas del Llop, 
Pia de Prats, Coli de la Casassa, roques de Forat Mito (1700 m), baga de Plañóles, 
Espinosa (1100 m), cap a Nevà (1280 m), Fornells, baga de Fornells, voltants de 
Ribes, Rialb, Vilamanya, vali Estremerà, Queralbs, Daió, Gorges de Nuria, sota el 
Collet Verd (2100 m), Coma d'Eina, Roc de la Male (2100 m), Roc de Tot-lo-món, 
Gorges del Freser, Ribesaltes, L'Orri, Can Barratort. abundant a la baga de Pardines 
(Vilaró, Puigsac, les Noufonts,...), Puig del Pia de les Pasteres, Conivella, etc. etc. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28, 38 ,48 , 27, 37. Eur. munt. 

642. Astrantia minor L. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 106); Nuria (VAYR., Cat. N.: 30) 
(COLM. in WK., Prodr. Ili: 5); Nuria, des del Salt del Sastre (CAD., FI V.: 84; FI. 
Cat. III: 111); roques granítique1; de les gorges per sota de Nuria, i també a les de la 
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de Ribes, entre la Talaia i Torroella, vall d'Angelats, Bac de l'Heura, Maçana, Ribes de
Freser, la Farga de Queralbs, Queralbs, Sta. Caterina, El Mas, Bosc d'en Cigala, l'Orri,
etc.

DG 39, 28, 38, 27, 37.

UMBELLlFERAE

Submed.-Subatl.

640. SanicuJa europaea L.

- Zones meridional i oriental de la Vall, rr, però localment abundant. 775-1550 m.
Es fa als boscos humits. De l'ordre Fagela/ia sy/valieae. Només en terrenys calcaris.
V-VII.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; fageda d'Esteguelella; obac de la vall de Barricó,
on és força abundant; vora Aigües de Ribes, 875 m; baga de Perramon, 1000 m;
Bruguera, 1200 m; Conivella, 1400 m; fageda dels Prats.

DG 38, 27, 37. Lateatl.

641. Astrantia major L.

Ribes, Núria (CAD., F/. v.: 84; F/. Cal. III: 111).
Queralbs (SEN., Add.: 78). El mateix autor inclou la planta en el seu catàleg (FI. N.:
65) sense especificar localitat.
Vall de Conivella, 1400 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. noi. 11: 220,
Carieelo-Eriophorelum /ati/olii).

- Des de l'estatge montà inferior al límit superior del subalpí, cc, però de distribució
més aviat irregular. 775-2100 m.
Es fa en indrets frescals, de sòl més o menys humit (prats de dall, clarianes de bosc,
vorades...). Po/ygono-Trisetion, Trifolion medi/, Fagelalia sy/vatieae, etc. VI-VlIl (X).

Des de l'entrada de la Vall fms a sobre Toses, a la vall de Núria, a la Collada Verda i a
Sant Amanç. Localitats intermèdies: cap a la Collada de Grats, vora Estèguel (800
ml, torrent de la Corba, vora del Casot, vall de Barricó, Aigües de Ribes, Pas del Llop,
Pla de Prats, Coll de la Casassa, roques de Forat Mitó (1700 ml, baga de Planoles,
Espinosa (1100 ml, cap a Nevà (1280 ml, Fornells, baga de Fornells, voltants de
Ribes, Rialb, Vilamanya, vall Estremera, Queralbs, Daió, Gorges de Núria, sota el
Callet Verd (2100 ml, Coma d'Eina, Roc de la Malè (2100 ml, Roc de Tot-lo-món,
Gorges del Freser, Ribesaltes, L'Orri, Can Barratort. ah1\ndant a la baga de Pardines
(Vilaró, Puigsac, les Noufonts,...), Puig del Pla de les Pasteres, Conivella, etc. etc.

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 27, 37.

642. Astrantia minar L.

Eur. munt.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 106); Núria (VAYR., Cal. N.: 30)
(CaLM. in WK., Prodr. III: 5); Núria, des del Salt del Sastre (CAD., FI. V.: 84; FI.
':al. 111: III); roques granítiquec de les gorges per sota de Núria, i també a les de la



riba esquerra prop del santuari (SEN., Add.: 78). Aquest darrer autor inclou l'espècie 
en el seu catàleg (FI. N.: 65) sense assenyalar localitats. 

- Alta muntanya axial, al sector nord-oriental de la comarca, ce. Davalla rarament a 
l'estatge monta. (1300) 1600-2500 m. 
Clarament acidòfila. Es fa en indrets frescals i sobretot als relleixos rocosos ombri-
vols, no rarament dins els matolls de neret o als herbassars. Rhododendro-Vaccinion, 
Adenostyletalia, etc. VII-VIII. 

Freqùent i localment abundant a les altes valls dels rius Freser i Nùria. Fora d'aques-
ta àrea sembla inexistent o, en tot cas, rarissima. 
Gorges de Nùria (Salt del Sastre, Pia de Carcal, canal de la Ganta, Pia de Sallent, 
Fontnegra,...), 1600-2000 m; Coma de Fontalba; Roc de la Fita, 2100 m; vali de 
Nùria; zona del Roc de Tot-lo-món; sobre Daió, 1300 m; Gorges del Freser (Roc de 
Guardiola, Clot de la Balma, bosc de Carboners, la Molcó, les Marrades, les Espigueto-
ses,...), en alguns llocs abundantfssima; Planell de Coma de Vaca, 2075 m; vessants 
obacs del Balandrau, molt abundant; costa de Mantinell; cap al Coli de la Coma de 
l'Orri, 2375 m; Coma de Fresers, 2500 m; etc. 

DG 29, 39, 38. Oròfit alp. 

643. Eryngium bourgatii Gouan 

Nom vulgar: espinacal. 

Queralbs (CAD.,FI. V.: 84;FI. Cat. Ili: 113) (SEN., Add.: 78). 
Nùria (CAD., FI. Cat. Ili: 113) (SEN., Add.: 78). 
Vali de Ribes (CAD., FI. Cat. Ili: 113). 
SEN. en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 65) cataloga l'espècie sense indicar localitats 
concretes. 
Nùria, 2200 m, vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161,Festucetum scopa-
rìae subassociació'de Festuca ovina subsp. indigesta). 
Vessant S del Coli de Queralbs, 2500-2550 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat 
d'Astragalus nevadensis i Festuca scopano). 

— De l'estatge monta superior a l'alpi, ce, i en alguns indrets molt abundant. (1000) 
1300-2600 m. 
Té una certa preferència pels substrats calcaris, però de vegades abunda també als 
silicis. Es fa sobretot als prats mesòfils altimontants i subalpins (Mesobromion); és 
freqùent també als prats d'ussona (Festucion gautieri) i es troba en general a tota 
mena de pasturatges (Seslerietalia coeruleae en general, Caricetalia curvulae). VI-VIII. 

Des dels vessants de Sant Amane i des de Golobran fins a Puigllancada, a la Vali de 
Nùria i a la Collada Verda. Localitats intermèdies: Pas del Llop, Pia de Plaus (1275 
m), Campelles, La Covil, Coli de la Casassa (1200 m), Plans de Nevà (molt abundant), 
baga de Toses, Pia de Rus, Pia d'Anyella, vora la Collada de Toses, torrent del Palós 
(1600 m), Coma de Planès, Coma de Fontseca (2400 m), molt abundant vora la Font 
de l'Home Mort, vali Estremerà, Vilamanya (1300 m), Collet d'Estebn's, Coma de 
Fontalba (2240 m), Nùria, Coma de les Mulleres (2300 m), Coma de Fontnegra, 
Planell de Coma de Vaca, Serra de la Canya (2150 m), Creu del Far (1650 m), sobre 

403

riba esquerra prop del santuari (SEN., Add.: 78). Aquest darrer autor inclou l'espècie
en el seu catàleg (F/. N: 65) sense assenyalar localitats.

- Alta muntanya axial, al sector nord-oriental de la comarca, cc. Davalla rarament a
l'estatge montà. (1300) 1600-2500 m.
Clarament acidòfila. Es fa en indrets frescals i sobretot als relleixos rocosos ombri.
vols, no rarament dins els matolls de neret o als herbassars. RJzododendro-Vaccinion.
Adenosty/era/ia, etc. VlI·Vll¡'

Freqüent i localment abundant a les altes valls dels rius Freser i Núria. Fora d'aques
ta àrea sembla inexistent 0, en tot cas, caríssima.
Gorges de Núria (Salt del Sastre, Pla de Carcal, canal de la Ganta, Pla de Sallent,
Fontnegra,...), 1600-2000 m; Coma de Fontalba; Roc de la Fita, 2100 m; vall de
Núria; zona del Roc de Tot-la-món; sobre Daió, 1300 m; Gorges del Freser (Roc de
Guardiola, Clot de la Balma, bosc de Carboners, la Molçó, les Marrades, les Espigueta
ses, ...), en alguns llocs abundantissirna; Planell de Coma de Vaca, 2075 m; vessants
obacs del Balandrau, molt abundant; costa de Mantinell; cap al Coll de la Coma de
l'Orri, 2375 m; Coma de Fresers, 2500 m; etc.

DG 29, 39, 38.

643. Eryngium bourgatii Gouan

Nom vulgar: espinacal.

Oròfit alp.

Queralbs (CAD., FI. v.: 84; FI. Car. 111: 113) (SEN., Add.: 78).
Núria (CAD., FI. Car. 111: 113) (SEN., Add.: 78).
Vall de Ribes (CAD., FI. Car. 111. 113).
SEN. en el seu catàleg nurienc (FI. N: 65) cataloga l'espècie sense indicar localitats
concretes.
Núria, 2200 m, vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Veg. alp.: 161, Festucerum scopa
r¡ae subassociació' de Festuca ovina subsp. indigesta).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2500-2550 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat
d'As traga/us nevadensis i Festuca scoparia).

- De l'estatge montà superior a l'alpí, cc, i en alguns indrets molt abundant. (1000)
1300-2600 m.
Té una certa preferència pels substrats calcaris, però de vegades abunda també als
silicis. Es fa sobretot als prats mesòfIls altirnontants i subalpins (Mesobromioll); és
freqüent també als prats d'ussona (Festuc/all gaurieri) i es troba en general a tota
mena de pasturatges (Ses/erietalia coeruleae en general, Caricetalia cumi/ae). VI-VIII.

Des dels vessants de Sant Amanç i des de Golobran fms a Puigllançada, a la Vall de
Núria i a la Collada Verda. Localitats intermèdies: Pas del Llop, Pla de Plaus (1275
m), Campelles, La Covi!, Coll de la Casassa (1200 m), Plans de Nevà (molt abundant),
baga de Toses, Pla de Rus, Pla d'Anyella, vora la Collada de Toses, torrent del Palós
(1600 m), Coma de Planès, Coma de Fontseca (2400 m), molt abundant vora la Font
de l'Home Mort, vall Estremera, Vilarnanya (1300 m), Callet d'Estebrís, Coma de
Fontalba (2240 m), Núria, Coma de les Mulleres (2300 m), Coma de Fontnegra,
Planell de Coma de Vaca, Serra de la Canya (2150 m), Creu del Far (1650 m), sobre



La Plana (1250 m), prop de Ribes de Freser (1000 m), Clot de la Moscatosa (1400 
m), Coll del Pal, Plans de Portóles, l'Orri Vell, sobre l'estany de Can Roca, sobre Can 
Barratort (1425 m), llisos de Taga, Pía del Freixe (1540 m), vora Coll de Jou, sobre el 
Collet de Saltor (1600 m), etc. etc. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 27, 37. Orôfït ibero-pir. 

644. Eryngium campestre L. 

Nom vulgar: espinacal. 

— Estatge monta, ccc. Penetra a la zona subalpina. 775-1500 (1825) m. 

Prats, sobretot als mes xerôfils. Festuco-Brometea (i principalment Xerobromion), 
Aphyllanthion. VI-VIII. 

Esteguelella, Collada de Grats, El Casot, La Corba, Estèguel, Barricó, Pas del Llop 
(1500 m), Aiguës de Ribes, El Baell, Pedrera, Campelles, Roques Blanques, Plañóles, 
Fornells, Pla de Rus (1825 m), Ribes de Freser, Batet, Rialb, Queralbs, Vilamanya, 
Els Emprius de Serrât (1650 m), Les Vinyes, Pardines, Ribes de Freser, Clots de 
Macana, Bruguera, Camp dels Dois (15 î 5 m), etc. etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 37. Plurireg. 

Eryngium x chevalieri Sennen (= E. campestre x bourgatii) 

— No pas rar alla on entren en contacte les àrees d'ambdôs progenitors. 
Pla de Plaus, 1275 m, força abundant; Campelles, 1300 m, també fréquent; baga de 
Toses, 1470 m; Els Emprius de Serrât, 1650 m; vora Ca la Xeca, 1300 m; Pla del 
Freixe, 1550 m. 
SENNEN l'havia assenyalat als prats de Meians (entre Montgrony i Castellar de n'Hug) 
i a la valí cerdana de Llo (vegeu ,per exemple,Nombr. loc.: 374). 

Al costat de formes clarament intermedies entre E. campestre i E. burgatii, hom 
troba també individus mes o menys anèmals que tant poden correspondre a races 
extremes d'aquelles especies (totes dues bastant polimorfes) com a formes introgressi 
ves complexes. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 . 

645. Chaerophyllum hirsutum L. subsp. hirsutum; C. cicutaria Vill. 

Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 105) (veg. també WK., Prodr. III: 82) (SEN., 
AdeL: 77; FI. N.: 65). 
Nuria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 30). 
CAD. (FÎ. Cat. III: 102) recull les citacions anteriors i ni afegeix: vall de Ribes, vores 
del Freser. 
Sait del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 28,Peucedaneto-Luzuletum desvauxii). 

— Estatges monta superior i subalpí, ce; seguint els rius, davalía a l'estatge monta 
inferior. (825) 1200-2150 m. 
Herbassars humits, vores de torrents, boscos de ribera. Calthion, Molinietalia en 
general, Alno-Ulmion, (V) VI-VIII. 
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La Plana (1250 ml, prop de Ribes de Freser (1000 ml, Clot de la Moscatosa (l400
ml, Coll del Pal, Plans de Pòrtoles, l'Orri Vell, sobre l'estany de Can Roca, sobre Can
Barratort (l425 ml, llisos de Taga, Pla del Freixe (1540 ml, vora Coll de Jou, sobre el
Callet de Saltar (l600 ml, etc. etc.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37. Oròf¡"t ibera-piro

644. Eryngium campestre L.

Nom vulgar: espinacal.

- Estatge montà, cec. Penetra a la zona subalpina. 775-1500 (1825) m.
Prats, sobretot als més xeròms. Festuco-Srometea (i principalment Xerobromion),
Aphyllanthion. VI-VIU.

Esteguelella, Collada de Grats, El Casot, La Corba, Estèguel, Barricó, Pas del Llop
(1500 ml, Aigües de Ribes, El Baell, Pedrera, Campelles, Roques Blanques, Planoles,
Fornells, Pla de Rus (1825 ml, Ribes de Freser, Batet, Rialb, Queralbs, Vilamanya,
Els Emprius de Serrat (1650 ml, Les Vinyes, Pardines, Ribes de Freser, Ciats de
Maçana, Bruguera, Camp dels Dois (lS i 5 ml, etc. etê.

DG 39, 18,28,38,27,37. Plurireg.

Eryngium x chevalieri Sennen (= E. campestre x bourgatii)

- No pas rar allà on entren en contacte les àrees d'ambdós progenitors.
Pla de Plaus, 1275 m, força abundant; Campelles, 1300 m, també freqüent; baga de
Toses, 1470 m; Els Emprius de Serrat, 1650 m; vora Ca la Xeca, 1300 m; Pla del
Freixe, 1550 m.
SÉNNEN l'havia assenyalat als prats de Meians (entre Montgrony i Castellar de n'Hug)
i a la vall cerdana de Lla (vegeu ,per exemple,Nombr. /oc.: 374).

Al costat de formes clarament intermèdies entre E. campestre i E. burgatii, hom
troba també individus més o menys anòmals que tant poden correspondre a races
extremes d'aquelles espècies (totes dues bastant polimorfes) com a formes introgressi·
ves complexes.

DG 18,28,38.

645. Chaerophyllum hirsutum L. subsp. hirsutum; C. cicutaria Vill.

Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 105) (veg. també WK., Prodr. III: 82) (SEN.,
Add.: 77; F/. N: 65). .
Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N: 30).
CÀD. (Fi. Cat. III: 102) recull les citacions anteriors i hi afegeix: vall de Ribes, vores
del Freser.
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 28, Peucedaneto-Luzuletum desvat/xii).

- Estatges montà superior i subalpí, cc; seguint els rius, davalla a l'estatge manta
inferior. (825) 1200-2150 m.
Herbassars humits, vores de torrents, boscos de ribera. Calthion, Molinietalia en
general, Alno-U/mion, (V) VI-Vlll.



Aiguës de Ribes (825 m), Ribes de Freser (a les vores de riu), cap al Pont de Solà 
(1000 m), cap a Ventola (1250 m), baga de Toses, vora la Collada de Toses, vali 
Estremerà, Font de l'Home mort (1800 m), Prat del Bac (1275 m), cap a Daió (1175 
m), Gorges de Nuria (abundant), voltants de Nuria, sota el Collet Verd (2100 m), 
Coma d'Eina (2150 m), Torrent de la Balma (1750 m), Planell de Coma de Vaca 
(2100 m), Coma de Fresers (2150 m), Gorges del Freser, torrent de la Calç (1400 
m), baga de la Canya (1900 m), vora el Moli d'en Bonada (1275 m), Bosc de Ribes 
(1650 m), Pardines (1200 m), Puigsac, sota Boixetera (1400 m), cap a la Collada 
Verda (1575 m), Les Noufonts (1500 m), etc. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Oròfit europ. C 

646. Chaerophyllum aureum L. 

La Ruira (CAD.,Exe: 94;FI. Cat. III: 103). 

— De l'estatge monta inferior al lírnit superior del subalpí, ecc. 775-2050 m. Vorades 
i clarianes humides, marges, prats de dall. Alliahon, Alno-Ulmion, Airhenathereta
ha,... De vegades fa poblacions extenses. V-VIII. 

Des de l'entrada de la Vali fins a la Collada de Toses, a Nuria i a l'alta vali del 
Segadell. Localitats concretes: vali d'Esteguelella, La Corba, vali de Barricò, Aiguës 
de Ribes, Perramon, El Baell, Campelles, costes de Ventola, Plañóles, Planes, Espino
sa, Fornells, Toses, Dòrria, Ribes de Freser, Rialb, Fustanyà, Queralbs, La Plana, 
Gorges de Nuria, zona del Roc de Tot-lo-món, Gorges del Freser, Pardines, Les 
Noufonts, Mas Conili, Clots de Macana, Bruguera, Saltor, etc. etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 28 ,38 , 27, 37. Oròfit europ. C 

647. Chaerophyllum temulum L. 

Vali de Ribes (CAD. ,R V.: 84; FI. Cat. Ili: 102). 

— Estatge monta, r. 

Vorades humides i més o menys nitròfiles, clarianes deis boscos humits. Alliarion, 

Alno-Ulmion. VI-VIL 

Aigües de Ribes, 825 m; Can Gorra, 925 m; Macana, 950 m; voltants de Ribes, 
sobretot a les vores de riu; vora Roques Blanques, 1000 m; cap al Mas, 975 m; vora 
CanPerpinyà, 1175 m. 

D G 2 8 , 3 8 . Eur. 

648. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 

Queralbs (VAYR., Cat. N.: 30), citació que recull CAD. (FI. Cat. III: 97). 

— Estatges monta i subalpí, c. 775-2000 m. 

Boscos humits, vorades, herbassars. Alno-Ulmion, Alliarion, Adenostyletalia, Fagion 

sylvaticae,... V-VII. 

Vora el Pont d'en Cabreta (775 m), Macana (925 m), voltants de Ribes de Freser (a 
les vores de rius), Roques Blanques (1000 m), sota Plañóles (1100 m), Fornells 
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Aigües de Ribes (825 ml. Ribes de Freser (a les vores de riu). cap al Pont de Solà
(l000 ml. cap a Ventolà (l250 ml. baga de Toses. vora la CoUada de Toses. vaU
Estremera. Font de l'Home mort (l80ü ml. Prat del Bac (1275 ml, cap a Daió (1175
ml. Gorges de Núria (abundant). voltants de Núria. sota el CaUet Verd (2100 m).
Coma d'Eina (2150 ml. Torrent de la Balma (l750 ml. PlaneU de Coma de Vaca
(2100 ml. Coma de Fresers (2150 ml. Gorges del Freser, torrent de la Calç (1400
ml. baga de la Canya (l900 ml. vora el Molí d'en Bonada (1275 ml. Bosc de !Ubes
(1650 ml. Pardines (l200 ml. Puigsac. sota Boixetera (l400 m). cap a la CoUada
Verda (l575 m). Les Noufonts (l500 m). etc.

DG 29. 39,18.28.38.

646. Chaerophyllum aureum L.

La Ruira (CAD.• Exc.: 94; FI. Ca/III: 103).

Oròfit eurap. C

- De l'estatge montà inferior al límit superior del subalpí, ccc. 775-2050 m. Vorades
i clarianes humides, marges, prats de dall. Alliarion. Alno·Ulmion, Arrhenathereta
lia•... De vegades fa poblacions extenses. V-Vlll.

Des de l'entrada de la vaU fins a la CoUada de Toses. a Núria i a l'alta vall del
SegadeU. Localitats concretes: vaU d·EstegueleUa. La Corba. vall de Barricó. Aigües
de Ribes. Perramon. El BaeU. CampeUes. costes de Ventolà. Planoles. Planès. Espino·
sa, Fornells, Toses, Dòrria, Ribes de Freser, Rialb, Fustanyà, Queralbs, La Plana,
Gorges de Núria. zona del Roc de Tot-la-món. Gorges del Freser. Pardines. Les
Noufonts. Mas Conill. Clots de Maçana. Bruguera. Saltar. etc. etc.

DG 39. 18,28.38.27.37.

647. Chaerophyllum temulum L.

vaU de Ribes (CAD .• FI. l': 84; F/. Cat. III: 102).

Oròfit eurap. C

- Estatge montà. r.
Vorades humides i més o menys nitròfJ1es, clarianes dels boscos humits. Alliarion,

Alna-Ulmioll. VI·Vil.

Aigües de Ribes. 825 m; Can Gorra, 925 m; Maçana. 950 111; voltants de Ribes.
sobretot a les vores de riu; vora Roques Blanques, 1000 111; cap al Mas. 975 m; vora
Can Perpinyà, 1175 m.

DG 28.38. Eur.

648. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

Queralbs (VAYR.• Cat. N.: 30). citació que recull CAD. (FI. Cat. III: 97).

- Estatges montà i subalpí, c. 775-2000 m.

Boscos humits, vorades, herbassars. Alllo-Ulmion, A/liarion, Adenostyletalia, Fagioll
sylvaticae,... V·VII.

Vora el Pont d'en Cabreta (775 ml. Maçana (925 ml. voltants de Ribes de Freser (a
les vores de rius). Roques Blanques (l000 ml. sota Planoles (1100 ml. Fornells



(1275 m), Toses (1450 m), sota el Pla d'Anyella (1700 m), vall Estremera (1700 m), 
Gorges de Nûria i canals adjacents (1700-2000 m, en alguns llocs molt abundant), 
Gorges del Freser, Bosc de Ribes (1700 m), vall de Conill, Els Prats (1550 m), sota el 
Puig de Pla de les Pasteres (1700 m), vessants del Taga sobre els Clots de Maçana 
(1550 m), etc. 

SEN. recol-lectà la planta a Nûria i es pregunta: "Est-ce bien l'A. Candollei R. et 
Cam. que nous avons recueilli en août 1914 par les murs des prairies de Nûria en fruit 
bien murs? ". A. candollei és una de les diverses races que hom ha distinguit dins d'A. 
sylvestris, espècie bastant polimorfa. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 , Eur. 

649. Molopospermum peloponnesiacum (L.) Koch;M cicutarium DC. 

Nom vulgar: coscoll. 

Nûria (VAYR., Cat N.: 30) (CAD., Fl. V.: 8 4 ; R Car. / / / : 105). 
Coma de les Mulleres (CAD.,Exe: 103). 
Entre el Pont de Cremal i Nûria (SEN.,Add.: 78). El mateix autor cataloga l'espècie 
en la seva flora nurienca (Fl. N.: 65). 

— Estatges subalpi i monta superior, c, perô és molt fréquent i abundant al sector 
nord-oriental de la comarca i sembla nul, per contra, a la zona occidental. Davalla 
eventualment a l'estatge monta. (1150) 1500-2200 m. 
Es fa als cingles, tarteres, relleixos de roca, etc., tant en terrenys calcaris com silicis, i 
tant aviat en indrets assolellats com als obacs. Thlaspietea rotundifolii, Asplenietea, 
Juniperion nanae. VI-VIII. 
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(1275 m), Toses (1450 m), sota el Pla d'Anyella (1700 m), vall Estremera (1700 m),
Gorges de Núria i canals adjacents (1700-2000 m, en alguns llocs molt abundant),
Gorges del Freser, Bosc de Ribes (1700 m), vall de Conill, Els Prats (1550 m), sota el
Puig de Pla de les Pasteres (1700 m), vessants del Taga sobre els Clots de Maçana
(1550 m), etc.
SEN. recol·lectà la planta a Núria i es pregunta: "Est-ce bien l'A. Cando/lei R. et
Cam. que nous avons recueilli en aoüt 1914 par les murs des prairies de Núria en fruit
bien murs? ".A. candol/ei és una de les diverses races que hom ha distinguit dins d'A.
sylvestris, espècie bastant polimorfa.

DG 39, 18, 28, 38,48, 37, Eur.

649. Molopospennum peloponnesiacum (L.) Koch;M. cicutarium DC.

Nom vulgar: coscoll.

Núria (VAYR., Cat. N.: 30)(CAD., FI. V.: 84; FI. Cat. III: 105).
Coma de les Mulleres (CAD.,Exc.: 103).
Entre el Pont de Cremali Núria (SEN., Add.: 78). El mateix autor cataloga l'espècie
en la seva flora nurienca (FI. N.: 65).

- Estatges subalpí i montà superior, e, però és molt freqüent i abundant al sector
nord-oriental de la comarca i sembla nul, per contra, a la zona occidental. Davalla
eventualment a l'estatge montà. (1150) 1500-2200 m.
Es fa als cingles, tarteres, relleixos de roca, etc., tant en terrenys calcaris com silicis, i
tant aviat en indrets assolellats com als obacs. Thlaspietea rotundifolii, Asplenietea,
Juniperion nanae. VI·VIl1.

9 Molopospermum peloponnesiacum

'-,

7

2 3



Fréquent a la zona compresa entre la capçalera del riu Freser i la vali Estremerà: 
sobre el Planell de Coma de Vaca, 2050 m; Gorges del Freser (Roc de Guardiola, La 
Balma, bosc de Carboners, Castellcervós, Sait del Grill, Roc de la Calç, sobre Daió,...), 
1300-2000 m; Cap a la Coma del Gispet, 2000 m; Roc de Tot-lo-món; Gorges de 
Nûria; Coma de Fontnegra; voltants de Nûria; Coma d'Eina, 2200 m; vali Estremerà, 
1300-1800 m; Baga de la Canya, 1900 m; bagues de Siat i de Ribes. 
No pas rar tampoc a la part centro-meridional de les serres pre-pirinenques: sotaPrat 
de Jou, 1600 m; sobre el Mal Pas del Toix (Ripollès), 1650 m; Lleixes de la Covil, 
1700 m; Roques de Forât Mito, 1650 m; La Berruga, 1775 m; entre Campelles i el 
Baell, 1300 m; sota Coli de Jou, 1350 m; obac de Sant Amanç, 1650-1750 m. 
A d'altres zones, mes esporàdic: La Moscatosa, 1400 m; Els Coforns, on davalla fins a 
1150 m. 

DG 29 ,39 , 28 ,38 , 37. Oròfit alp. 

Bunium alpinum Waldst. et Kit. 

Pujant al Pia de Pujalts, rar (SEN., Add.: 75) . 

- Es tracta, com pot comprovar-se a l'herbari Sennen, d'una forma de Conopodium majus. 

650. Conopodium majus (Gouan) Loret in Loret et Barrandon; C. denudatimi Koch 

Nûria (CAD.,FI. V.: 84;FI Cat. III: 100) (SEN.,M N.: 65). 

Coli de Lio? [GAUT., Catal: 203, sub C. denudatum Koch var. pyrenaeum (Nym.)]. 
Nûria, 2050 m, Noufonts, 2210 m (BR.-BL., Vég. alp. t .18, Chenopodieto-Tara-
xacetum pyrenaici); vers Noufonts, 2450 m, Pic de Segre, 2400-2450 m (BR.-BL., Le. 
t. 2 1 , Festucetum eskiae). Sub C. mutabile. 

— Alta muntanya axial, ce. A d'altres zones (serres pre-pirinenques, estatge monta), 
r. 875-2450 m. 
Es fa als prats, als matolls, als boscos clars,... amb preferèneia per les comunitats 
obertes i pels terrenys silicis. VI-VII. 

Fréquent sobretot a la zona axial: Costa Rasa, Collada de Toses, cap a la Creu de 
Meians, 1900 m, Torrent del Palós, de Toses a Fornells, sobre Espinosa (1300 m), 
cap a Dòrria, El Pinetar, Bosc de Batet (1525 m), Coma de Fontalba, Coma de 
l'Embut, Nûria, Gorges de Nûria, Coma del Gispet, Gorges del Freser, etc. etc. 
A la zona pre-pirinenca, no tan fréquent: Pia d'Anyella, baga de Toses, Pia de Plaus, 
Barricò, Ribes de Freser, Costa Ardena, El Mas, Mas Conili, Bac de l'Heura, Sant 
Amanç, etc. 

C. mutabile Miégeville és una raça heliòfila, el valor sistemàtic de la quai resta molt 
obscur. 

DG 29, 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Lateatl. 

C. ramosum Costa i C. daucifolium Rouy et Camus 

SEN. indica dubtosament ambdues plantes a Nûria. Diu textualment {Add.: 76) : "ne semblent 

pas différer de beaucoup et les deux plantes nous paraissent exister à Nûria...". 
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Freqüent a la zona compresa entre la capçalera del riu Freser i la vall Estremera:
sobre el Planell de Coma de Vaca, 2050 m; Gorges del Freser (Roc de Guardiola, La
Balma, bosc de Carboners, Castellcervós, Salt del Grill, Roc de la Calç, sobre Daió, ...).
1300-2000 m; Cap a la Coma del Gispet, 2000 m; Roc de Tot-lo-món; Gorges de
Núria; Coma de Fontnegra; voltants de Núria; Coma d'Eina, 2200 m; vall Estremera,
1300-1800 m; Baga de la Canya, 1900 m; bagues de Siat i de Ribes.
No pas rar tampoc a la part centro-meridional de les serres pre-pirinenques: sota Prat
de Jou. 1600 m; sobre el Mal Pas del Toix (Ripollès). 1650 m; Lleixes de la Covil,
1700 m; Roques de Forat Mitó. 1650 m; La Berruga, 1775 m; entre Campelles i el
Baell, 1300 m; sota Coll de Jou, 1350 m; obac de Sant Amanç, 1650-1750 m.
A d'altres zones. més esporàdic: La Moscatosa, 1400 m; Els Cofoms, on davalla fIns a
1150 m.

DG 29, 39, 28, 38. 37.

Bunium alpinum Waldst. et Kit.

Pujant al Pla de Pujalts, rar (SEN., Add.: 75).

Oròflt alp.

- Es tracta, com pot comprovar-se a l'herbari Sennen. d'Una forma de Conopodium majus.

650. Conopodium majus (Gouan) Loret in Loret et Barrandon; e. del1udanlll1 Koch

Núria (CAD.,Fl. v.: 84; FI. Cat. III: 100) (SEN .• FI. N.: 65).
Coll de Llo? [GAUT., Catal.: 203, sub e. denudatum Koch var. pyrel1aeum (Nym.)].
Núria, 2050 m. Noufonts. 2210 m (BR.-BL.. Vég. alp. U8. Cliel1opodieto-Tara
xacetum pyrenaici); vers Noufonts. 2450 m. Pic de Segre. 2400-2450 m (BR.-BL..I.c.
t. 21. Festucetum eskiae). Sub e. mutabile.

- Alta muntanya axial. cc. A d'altres zones (serres pre-pirinenques. estatge montà).
r. 875-2450 m.
Es fa als prats. als matolls. als boscos clars•... amb preferència per les comunitats
obertes i pels terrenys silicis. VI-V11.

Freqüent sobretot a la zona axial: Costa Rasa. Collada de Toses. cap a la Creu de
Meians. 1900 m. Torrent del Palós. de Toses a Fornells. sobre Espinosa (1300 ml.
cap a Dòrria, El Pinetar, Bosc de Batet (1525 ml. Coma de Fontalba. Coma de
l'Embut, Núria, Gorges de Núria. Coma del Gispet, Gorges del Freser. etc. etc.
A la zona pre-pirinenca. no tan freqüent: Pla d'Anyella. baga de Toses. Pla de Plaus.
Barriró. Ribes de Freser. Costa Ardena. El Mas. Mas Conill. Bac de l'Heura. Sant
Amanç, etc.

e. mutabile Miégeville és una raça heliòflla. el valor sistemàtic de la qual resta molt
obscur.

DG 29. 39.18.28.38,37. Lateatl.

C. ramosum Costa i C. daucifoiium RallY et Camus

SEN. indica dubtosament ambdues plantes a Núria. Diu textualment (Add.: 76): "ne semblent
pas différer de beaucoup et les deux plantes nous paraissent exister à Núria ......



- A l'herbari Sennen existeixen dos exemplars de Nûria determinats, respectivament, com a C. 
daucifolium i C. ramosum; ambdós han de portar-se a C. majus. 

C. daucifolium és una raça de C. majus, amb la quai no coincideix pas l'exemplar de Nûria 
déterminât aixi per SENNEN. C. ramosum és una espècie mediterrània, ibèrica, que hem vist a la 
Serra de Cadi i que bé podria atènyer les serres pre-pirinenques de la comarca (hi podria pertà-
nyer algun dels exemplars que hi hem observât i que citem com a C. ma/us? ) . 

651. Pimpinella major (L.) Hudson; P. magna L. 

Prats de Queralbs a Nûria (SALV. in COSTA,Introd.: 102). 
Vali de Ribes (TRÈM. TEX. in COSTA, Supl: 34). 
Prats i tanques de Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 29). Ribes, La Ruira (CAD., 
Exe: 94); Ribes, Queralbs (CAD., FI. Cat. III: 80). 

- Estatges monta i subalpi, r, però en algunes zones abundant. 875-2000 m. Prats de 
dall, herbassars megafòrbics. Polygono-Trisetion, Adenostyletalia. VI-VII. 

Força fréquent de Rialb a Nûria: Rialb, 1050 m; vali del Maçanell, 1150 m; vali 
Estremerà, 1150 m; cap al Prat del Bac, 1275 m; sobre Daió, 1225 m; Gorges de 
Nûria, 1600-2000 m. 
Fora d'aquesta zona, bastant esparsa: sota Ventaiola, 950 m; prop de Ribes de 
Freser, a les vores de riu, 875 m; Bruguera, 1200 m. 

Tots els exemplars que hem pogut veure florits corresponen a la raça de fior ver-
mellosa [var. rubra (Hoppe) Fiori et Bég.]. 

D G 3 9 , 3 8 . Eur. 

652. Pimpinella saxifraga L. 

Nûria, Queralbs (SALV., COLM. in WK., Prodr. III: 98); Queralbs (SEN.,Add.: 75; 
FI. N.: 65). 

- Estatges monta i subalpi, ecc. 775-2050 m. 
Pastures, tant en terrenys calcaris com silicis ; mes rarament als matolls o als boscos 
clars. Sobretot al Mesobromion, però també a d'altres comunitats pratenses {Xero-
bromion, Nardion, Arrhenatherion, Festucion eskiae). (VII) VIII-X. 

Des de l'entrada de la Vali fins als vessants de Puigllançada, a les Gorges de Nûria i del 
Freser, a Pòrtoles i a Sant Amanç. Localitats intermèdies: El Sagnari, La Corba, 
Estèguel, Barricò, Golobran, El Portet (1675 m), El Baell, Pia de Plaus, Pia de Prats, 
Campelles, Sant Antoni de Ribes, Roques Blanques, Plans de Neva, Toses, Coli de les 
Fontetes, Pia de Rus, Pia d'Anyella, Collada de Toses, Ribes de Freser, Batet, Rialb, 
Fustanyà, sobre Serrât, Vilamanya, Prat del Bac, Queralbs, Sait del Sastre, El Ras, 
Cingle del Boc (1700 m), Les Collades, Collet de Guardiola, La Balma, La Paradella, 
Les Marrades, Les Espiguetoses, Clot del Malinfern (2040 m), torrent del Forn, Baga 
de Ribes, Ribesaltes, l'Orri, Can Barratort, Boixetera, l'Orri Veli, Pia Cubilar, Serra 
Cavallera, llisos de Taga (fins al cim mateix), Conivella, Clots de Maçana, Bruguera, 
La Portella, Sant Eloi, Saltor, etc. etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 
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- A l'herbari Sennen existeixen dos exemplars de Núria determinats, respectivament, COm a C.
dauclfolium i e ramosum; ambdós han de portar-se a C. majur.
C. daucifolium és una raça de e majus, amb la qual no coincideix pas l'exemplar de Núria
determinat així per SENNEN. C. ramosum és una espècie mediterrània, ibèrica, que hem vist a la
Serra de Cadí i que bé podria atènyer les serres pre-pirinenques de la comarca (hi podria pertà
nyer algun dels exemplars que hi hem observat i que citem com a C. majus?).

651. Pimpinella major (L.) Hudson; P. magna L.

Prats de Queralbs a Núria (SALV. in COSTA,1ntrod.: 102).
vaU de Ribes (TRÈM. TEX. in COSTA, Supl.: 34).
Prats i tanques de Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 29). Ribes, La Ruira (CAD.,
Exc.: 94); Ribes, Queralbs (CAD., FI. Cat. III: 80).

- Estatges montà i subalpí, r, però en algunes zones abundant. 875-2000 m. Prats de
dall, herbassars megafòrbics. Polygono-Trísetion, Adenostyletalia. VI-VII.

Força freqüent de Rialb a Núria: Rialb, 1050 m; vaU del Maçanell, 1150 m; vall
Estremera, 1150 m; cap al Prat del Bac, 1275 m; sobre Daió, 1225 m; Gorges de
Núria, 1600-2000 m.
Fora d'aquesta zona, bastant esparsa: sota Ventaiola, 950 m; prop de Ribes de
Freser, a les vores de riu, 875 m; Bruguera, 1200 m.

Tots els exemplars que hem pogut veure florits corresponen a la raça de flor ver
mellosa [var. rubra (Hoppe) Fiori et Bég.J.
DG 39, 38. Eur.

652. Pimpinella saxifraga L.

Núria, Queralbs (SALV., CaLM. in WK., Frodr. 111: 98); Queralbs (SEN.,Add.: 75;
Ff. N.: 65).

- Estatges montà i subalpí, ccc. 775-2050 m.
Pastures, tant en terrenys calcaris com silicis; més rarament als matolls o als boscos
clars. Sobretot al Mesobramíon, però també a d'altres comunitats pratenses (Xero
bromion, Nardion, Arrhenatheríon, Festucíon eskiae). (VII) VlIl-X.

Des de l'entrada de la vaU fins als vessants de Puigllançada, a les Gorges de Núria i del
Freser, a Pòrtoles i a Sant Amanç. Localitats intermèdies: El Sagnari, La Corba,
Estèguel, Barricó, Golobran, El Portet (1675 ml, El Baell, Pla de Plaus, Pla de Prats,
Campelles, Sant Antoni de Ribes, Roques Blanques, Plans de Nevà, Toses, Coll de les
Fontetes, Pla de Rus, Pla d'Anyella, Collada de Toses, Ribes de Freser, iÍatet, Rialb,
Fustanyà, sobre Serrat, Vilamanya, Prat del Bac, Queralbs, Salt del Sastre, El Ras,,
Cingle del Boc (1700 ml, Les Collades, Callet de Guardiola, La Balma, La Paradella,
Les Marrades, Les Espiguetoses, Clot del Malinfern (2040 ml, torrent del Forn, Baga
de Ribes, Ribesaltes, l'Orri, Can Barratort, Boixetera, l'Orri Vell, Pla Cubilar, Serra
CavaUera, llisos de Taga (fins al cim mateix), Conivella, Clots de Maçana, Bruguera,
La Portella, Sant Eloi, Saltor, etc. etc.

DG 39, 18,28,38,48,27,37. Eur.



653. Aegopodium podagraria L. 

- Fageda dels Prats, 1500-1550 m, on arriba a fer poblacions extenses. VII-VIII. 

Localitat notable, l'ûnica coneguda amb certesa dels Pirineus i de la Peni'nsula Ibèrica. 

DG 38. E u r . 

654. Seseli libanotis (L.) Koch subsp. libanotis var. pyrenaicum (L.) Briq. 

Sobre Setcases, entre Fresers i Coma de l'Orri [BUB., Fl. Pyr. II: 336, ut S. vulgare 
(Cordi? Gesneri) Bub.]. 

— Alta muntanya axial, a les capçaleres dels dus Freser i Nûria, r. Costers soleils, 
prats termofils. Sobretot a les comunitats del Festucion eskiae. VII-IX. 

Nûria, darrera el santuari (ex herb. J.M. BARNADES, in BC 604910); cap a la cova 
de St. Gil, 2150 m; no pas rar als vessants soleils de les Gorges del Freser (Jaça de la 
Balma, Collet de la Balma, Clot del Malinfern, Les Espiguetoses,...), 1700-2050 m; 

, Costa Rubi, 2000-2100 m; soleils sobre el Planell de Coma de Vaca, 2100 m, força 
abundant. 

D G 3 9 . Orôfit europ. C 

655. Seseli peucedanoides (Bieb.) Kos.-Pol.; Gasparrinia peucedanoides (Bieb.) Bertol., 
Silaus virescens (Sprengel) Boiss. 

- Una colônia a la Costa Geperuda, 2050 m, als prats calcicoles. És planta molt rara 
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653. Aegopodium podagraria L.

- Fageda dels Prats, 1500-1550 m, on arriba a fer poblacions extenses. VII-VIII.

Localitat notable, l'única coneguda amb certesa dels Pirineus i de la Península Ibèrica.

DG 38. Eur.

9 • Seseli nanum
O Seseli peucedanoides
• Aegopodium poda gra ria
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654. Seseli Iibanotis (L.) Koch subsp.libanotis var. pyrenaicum (L.) Briq.

Sobre Setcases, entre Fresers i Coma de l'Orri [BUB., FI. Pyr. 1J: 336, ut S. vulgare
(Cordi? Gesneri) Bub.].

- Alta muntanya axial, a les capçaleres dels rius Freser i Núria, r. Costers solells,
prats termòfils. Sobretot a les comunitats del Festueion eskiae. Vil-lX.

Núria, darrera el santuari (ex herb. J.M. BARNADES, in BC 604910); cap a la cova
de St. Gil, 2150 m; no pas rar als vessants solells de les Gorges del Freser (Jaça de la
Balma, Collet de la Balma, Clot del Malinfern, Les Espiguetoses,...), 1700-2050 m;
Costa Rubí, 2000-2100 m; solells sobre el Planell de Coma de Vaca, 2100 m, força
abundant.

DG 39. Oròfit europ. C

655. Seseli peucedanoides (Bieb.) Kos.-Po!.; Gasparrinia peueedanoides (Bieb.) Berto!.,
Silaus vireseens (Sprengel) Boiss.

- Una colònia a la Costa Geperuda, 2050 m, als prats calcícoles. És planta molt rara



ais Pirineus catalans. L'hem observada al Confient i a la Serra de Cadí i n'hem vist 
exemplars procedents de la plana cerdana (SEN. in BC). (Vegeu mapa pàg. 409). 

656. Seseli nanum Duf. in Bory; S. montanum L. var. nanum Seg., Gaya pyrenaica Gaud. 

Roques de Nuria (VAYR., Pl. not.: 73), citació que és recollida per WK. (Suppl: 
202), BUB (FI. Pyr. II: 374), CAD. (FI. Cat. III: 59) i SEN. (FI. N.: 65). Aquest 
darrer autor especifica: "No 1'hem trobada". 

- Estatge alpi, rrr. 2300-2800 m. 
Calcícola. Es fa a les crestes i ais rasos ventejats, en sois rososos o pedregosos (fàcies 
colonitzadores iniciáis). VIII-IX. 

Costa Geperuda (Puigllancada), 2300 m; Serrai de la Coma del Clot. 2550 m; cap a 
les Arques de Coma de Vaca; entre els Pies de la Vaca i el Coli de Tirapits, 2800 m, 
forca abundant; Coma de les Eugues, 2600 m; Coma de Fresers, 2300 m. (Vegeu ma
pa pàg. 409). 

DG 18, 39. Pir.-cant. 

657. Seseli montanum L. 

Nuria (VAYR. in CAD., FI. Cat. Ili: 59). SEN. també inclou l'espècie en el seu 
catàleg (FI. N.: 65), sense precisar localitats. 

- Estatge monta, ce; ascendeix a l'estatge subalpi, on esdevé rar. 775-1500 (1850) m. 
Prats secs, replans de roca. Xerobromion, Festuco-Sedetalia (i Festuco-Brometea en 
general), Aphyllanthion, Ononidetalia striatae. VII-X. 

Des de 1'entrada de la Vali fins al Pia d'Anyella (1850 m), a les Gorges del Freser (Les 
Ribes, 1400 m) i a l'alta vali de Segadell. Localitats intermedies: El Casot, Estèguel, 
La Corba, Esteguelella, Can Perramon de Baix, Golobran (1500 m), Angeláis, El 
Baell, Pia de Plaus, La Berruga (1775 m), Pedrera, Ribes de Freser, solell de Can 
Paloca (molt abundant), Roques Blanques, Campelles, Plañóles, Fornells, sobre To
ses, Rialb, Queralbs, vali Estremerà (1650 m), Els Emprius de Serrai (1650 m), 
torrent del Forn (1175 m), Ribesaltes, Pardines, sobre l'estany de Can Roca (1550 
m), El Ginestar, Clots de Macana, PladelFreixe.vessantssolellsdel Taga (1625 m), 
Bruguera, Collet de Saltor (1550 m), etc. 

La citació de Nuria que CAD. atribueix a VAYR. — i que devia originar després la 
imprecisa indicado de SEN. — sembla un xic dubtosa. De fet, VAYREDA no asse-
nyalà mai la planta a Nuria (o almenys no consta en els seus escrits consultáis per 
nosaltres); en el seu catàleg nurienc (28) afirma, precisament, referint-se a aquest 
tàxon: "rocas de la regió inferior". 

658. Seseli annuum L. subsp. annuum;S. coloratum Ehrh. 

Roques de Ribes a Nuria (CAD., FI. V.: 83); abundant a la Vali de Ribes (CAD. ,R 
Cat. Ili: 61). 

DG 18. Eur.S 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Submed. W 
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als Pirineus catalans. L'hem observada al Conflent i a la Serra de Cadí i n'hem vist
exemplars procedents de la plana cerdana (SEN. in BC). (Vegeu mapa pàg. 409).

DG 18. Eur. S

656. Seseli nanum Duf. in Bory; S. montanum L. var. nanum Seg., Gaya pyrenaica Gaud.

Roques de Núria (VAYR., PI. not.: 73), citació que és recollida per WK. (Suppl.:
202), BUB (FI. Pyr. 11: 374), CAD. (FI. Cat. III. 59) i SEN. (FI. N.: 65). Aquest
darrer autor especifica: "No l'hem trobada".

- Estatge alpí, rrr. 2300·2800 m.
Calcícola. Es fa a les crestes i als rasos ventejats, en sòls rososos o pedregosos (fàcies
colonitzadores inicials). VlII·IX.

Costa Geperuda (Puigllançada), 2300 m; Serrat de la Coma del Clot. 2550 m; cap a
les Arques de Coma de Vaca; entre els Pics de la Vaca i el Coll de Tirapits, 2800 m,
força abundant; Coma de les Eugues, 2600 m; Coma de Fresers, 2300 m. (Vegeu ma·
pa pàg. 409).

DG 18,39. Pir.·cant.

657. Seseli montanum L.

Núria (VAYR. in CAD., FI. Cat. III: 59). SEN. també inclou l'espècie en el seu
catàleg (FI. N.: 65), sense precisar localitats.

- Estatge montà, cc; ascendeix a l'estatge subalpí, on esdevé rar. 775·1500 (1850) m.
Prats secs, replans de roca. Xerobromion, Festuco-8edetalia (i Festuco·Brometea en
general), Aphy/lanthion, Ononidetalia striatae. VII-X.

Des de l'entrada de la Vall fms al Pla d'Anyella (1850 m), a les Gorges del Freser (Les
Ribes, 1400 m) i a l'alta vall de Segadell. Localitats intermèdies: El Casot, Estèguel,
La Corba, Esteguelella, Can Perramon de Baix, Golobran (1500 m), Angelats, El
Baell, Pla de Plaus, La Berruga (1775 m), Pedrera, Ribes de Freser, solell de Can
Paloca (molt abundant), Roques Blanques, Campelles, Planoles, Fornells, sobre To
ses, Rialb, Queralbs, vall Estremera (1650 m), Els Emprius de Serrat (1650 m),
torrent del Forn (1175 m), Ribesaltes, Pardines, sobre l'estany de Can Roca (1550
m), El Ginestar, Clots de Maçana, Pla del Freixe, vessants solells del Taga (1625 m),
Bruguera, Callet de Saltar (1550 m), etc.

La citació de Núria que CAD. atribueix a VAYR. - i que devia originar després la
imprecisa indicació de SEN. - sembla un xic dubtosa. De fet, VAYREDA no asse
nyalà mai la planta a Núria (o almenys no consta en els seus escrits consultats per
nosaltres); en el seu catàleg nurienc (28) afIrma, precisament, referint-se a aquest
tàxon: "rocas de la regió inferior".

DG 39, 18, 28,38, 27,37. Submed. W

658. Seseli annuum L. subsp. annuum;S. coloratum Ehrh.

Roques de Ribes a Núria (CAD., FI. l': 83); abundant a la Vall de Ribes (CAD., FI.
Cat. III: 61).



Ribes, Queralbs (SEN., Add.: 72). 

- Estatge monta, c i localment molt abundant. 775-1550 m. 
Prats secs. De l'ordre Brometalia erecti. VII-X. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; cap al Casot; Estèguel, 825 m; Aigiies de Ribes, 
850 m; molt abundant als voltants del Baell (Serrat Llauger, Pia de l'Olla,...), 
1100-1300 m; cap a Campelles, 1300 m; sobre Angelats, 1050 m; Costes de Segura, 
975 m; Pedrera, 960 m; Rialb, 1050 m; Els Plaus, 1390 m; Vilamanya, 1340 m; 
Fustanyà, 1300 m; de Ribesaltes a Can Nofre, 1200 m; La Moscatosa, 1350 m; sobre 
la Falgosa, 1425 m; cap al Mas, 1050 m; El Ginestar, 1000 m; Pia del Freixe, 1550 m; 
vora Bruguera, 1300 m. 

DG 28, 38, 27, 37. Eur. (europ. C) 

659. Aethusa cynapium L. 

Nom vulgar: julivertassa. 

Font Fumina, sobre Queralbs (PUIGG. in COSTA, Supl: 34; in CAD., Fl. Cat. Ill: 
64). 

— Estatge monta, c. 850-1450 m. 
Vorades i marges nitrofils, Uocs ruderals, vores de riu. Alliarion, Arction. VII-IX. 

Ribes de Freser, a les vores dels rius, 850-925 m; l'Orri, 1100 m; Macana, 950 m, 
abundant; El Baell, 1175 m; sobre Angelats, 1150 m; sota Planes, 1100 m; forca 
abundant a Toses, 1450 m; Rialb, 1050 m; prop de Queralbs, 1200 m. 

DG 18, 2 8 , 3 8 . Eur. 

660. Xatardia scabra (Lapeyr.) Meissner 

Coll de Nuria (GR. et GODR., Fi. Fr. I: 707); a ambdós vessants de la Collada de Nú-
ría i a Coma de Vaca, a les tarteres prop dels cims de la vali de Carancà (COMP., Hist. 
Nat. II: 293); Coli de Nuria a la vail d'Eina (LAP., GODR., BOISS., PHIL, in WK., 
Prodr. Ili: 57); Collada de Nuria (BUB., Fl. Pyr. II: 380, sub X. pyrenaea (Lapeyr.) 
Bub.); Coli d'Eina (CUATR. MAF 54414 in SÁENZ, Xatardia: 136). 
VAYR. (PI. not.: 72) recull les citacions de COMP. i n'hi afegeix una de PUJOL: 
Nuria, Coll d'Eina. 

Des del Coll de Lio fins al primer Pic de la Vaca (FREYN et GAUT., Quelq. pi.: 48); 
la citació concreta del Pie de la Vaca és recollida per BUB. (/. e ) . 
Serres de Carancà (COMP.), Coma d'Eina, al vessant espanyol (VAYR.) in VAYR., 
Cat. N.: 28. 
A ambdós vessants de la frontera del Coli de Nuria (GAUT., Catal: 199). 
Tarteres de la Coma d'Eina i de Noucreus (SEN., PI. d'Esp. 1916: 234); vali d'Eina, 
Coma d'Eina, Noucreus (SEN., Add.: 79). El mateix autor inclou l'espècie en el seu 
catàleg nurienc (Fl. N: 65) sense fer cap especificado. 
CAD. (Fl. Cat. Ili: 55) recull la citació de VAYR., aixi com altres de XATARD, 
GAUT., SEN., etc. 
Vessants del Pie de Finestrelles, 2550-2660 m, del Coli de Noucreus, 2580-2720 m, 
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Ribes, Queralbs (SEN., Add.: 72).

- Estatge montà, c i localment molt abundant. 775-1550 m.
Prats secs. De l'ordre Brometalia erecli. VII-X.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; cap al Casot; Estèguel, 825 m; Aigües de Ribes,
850 m; molt abundant als voltants del Baell (Serrat L1auger, Pla (le l'Olla, ...),
1100-1300 m; cap a Campelles, 1300 m; sobre Angelats, 1050 m; Costes de Segura,
975 m; Pedrera, 960 m; Rialb, 1050 m; Els Plaus, 1390 m; Vilamanya, 1340 m;
Fustanyà, 1300 m; de Ribesaltes a Can Nofre, 1200 m; La Moscatosa, 1350 m; sobre
ia Falgosa, 1425 m; cap al Mas, 1050 m; El Ginestar, 1000 m; Pla del Freixe, 1550 m;
vora Bruguera, 1300 m.

DG 28, 38, 27, 37. Eur. (europ. C)

659. Aethusa cynapium L.

Nom vulgar: julivertassa.

Font Fumina, sobre Queralbs (pUIGG. in COSTA, Supl.: 34; in CAD., FI. Cat. IlI:
64).

- Estatge montà, C. 850-1450 m.
Vorades i marges nitròfils, llocs ruderals, vores de riu. AlIiarioll, Arctioll. VII-IX.

Ribes de Freser, a les vores dels rius, 850-925 m; l'Orri, 1100 m; Maçana, 950 m,
abundant; El Baell, 1175 m; sobre Angelats, 1150 m; sota Planès, 1100 m; força
abundant a Toses, 1450 m; Rialb, 1050 m; prop de Queralbs, 1200 m.

DG 18,28,38. Eur.

660. Xatardia scabra (Lapeyr.) Meissner

Coll de Núria (GR. et GODR., FI. Fr. I: 707); a ambdós vessants de la Collada de Nú
ria i a Coma de Vaca, a les tarteres prop dels cims de la vall de Carançà (COMP., Hist.
Nat. 11: 293); Coll de Núria a la vall d'Eina (LAP., GODR., BOlSS., PHIL. in WK.,
Prodr. IlI: 57); Collada de Núria (BUB., FI. Pyr. 11: 380, sub X. pyrellaea (Lapeyr.)
Bub.); Coll d'Eina (CUATR. MAF 54414 in SÀENZ, Xatardia: 136).
VAYR. (PI. llot.: 72) recull les citacions de COMP. i n'lli afegeix una de PUJOL:
Núria, Coll d'Eina.
Des del Coll de Lla fIns al primer Pic de la Vaca (FREYN et GAUT., Quelq. pl.: 48);
la citació concreta del Pic de la Vaca és recollida per BUB. (/. c.).
Serres de Carançà (COMP.), Coma d'Eina, al vessant espanyol (VAYR.) in VAYR.,
Cat. N.: 28.
A ambdós vessants de la frontera del Coll de Núria (GAUT., Catal.: 199).
Tarteres de la Coma d'Eina i de Noucreus (SEN., PI. d'Esp. 1916: 234); vall d'Eina,
Coma d'Eina, Noucreus (SEN., Add.: 79). El mateix autor inclou l'espècie en el seu
catàleg nurienc (FI. N.: 65) sense fer cap especifIcació.
CAD. (FI. Cat. IlI: 55) recull la citació de VAYR., així com altres de XATA RD,
GAUT., SEN., etc.
Vessants del Pic de Finestrelles, 2550-2660 m, del Coll de Noucreus, 2580-2720 m,



i del Puigmal, 2750-2800 m (SERVE, Rech. comp. t. XVII) (BAUD, y SERVE, 

Coms. Xat. se. taula, vegeu també: 543). 

- Alta muntanya axial, r. (1900) 2400-2800 m. 
Endemisme deis nostres Pirineus orientáis. Es fa ais vessants tarterosos sotmesos a 
fenómens periglacials, sobretot ais orientáis a migjorn i que presenten, sota la capa 
superficial de pedrés, un bon gruix de térra fina. 
Normalment apareix en terrenys esquistosos, pero alguna vegada hom la veu també a 
les tarteres calcáries (com passa de manera general a la Serra de Cadí). Thlaspietea 
rotundifolii. VIII-IX. 

Freqüent sobretot ais vessants del massís del Puigmal (Les Clotxes, Coma del 
Borrut,...) on, a claps, és abundantíssima; des d'aquesta zona davalía fins a prop la 
Font de l'Home mort (1900 m) on es fa en terreny calcinal. Coll d'Er, 2700 m; 
vessants del Pie de Finestrelles; Coma d'Eina, des d'uns 2400 m fins a vora el Coll 
mateix; Noucreus; Coma de Vaca, sobre Les Arques, 2700 m; Serra de la Vaca, en 
terreny calcari, abundant. 

Els autors antics la solen considerar una planta raríssima, quan realment arriba a ésser 
—localment, aixó sí— molt abundant. Es ciar, pero, que en altres époques estava 
sotmesa mes intensament a la pressió de les ramades, que la capolen amb avidesa. 
SEN. (Pl. d'Esp. 1916: 233-234) explica que en dues ocasions (els anys 1913 i 1914) 
la cerca, travessant tarteres peí costat meridional de la serralada, i no la pogué trobar; 
els xais —diu—, la devoren i, estirant la umbel-la, l'arrenquen. Posteriorment a aqüestes 
temptatives, el mateix botánic recollí "de bien rares pieds dans les éboulis" de Coma 
d'Eina i de Noucreus, concretament una trentena d'exemplars que ana herboritzant 
en l'espai de dues hores. Les explicacions de SENNEN fan pensar que, a part els xais, 
també els herboritzadors devien contribuir a rarificar aquesta umbel-lífera, tan apre
ciada pels coHeccionistes d'endemismes. 

661. Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare 

Nom vulgar: fonoll (funóy). 

— Estatge monta, ais vessants soleils, c, i en alguns llocs molt abundant. 850-1300 m. 
Marges, vores de camps, en indrets calents. Geranion sanguinei. VII-IX. Hom el 
cultiva també com a planta aromàtica. 

Especialment estés i abundant ais soleils de les baixes valls del Rigard i del Segadell: 
Plañóles, El Solà, soleil de Ventola, Roques Blanques, soleil de Can Paloca, Costes de 
Segura, Ribes de Freser, entre Ribes i Pardines (Can Palati, Coma, Ribesaltes, Les 
Vinyes,...). Présent també a d'altres zones: Pedrera, 975 m; Can Possons, 1100 m; 
Queralbs, 1200 m; Bruguera, 1200 m; El Baell, 1150 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 2 8 . Endèm. pir. E 

DG 28 ,38 . Latemed. 

Meum athamanticum Jacq. 

Nom vulgar: herba del mèu. 
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i del Puigmal, 2750·2800 m (SERVE, Rech. comp. I. XVII) (BAUD, y SERVE,
Corns. Xato sc. tauJa, vegeu també: 543).

- Alta muntanya axial, r. (1900) 2400·2800 m.
Endemisme dels nostres Pirineus orientals. Es fa als vessants tarterosos sotmesos a
fenòmens periglacials, sobretot als orientats a migjorn i que presenten, sota la capa
superficial de pedres, un bon gruix de terra fma.
Normalment apareix en terrenys esquistosos, però alguna vegada hom la veu també a
les tarteres calcàries (com passa de manera general a la Serra de Cad í). Thlaspietea
rotundifolii. VlIl·IX.

Freqüent sobretot als vessants del massís del Puigmal (Les Clotxes, Coma del
Borrut,...) on, a claps, és abundantíssima; des d'aquesta zona davalla fros a prop la
Font de l'Home mort (1900 m) on es fa en terreny calcinal. Coll d'Er, 2700 m;
vessants del Pic de Finestrelles; Coma d'Eina, des d'uns 2400 m fros a vora el Coll
mateix; Noucreus; Coma de Vaca, sobre Les Arques, 2700 m; Serra de la Vaca, en
terreny calcari, abundant.

Els autors antics la solen considerar una planta caríssima, quan realment arriba a ésser
-localment, això sí- molt abundanl. És clar, però, que en altres èpoques estava
sotmesa més intensament a la pressió de les ramades, que la capolen amb avidesa.
SEN. (PI. d'Esp. ]9]6: 233·234) explica que en dues ocasions (els anys 1913 i 1914)
la cercà. travessant tarteres pel costat meridional de la serralada, i no la pogué trobar;
els xais -d.ïu-, la devoren i, estirant la umbel·la, l'arrenquen. Posteriorment a aquestes
temptatives, el mateix botànic recollí "de bien rares pieds dans les éboulis" de Coma
d'Eina i de Noucreus, concretament una trentena d'exemplars que anà herboritzant
en l'espai de dues hores. Les explicacions de SENNEN fan pensar que, a part els xais,
també els herboritzadors devien contribuir a rarificar aquesta umbel-lífera, tan apre·
ciada pels col·leccionistes d'endemismes.

DG 29, 39, 28. Endèm. piro E

661. Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare

Nom vulgar: fonoll (fun6y).

- Estatge montà, als vessants solells, c, i en alguns llocs molt abundant. 850·1300 m.
Marges, vores de camps, en indrets calents. Geranion sanguinei. VII-IX. Hom el
cultiva també com a planta aromàtica.

Especialment estès i abundant als solells de les baixes valls del Rigard i del Segadell:
Planoles, El Solà, solell de Ventolà, Roques Blanques, solell de Can Paloca, Costes de
Segura, Ribes de Freser, entre Ribes i Pardines (Can Palatí, Coma, Ribesaltes, Les
Vinyes•...). Present també a d'altres zones: Pedrera, 975 m; Can Possons, 1100 m;
Queralbs, 1200 m; Bruguera, 1200 m; El Baell, 1150 m.

DG 28, 38.

662. Meum alhamanlicum Jacq.

Nom vulgar: herba del mèu.

Latemed.



Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 28). 
Nuria (CAD., FI. V.: 83); cap a Vali d'Eina (CAD., FI. Cat. Ill: 52). 

— Alta muntanya axial, rrr. 
Pastures acidòfiles. Nardion. VII-VIII. 

Tros de Bou, 2050 m; voltants del Planell de Coma de Vaca, 2000-2100 m; sobre la 
Jaça del Racó, 2400 m; cap al Coli de la Coma de l'Orri, 2375 m; Cire d'Ull de Ter, 
2300 m. 

Sembla un xic menys rar a l'alta vail del Freser que a la de Nuria. 

D G 3 9 . Oròfit europ. C-W 

663. Conium maculatum L. 

Nom vulgar: ce cuta. 

— Estatge monta, en indrets ruderals, r. Localment abundant. 

Herbassars fortament nitròfìls, a les vores de cases, corrals, cledes, etc. De l'aliança 
Arction. VI-VIII. 

Toses, 1450 m; Dòrria, 1525 m; Ventola, 1300 m; Queralbs, 1200 m; Ribesaltes, 
1020 m; Pardines, 1225 m; l'Orri Veli, 1560 m; Bruguera, 1200 m. 

DG 18, 28, 38. Lateeur. (Subcosm.) 

664. Bupleurum rotundifolium L. 

Camps de Ribes (CAD., FI V.: 83); cornu a la vali de Ribes (CAD., Fl. Cat. Ill: 74). 

— A l'herbari Cadevall hi ha, efectivament, un exemplar que dona testimoni de la 
citació. SEN. (Add.: 73) el considerava abundant a Ripoll i a Montgrony. 

Nosaltres no hem vist mai aquesta espècie a la comarca estudiada. Segurament que 
—corn passa amb d'altres plantes messícoles— la progressiva reducció que han expé
rimentât els conreus de cereals l'ha fet esdevenir molt rara a la Vali o la n'ha fet 
desaparèixer. 

DG 38? Latemed.-Submed. 

Bupleurum stellatum L. 

Coli de Noufonts , vessant espanyol (COMP, in VAYR., Pl. not.: 73). WK (Sppl.: 203) diu que 
aquesta indicado deu correspondre en realitat ai?, angulosum. 

- Es evident que no pot tractar-se pas de B. stellatum, especie coneguda només deis Alps i de 

Corsega, pero no creiem tampoc que s'hagi de referir a B. angulosum (vegeu eis comentaris a 

aquest tàxon). 

Bupleurum angulosum L. 

Part superior de Coma d'Eina (COMP., Hist. Nat. II: 298) ; Coli de Nuria (LAP. in WK., Prodr. III: 

76). 

- Planta que no hem vist mai a la comarca i que dificilment trobaria un habitat adéquat al lloc 
d'on la indiquen COMP, i LAP. Podria existir, en tot cas, a les serres pre-pirinenques, perô mai no 
hi ha estât trobada. 
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Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 28).
Núria (CAD., FI. v.: 83); cap a Vall d'Eina (CAD., FI. Car. JIl: 52).

- Alta muntanya axial, rrr.
Pastures acidòfiles. Nardion. VII-Vlll.

Tros de Bou, 2050 m; voltants del Planell de Coma de Vaca, 2000-2100 m; sobre la
Jaça del Racó, 2400 m; cap al Coll de la Coma de l'Orri, 2375 m; Circ d'Ull de Ter,
2300 m.
Sembla un xic menys rar a l'alta vall del Freser que a la de Núria.

DG39. Oròfit europ. C·W

663. Conium macula!um L.

Nom vulgar: cecuta.

- Estatge montà, en indrets ruderals, r. Localment abundant.
Herbassars fortament nitròf.l1s, a les vores de cases, corrals, cledes, etc. De l'aliança
Arction. VI-VIII.

Toses, 1450 m; Dòrria, 1525 m; Ventolà, 1300 m; Queralbs, 1200 m; Ribesaltes,
1020 m; Pardines, 1225 m; l'Orri Vell, 1560 m; Bruguera, 1200 m.

DG 18,28,38. Lateeur. (Subcosm.)

664. Bupleurum rotundifolium L.

Camps de Ribes (CAD., FI v.: 83); comú a la vall de Ribes (CAD., FI. Car. JIl: 74).

- A l'herbari Cadevall hi ha, efectivament, un exemplar que dóna testimoni de la
citació. SEN. (Add.: 73) el considerava abundant a Ripoll i a Montgrony.

Nosaltres no hem vist mai aquesta espècie a la comarca estudiada. Segurament que
-com passa amb d'altres plantes messícoles- la progressiva reducció que han expe
rimentat els conreus de cereals l'ha fet esdevenir molt rara a la Vall o la n'ha fet
desaparèixer.

DG 38? Latemed.-Submed.

Bupleurum steJ/atum L.

Coll de Noufonts. vessant espanyol (COMP. in VAYR., Pl. 'lOt.: 73). \VK (Spp/.: 203) diu que
aquesta indicació deu correspondre en realitat a B. ollgulosum.

- És evident que no pot tractar-se pas de B. srellatum, espècie coneguda només dels Alps i de
Còrsega. però no creiem tampoc que s'hagi de referir a B. ollgulosum (vegeu els comentaris a
aquest tàxon).

Bupleurum angulosum L.

Part superior de Coma d'Eina (COMP., Hist. Nat. Jl: 298); Coll de Núria (LAP. in WK., Prodr. fIl:
76).

- Planta que no hem vist mai a la comarca i que difícilment trobaria un hàbitat adeqüat al lloc
d'on la indiquen COMP. i LAP. Podria existir. en tot cas. a les serres prc-pirinenques. però mai no
hi ha estat trobada.



665. Bupleurum praealtum L; B. junceum L. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 29) (CAD., FI. Cat. III: 75) (BUB., FI. Руг. II: 366, sub 
Tenorea juncea (Lobelli) Bub.). 

— Estatge monta, c. 975-1300 m. 
Prats secs i marges, als costers soleils. Xerobromion, Geranion sanguinei. VII-IX. 

Fréquent sobretot a les solanes de les baixes valls del Rigard i del Segadell: molt 
abundant al soleil de Ventola, 1100-1300 m; Roques Blanques, 1000 m; Costes de 
Segura, 950-1100 m; entre Ribesaltes iPardines, 1000-1200 m; sobre Pardines, 1300 
m. També a d'altres indrets semblants: voltants de Ribes (Costa de Sant Antoni, 
Pedrera,...), 875-950 m; prop de Bruguera, 1130 m. 

D G 2 8 , 3 8 . Submed. 

666. Bupleurum ranunculoides L. subsp. gramineum (Vili.) Hayek 

Nûria (VAYR., Cat. N.: 29) (SEN., Add.: 7 3 ; Я . N.: 65). 
Boscos de Ribes (CAD., FI. V.: 83 , ut var. caricinum DC; aqui mateix l'autor afegeix, 
en forma de nota: "De Nuria a Fontalba halle una forma que se aproxima a la a 
genuinum Gr. et G."); Ribes i Nûria, abundant la var. caricinum DC.(CAD.,F/. Cat. 
111:12). 
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae, 
ut var. nanum); Nûria, 2200 m (BR.-BL., le: 161, Festucetum scopariae subassocia-
ció de Festuca ovina subsp. indigesta). 
Vali de Nûria (FONT QUER, Enum.: 302). 

— Des de l'estatge monta al limit inferior de l'alpi, ecc. 850-2350 m. 
Es fa a molt diverses menés de comunitats, sobretot prats i matolls baixos, tant en 
terrenys calcaris com als silicis (Mesobromion, Calluno-Genistion, Seslerietalia coeru-
leae, Festucion eskiae,...). VII-IX. 

Des de la zona meridional de la Vali (Saltor, Collada de Grats,...) fins als vessants del 
Puigllançada, a la vali de Nûria i a la Collada Verda. Localitats intermèdies: Golo-
bran, La ToeUa, El Baell, Pia de Plaus, La Berruga, La Covil, Coli de la Casassa, 
Campelles, cap al Coli del Remolo, Coma de Planés, sota Dòrria, Pia de Rus, Coli de 
la Creueta, de la Collada de Toses a la Creu de Meians, Pia de Punya, voltants de 
Ribes de Freser, sobre Vilamanya, Fustanyà, vali Estremerà, Costa de les Tutes (2200 
m), torrent del Forn, Roc de la Fita, Gorges de Nûria, abundant als voltants de Nûria, 
cap al Ras de l'Ortigar (2200 m), Coma de Fontnegra, Coma del Gispet, Gorges del 
Freser, Emprius del Freser (2350 m), vessants del Balandrau (2200 m), Pia de Bati-
baumes, Pia de les Basses de Dalt, Puig Cerveris, cap a Mont-roig, Plans de Pòrtoles, 
Puig del Pia de les Pasteres, Portella d'Ogassa, sobre Сап Barratort, sobre la Falgosa, 
Conivella, Sta. Caterina, llisos de Taga, Clots de Maçana, Bruguera, Coli de Jou, Sant 
Amanç, etc. etc. 

Planta força polimorfa, dintre la quai hom ha distingit diverses races cromosòmiques 
(v. CAUWET 1967, 1969, 1970). Alguns dels nostres exemplars presenten les fulles 
superiors bastant amples, i sembla que tendeixin vers la subspècie ranunculoides. 
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665. Bupleurum praeallum L; B. junceum L.

Ribes (VAYR., Cat. N.: 29) (CAD., FI. Cat. III: 75) (BUB., R. Pyr. II: 366, sub
Tenorea juncea (Lobelli) Bub.).

- Estatge montà, c. 975-1300 m.
Prats secs i marges, als costers solells. Xerobromion, Geranion sanguinei. VII-IX.

Freqüent sobretot a les solanes de les baixes valls del Rigard i del Segadell: molt
abundant al solell de Ventolà, 1100-1300 m; Roques Blanques, 1000 m; Costes de
Segura, 950-1100 m; entre Ribesaltes i Pardines, 1000-1200 m; sobre Pardines, 1300
m. També a d'altres indrets semblants: voltants de Ribes (Costa de Sant Antoni,
Pedrera,...), 875-950 m; prop de Bruguera, 1130 m.

DG 28, 38.

666. Bupleurum ranunculoides L. subsp. gramineum (Vill.) Hayek

Submed.

Núria (VAYR., Cat. N.: 29) (SEN., Add.: 73; El. N.: 65).
Boscos de Ribes (CAD., FI. v.: 83, ut var. caricinum DC; aquí mateix l'autor afegeix,
en forma de nota: "De Nuria a Fontalba hallé una forma que se aproxima a la "
genuinum Gr. et G."); Ribes i Núria, abundant la var. caricinum DC. (CAD., F/. Cat.
III: 72).
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae,
ut var. nanum); Núria, 2200 m (BR.-BL., /.c.: 161, Festucetum scopariae subassocia
ció de Festuca ovina subsp. indigesta).
Vall de Núria (FONT QUER, Enum.: 302).

- Des de l'estatge montà al límit inferior de l'alpí, ccc. 850-2350 m.
Es fa a molt diverses menes de comunitats, sobretot prats i matolls baixos, tant en
terrenys calcaris com als silicis (Meso bromion, Calluno·Genistion, Seslerieta/ia coeru
leae. Festucion eskiae•... ). VII-IX.

Des de la zona meridional de la Vall (Saltar, Collada de Grats,...) fins als vessants del
Puigllançada, a la vall de Núria i a la Collada Verda. Localitats intermèdies: Gola·
bran, La Toella, El Baell, Pla de Plaus, La Berruga, La Covil. Coll de la Casassa.
Campelles, cap al Coll del Remoló, Coma de Planès, sota Dòrria, Pla de Rus, Coll de
la Creueta, de la Collada de Toses a la Creu de Meians, Pla de Punya, voltants de
Ribes de Freser, sobre Vilamanya, Fustanyà, vall Estremera, Costa de les Tutes (2200
ml, torrent del Forn, Roc de la Fita, Gorges de Núria, abundant als voltants de Núria.
cap al Ras de l'Ortigar (2200 ml, Coma de Fontnegra, Coma del Gispet, Gorges del
Freser, Emprius del Freser (2350 ml, vessants del Balandrau (2200 ml, Pla de Bati
baumes, Pla de les Basses de Dalt, Puig Cerverís, cap a Mont-roig, Plans de Pòrtoles,
Puig del Pla de les Pasteres, Portella d'Ogassa, sobre Can Barratort, sobre la Falgosa,
Conivella, Sta. Caterina, llisos de Taga, Clots de Maçana, Bruguera, Coll de Jou, Sant
Amanç, etc. etc.

Planta força polimorfa, dintre la qual hom ha distingit diverses races cromosòmiques
(v. CAUWET 1967, 1969, 1970). Alguns dels nostres exemplars presenten les fulles
superiors bastant amples, i sembla que tendeixin vers la subspècie ranunculoides.



Hom pot veure, d'altra banda, que poblacions ibériques niés meridionals (Maestrat, 
Penyagolosa, etc.) tenen les fulles uniformément mes estretes que no pas les pobla
cions pirinenques, ço que suggereix l'existència d'una variado gradual entre les races 
ibériques i les alpines. 

La majoria d'autors (BRAUN-BLANQUET, OBERDORFER, BAUDIÈRE,...) consi
deren aquesta espècie com a calcícoia préfèrent. La nostra experiencia de camp ens fa 
rebutjar aquesta idea, si mes no pel que fa a la comarca estudiada. 

DG 29, 39 ,18 , 28, 38 ,48 , 27 ,37 . Orò fit europ. SW. L'espècie, circumbor. 

667. Trinia glauca (L.) Dumort. susbp. glauca 

- Serres pre-pirinenques, als estatges monta i subalpí, c. Molt rara a l'estatge monta 
inferior i a les serres axials. (950) 1400-2000 (2350) m. Netament calcícoia, es fa 
sobretot als prats secs i mes que mes a les carenes pedregoses. Festucion gautieri, 
Aphyllantion, Ononidion striaîae. V-VII. 

Fréquent principalment a la serra de Montgrony, i de vegades abundant: Turó de la 
Perdiu (La Molina, Cerdanya), Costes de l'Huguet (1900 m), Pia d'Anyella (1800 
m), Pia de Rus, Coli de la Creueta (1900 m), baga de Toses (abundant), Pleta Roja, 
Costa Borda (1875 m), Coli de les Fontetes (1875 m), Pedra Picada (molt abundant), 
cap als Plans de Neva (1750 m), Pia de Pujalts i Costa Pubilla, La Berruga (1600 m), 
sobre la Toella (1400 m), sota Barricò (950 m), etc. No tan fréquent a les serres 
pre-pirinenques orientais, mes humides: sobre el Collet de Saltor (1625 m), Pia de 
Pena (1750 m), vora el cim de Taga (2000 m), sobre Conivella (1600 m), Pineda 
Rosta (1525 m). 

Esporàdica als terrenys calcaris de la zona axial: sobre Vilamanya (1475 m), vessants 
del Balandrau (2350 m). 

DG 18, 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Oròfit europ. S 

668. Apium nodiflorum (L.) Lag.; Helosciadium nodiflorum (L.) Koch 

Nom vulgar: àpit bord. 

- Estatge monta, c. 800-1300 m. 

Es fa als reguerols, a les petites basses, ais bracos de riu,... De l'aliança Sparganio-
Glycerion. VI-IX. 

Estèguel, 800 m; El Baell, 1150 m; Pedrera, 975 m; Ventola, 1200-1300 m; Plañóles, 
1100 m; sobre Espinosa, 1300 m; vora Daiô, 1200 m; vora Ribes de Freser; Coma, 
975 m. 

DG 39, 28, 38, 37. Lateatl.-Med. 

*669. Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill;F. sativum Hoffm., P. hortense auct. 

Nom vulgar: julivert. 

- Cultivât correntment. Hom el troba naturalitzat vora les cases i poblacions i sembla 

també un bon indicador d'habitacles prehistòrics. 
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Hom pot veure, d'altra banda. que poblacions ibèriques més meridionals (Maestrat,
Penyagolosa, etc.) tenen les fulles uníformement més estretes que no pas les pobla·
cions pirinenques, ço que suggereix l'existència d'una variació gradual entre les races
ibèriques i les alpines.
La majoria d'autors (BRAUN·BLANQUET, OBERDORFER, BAUDlÈRE, ...) consi·
deren aquesta espècie com a calcícoia preferent. La nostra experiència de camp ens fa
rebutjar aquesta idea, si més no pel que fa a la comarca estudiada.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37. Oròfit curop. SW. L'espècie, circumbor.

667. Trinia glauca (L.) Dumort. susbp. glauca

- Serres pce-pirinenques, als estatges montà i subalpí, c. Molt rara a l'estatge montà
inferior i a les serres axials. (950) 1400·2000 (2350) m. Netament calcícola, es fa
sobretot als prats secs i més que més a les carenes pedregoses. Festucion gautieri,
Aphyl/antion, Ononidion striatae. V·VII.

Freqüent principalment a la serra de Montgrony, i de vegades abundant: Turó de la
Perdiu (La Molina, Cerdanya), Costes de l'Huguet (1900 ml, Pla d'Anyella (1800
ml, Pla de Rus, Coll de la Creueta (1900 ml, baga de Toses (abundant), Pleta Roja,
Costa Borda (1875 ml, Coll de les Fontetes (1875 ml, Pedra Picada (molt abundant),
cap als Plans de Nevà (1750 ml, Pla de Pujalts i Costa Pubilla, La Berruga (1600 ml,
sobre la Toella (1400 ml, sota Barrieó (950 ml, etc. No tan freqüent a les serres
pre·pirinenques orientals, més humides: sobre el Callet de Saltar (1625 ml, Pla de
Pena (1750 ml, vora el cim de Taga (2000 ml, sobre Comvella (1600 ml, Pineda
Rosta (1525 ml.
Esporàdica als terrenys calcaris de la zona axial: sobre Vilamanya (1475 ml, vessants
del Balandrau (2350 ml.

DG 18,28,38,27,37. Oròfit europ. S

668. Apium nodiflorum (L.) Lag.; Helosciadium nodif/orum (L.) Koch

Nom vulgar: àpit bord.

- Estatge montà, c. 800·1300 m.
Es fa als reguerols, a les petites basses, als braços de riu,... De l'aliança Sparganio·
Glycerion. VI·lX.

Estèguel, 800 m; El Baell, 1150 m; Pedrera, 975 m; Ventolà, 1200·1300 m; Planoles,
1100 m; sobre Espinosa, 1300 m; vora Daió, 1200 m; vora Ribes de Freser; Coma,
975 m.

DG 39, 28, 38, 37. Lateatl.·Med.

*669. Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill; P. sativum Hoffm., P. hortense aue!.

Nom vulgar: julivert.

- Cultivat correntment. Hom el troba naturalitzat vora les cases i poblacions i sembla
també un bon indicador d'habitacles prehistòrics.



Es fa espontàniament ais indrets ruderals, sobretot ais murs i peus de roca. VI-IX. 

Coves de Ribes, 810 m; voltants de Ribes de Freser, 875-950 m; Planes, 1175 m. 

670. Ptychotis saxífraga (L.) Loret et Barrandon;P. hetewphylla Koch 

Queralbs (SEN., Add.: 76). El mateix autor inclou l'espécie en la seva flora nurienca 
(Fl. N.: 65) on cita, mes a mes, P. Timbali (especie jordaniana incloible dins P. 
saxífraga). 

— Estatge monta, c. 800-1600 m. 
Pedrusques, talussos pedregosos, indrets rocosos. Thlaspietea rotundifolii. VII-X. 

Vora Estéguel, 800 m; Can Perramon de Baix, 825 m; sobre Aigües de Ribes; Pedre
ra, 970 m; Roques Blanques, 1000 m; entre Planes i Dórria; torrent del Palos, 
1350-1500 m; Toses, 1450 m; cap a la Collada de Toses, 1600 m; bosc de Batet, 
abundant a les vores de la carretera forestal; Can Possons, 1125 m; Rialb 1050 m; 
torrent del Forn, 1250 m; sobre Serrat, 1450 m; voltants de Ribes de Freser; Ribesal-
tes; Les Vinyes, 1075 m. 

671. Carum carvi L. ; Bunium carvi Bieb. 

Nom vulgar: comí. 

Prats de Setcases a Queralbs i Llanars (SALV. in COSTA, Introd.: 103). 

Prats de Nuria (CAD., FI. V.: 84); Pia de Sallent (CAD., Exc: 96; Fl. Cat. Ili: 83); 
abundant a Nuria (SEN., Add.: 75). Aquest darrer autor cataloga l'espècie en la seva 
flora nurienca (Fl. N.: 65). 
Puigllancada (CAD.,Fl. Cat. Ili: 83). 

- Estatges monta i subalpí, ce. 800-2200 m. 
Prats de dall, mulleres, herbassars nitròfils. Molinio-Arrhenatheretea, Rumicion al
pini. V-VIII. 

Des de l'entrada de la Vali fins a la Collada de Toses, a la vali de Nuria i la Coma de 
Fresers i ais Plans de Portóles. Localitats concretes: Estèguel, Barricò, Aigiies de 
Ribes, El Baell, Pont de Sola, Planes, sota el Coli de Coma Ermada (1750 m), 
Espinosa, Fornells, Nevà, Toses, Pia d'Anyella, voltants de Ribes de Freser, Batet, 
Rialb, Queralbs, vali Estremerà, cap a la Font de l'Home mort, Estebn's, Gorges de 
Nuria, voltants de Nuria, Coma de Noufonts (2200 m), Pedrisses (2000 m), Coma de 
Fresers (2100 m), Mas Conili, Pardines, Boixetera, l'Orri Veli, Puigsac (molt abun
dant), Les Noufonts, Pou de Taga (1900 m), Conivella, Pia del Freixe, etc. etc. 

DG 28 ,38 . Origen inceri 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Med.W 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28, 3 8 , 4 8 , 27, 37. Eur. 

672. Endressia pyrenaica (Gay ex DC.) Gay 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 99). 
Nuria (veg. WÜ.,Prodr. III: 55); de Nuria a Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 28); "ad 
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Es fa espontàniament als indrets ruderals, sobretot als murs i peus de roca. VI-IX.

Coves de Ribes, 810 m; voltants de Ribes de Freser, 875-950 m; Planès, 1175 m.

DG 28, 38. Origen incert

670. Ptychotis saxifraga (L.) Loret et Barrandon;P. heterophy/la Koch

Queralbs (SEN., Add.: 76). El mateix autor inclou l'espècie en la seva flora nurienca
(FI. N.: 65) on cita, més a més, P. Timbali (espècie jordaniana incloible dins P.
saxifraga).

- Estatge montà, c. 800-1600 m.
Pedrusques, talussos pedregosos, indrets rocosos. Thlaspietea rotundifolii. VIl-Xo

Vora Estèguel, 800 m; Can Perramon de Baix, 825 m; sobre Aigües de Ribes; Pedre
ra, 970 m; Roques Blanques, 1000 m; entre Planès i Dòrria; torrent del Palós,
1350-1500 m; Toses, 1450 m; cap a la Collada de Toses, 1600 m; bosc de Batet,
abundant a les vores de la carretera forestal; Can Possons, 1125 m; Rialb 1050 m;
torrent del Forn, 1250 m; sobre Serrat, 1450 m; voltants de Ribes de Freser; Ribesal
tes; Les Vinyes, 1075 m.

DG 39, 18,28,38,27,37. Med.W

671. Carum carvi L.; Bunium carvi Bieb.

Nom vulgar: comí.

Prats de Setcases a Queralbs i Llanars (SALV. in COSTA,Illtrod.: 103).
Prats de Núria (CAD., F/. v.: 84); Pla de Sallent (CAD., Exc.: 96; F/. Cat. JJI: 83);
abundant a Núria (SEN., Add.: 75). Aquest darrer autor cataloga l'espècie en la seva
flora nurienca (FI. N.: 65).
Puigllançada (CAD., F/. Cat. JJI: 83).

- Estatges montà i subalpí, cc. 800-2200 m.
Prats de dall, mulleres, herbassars nitròfils. Molinio-Arrhenatheretea, Rumicion a/
pilli. V-VlIl.

Des de l'entrada de la Vall fIns a la Collada de Toses, a la vall de Núria i la Coma de
Fresers i als Plans de Pòrtoles. Localitats concretes: Estèguel, Barricó, Aigües de
Ribes, El Baell, Pont de Solà, Planès, sota el Coll de Coma Ermada (J 750 m),
Espinosa, Fornells, Nevà, Toses, Pla d'Anyella, voltants de Ribes de Freser, Batet,
Rialb, Queralbs, vall Estremera, cap a la Font de l'Home mort, Estebrís, Gorges de
Núria, voltants de Núria, Coma de Noufonts (2200 m), Pedrisses (2000 m), Coma de
Fresers (2100 m), Mas Conill, Pardines, Boixetera, l'Orri Vell, Puigsac (molt abun
dant), Les Noufonts, Pou de Taga (1900 m), Conivella, Pla del Freixe, etc. etc.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37. EUL

672. Endressia pyrena;ca (Gay ex DC.) Gay

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 99).
Núria (veg. WK.,Prodr. III: 55); de Núria a Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 28); "ad



Nuria vidit VAYREDA" (BUB., Fl. Pyr. II: 382, sub E. pyrenaea (Lapeyr.) Gay); 
Nuria (CAD., Fl. Cat. Ill: 51); Nuria, vers 2000 m (SEN.,PI. d'Esp. 1916: 232; vegeu 
també Mes vac: 128). Aquest darrer autor inclou la planta en el seu catáleg (Fl. N.: 
64) sense fer cap especificado. 
Coma Enriada, Pla de Pujalts (SEN., Add.: 72, ut var. nana Sen.); Serra de Mont-
grony, a Coma Ermada, Puigllancada (SEN., Nombr. lac: 371), citació que recull 
CAD. (Fl. Cat. Ill: 51). 
Torreneules (VAYR. in CAD., Fl. Cat. Ill: 51). 

- Estatges subalpí i monta superior a les serres pre-pirinenques, c. A la zona axial 
molt rara. 1500-2000 m. 
Abunda sobretot als prats de pél cam' (Nardion), pero penetra també a d'altres tipus 
de comunitats (Mesobromion,...). VII-VIII. 

Frequent especialment a la Serra de Montgrony: entre la Collada i el Pla d'Anyella, 
Costa Rasa, Pla d'Anyella, Pla de Rus, Coll de la Creueta, Coma de Migjorn, Costa 
Borda, Coll de les Fontetes, baga de Fornells, Plans de Neva, sota el Coll del Remólo, 
Costa Pubilla, Pla de Pujalts, La Covil, Prat de Jou (1675 m), Coll del Cortal de la 
Morera (1650 m), Pla de Prats (1575 m), etc. 
No tant corrent a la serra pre-pirinenca oriental: vessants meridionals del Taga (1625 
m), Pla de la Llagona (1725 m), Plans de Portóles, Puig del Pla de les Pasteres (1850 
m). 
A les serres axials molt esparsa: sobre la Collada de Toses (1925 m), Pla de Punya 
(1875 m). 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Endém. pir. 
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Nuria vidit VAYREDA" (BUB., FI. Pyr. II: 382, sub E. pyrenaea (Lapeyr.) Gay);
Núria (CAD., FI. Cat. III: 51); Núria, vers 2000 m (SEN., PI. d'Esp. 1916: 232; vegeu
també Mes vac.: 128). Aquest darrer autor inclou la planta en el seu catàleg (FI. N.:
64) sense fer cap especificació.
Coma Ermada, Pla de Pujalts (SEN., Add.: 72, ut var. nana Sen.); Serra de Mont
grony, a Coma Ermada, Puigllançada (SEN., Nombr. Ioc.: 371), citació que recull
CAD. (FI. Cat. III. 51).
Torreneules (VAYR. in CAD., FI. Cat. 1II: 51).

- Estatges subalpí i montà superior a les serres pre·pirinenques, c. A la zona axial
molt rara. 1500-2000 m.
Abunda sobretot als prats de pèl caní (Nard/on), però penetra també a d'altres tipus
de comunitats (Mesobromion, ... ). VII·VIII.

Freqüent especialment a la Serra de Montgrony: entre la Collada i el Pla d'Anyella,
Costa Rasa, Pla d'Anyella, Pla de Rus, Coll de la Creueta, Coma de Migjorn, Costa
Borda, Coll de les Fontetes, baga de Fornells, Plans de Nevà, sota el Coll del Remoló,
Costa Pubilla, Pla de Pujalts, La Covil, Prat de Jou (1675 ml, Coll del Cortal de la
Morera (1650 ml, Pla de Prats (1575 ml, etc.
No tant corrent a la serra pre-pirinenca oriental: vessants meridionals del Taga (1625
ml, Pla de la Llagona (1725 ml, Plans de Pòrtoles, Puig del Pla de les Pasteres (1850
rn).
A les serres axials molt esparsa: sobre la Collada de Toses (1925 ml, Pla de Punya
(1875 ml.

DG 39, 18,28,38,48. Endèm. piro

9 Endressia pyrenaica
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2 3



673. Selinum pyrenaeum (L.) Gouan; Angelica pyrenaea (L.) Sprengel 

Prats de Nuria i muntanyes vei'nes (VAYR., Cat. N.: 27); Nuria (CAD., FI. V.: 82; 
Exc: 1 0 2 ; H Cat. Ill: 35) (SEN., Add.: 70;FI. K: 64). 
Puigllancada, Montgrony (SEN., Add.: 70). 
Nuria, 2050 m, vali de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t . 15, Cariceto-
Pinguiculetum). 
Pia de Gorrablanc, 2450 m (BAUD, et SERVE, Group, vég. Pia t.l, Hieracio-Festuce-
tum supinae, sub Selinum alpinum (?); correspon realment a l'espècie que comen-
tem?). 

— De l'estatge monta superior a l'estatge alpi, ce a les serres axials; a la zona pre-piri-
nenca mes rar. (1300) 1500-2650 m. 
Es fa a les pastures acidòfiles, sobretot en indrets poc o molt humits, i també a les 
mulleres. Nardion, Canción nigrae. VII-IX. 

Corrent i de vegades abundant a la zona axial: Toses (1525 m), Collada de Toses, 
Creu de Meians, Pia de les Salines, vali Estremerà, Pia de Punya (1875 m), Gorges de 
Nuria, voltants de Nuria, sota el Pic de Segre (2650 m), Coma d'Eina, Coma de les 
Mulleres, Coma de Fontnegra, Coma de Vaca (2300 m), Coma de Fresers (2150 m), 
Fonts del Freser (2450 m), vessants del Balandrau, sobre La Plana (1300 m), Serra de 
la Canya, bagues de Siat i de Ribes, Pia Rodó (1800 m), Pia de la Guilla, vessants de 
Puig Cerverís sobre Pardines, Collada de Meianells, Clot de la Moscatosa, etc. etc. 
Menys comú, sense èsser rar, a la zona pre-pirinenca: baga de Fornells, 1575 m; Plans 
de Neva; Prat de Jou, 1675 m; Pia de Prats, 1575 m; Pia de Pena, 1750 m; sobre Coll 
de Jou, 1650 m; Pou de Taga, 1900 m; vessants del Puig de Coma d'Olla; Plans de 
Portóles, 1500-1700 m; cap al Coli del Pal; Collada Verda, 1600 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28, 38, 48, 37. Oròfit europ. W 

674. Ligusticum lucidum Miller, L. pyrenaeum Gouan 

Queralbs (VAYR., Cat. N.: 28) (CAD., FI. Cat. Ili: 54) (SEN.,FI. N.: 65). 

- Estatge monta, r però de distribució irregular. 975-1700 m. 
Es fa als indrets pedregosos, erms, camps abandonáis, marges de camins. VI-VIII. 

Frequent especialment a la zona occidental de la comarca (vali del Rigard): Toses i 
rodalies, 1400-1600 m, forca abundant; cap a Fornells, també abundant; sobre For
nells, 1500 m; Dòrria; sobre Espinosa, 1175 m; cap a Planes; carretera forestal del 
bosc de Nevà, 1300 m; sota Nevà, 1100 m; Ventola, 1300 m; vora Roques Blanques, 
975 m; voltants de Campelles, 1275-1350 m, abundant. 

Més cap a l'est i cap al nord esdevé rar. Voltants de Queralbs; Serra dels Plaus; vora 
Can Nofre, 1200 m; Pardines, 1200-1250 m; La Moscatosa, 1350 m. 

DG 18, 28, 38. Oròfit europ. S 

Ligusticum mutellinoides (Crantz) Vili.; Gaya simplex (L.) Gaudin 

Voltants de Nuria (COMP., in VAYR., PI. not.: 72). 

Muntanyes de Nuria, Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 28). 
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673. Selinum pyrenaeum (L.) Gouan;Angelica pyrenaea (L.) Sprengel

Prats de Núria i muntanyes veïnes (\I AYR., Cat. N: 27); Núria (CAD., FI. V.: 82;
Exc.: 102; FI. Cat. JIf. 35)(SEN., Add..· 70; F/. N: 64).
Puigllançada, Montgrony (SEN., Add.: 70).
Núria, 2050 m, vall de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Carïceto
Pinguiculetum).
Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD. et SERVE, Group. vég. Pla t.1, Hierado-Festuce
tum supinae, sub Selinum alpinum (?); correspon realment a ¡'espècie que comen·
tem?).

- De l'estatge montà superior a l'estatge alpí, cc a les serres axials; a la zona pre-piri
nenca més rar. (1300) 1500-2650 m.
Es fa a les pastures acidòfIles, sobretot en indrets poc o molt humits, i també a les
mulleres. Nardion, Caricion nigrae. VlI-IX.

Corrent i de vegades abundant a la zona axial: Toses (1525 m), Collada de Toses,
Creu de Meians, Pla de les Salines, vall Estremera, Pla de Punya (1875 m), Gorges de
Núria, voltants de Núria, sota el Pic de Segre (2650 m), Coma d'Eina, Coma de les
Mulleres, Coma de Fontnegra, Coma de Vaca (2300 m), Coma de Fresers (2150 m),
Fonts del Freser (2450 m), vessants del Balandiau, sobre La Plana (1300 m), Serra de
la Canya, bagues de Siat i de Ribes, Pla Rodó (1800 m), Pla de la Guilla, vessants de
Puig Cerverís sobre Pardines, Collada de Melanells, Clot de la Moscatosa, etc. etc.
Menys comú, sense ésser rar, a la zona pre-pirinenca: baga de Fornells, 1575 ro; Plans
de Nevà; Prat de Jou, 1675 m; Pla de Prats, 1575 m; Pla de Pena, 1750 m; sobre Coll
de Jou, 1650 m; Pou de Taga, 1900 m; vessants del Puig de Coma d'Olla; Plans de
Pòrtoles, 1500-1700 m; cap al Coll del Pal; Collada Verda, 1600 m.

DG 29, 39,18,28,38,48,37.

674. Ligusticum lucidum Miller, L. pyrenaeum Gouan

Oròfit europ. W

Queralbs (VAYR., Cat. N: 28) (CAD., F1. Cat. JIf: 54) (SEN., FI. N.: 65).

- Estatge montà, r però de distribució irregular. 975-1700 m.
Es fa als indrets pedregosos, erms, camps abandonats, marges de camins. VI-Vlll.

Freqüent especialment a la zona occidental de la comarca (vall del Rigard): Toses i
rodalies, 1400-1600 m, força abundant; cap a Fornells, també abundant; sobre For
nells, 1500 m; Dòrria; sobre Espinosa, 1175 m; cap a Planès; carretera forestal del
bosc de Nevà, 1300 m; sota Nevà, 1100 m; Ventolà, 1300 m; vora Roques Blanques,
975 m; voltants de Campelles, 1275-1350 m, abundant.
Més cap a l'est i cap al nord esdevé rar. Voltants de Queralbs; Serra dels Plaus; vora
Can Nofre, 1200 m; Pardines, 1200-1250 m; La Moscatosa, 1350 m.

DG 18,28,38.

Ligusticum mutellinoides (Crantz) ViU.; Gaya simplex (L.) Gaudin

Voltants de Núria (COMP., in VAYR., Pl. not.: 72).
Muntanyes de Núria, Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 28).

Oròfit europ. S



- Pianta que, segons les dades actuals, no ateny els Piiineus. Les citacions a dalt ressenyades ja 
foren posades en dubte fa temps. Aixi, WK. (Suppl.: 201) diu que la indicació de COMP. deu 
haver de referir-se a Endressia pyrenaica. 1 GAUT. (Cara/.: 210) opina que les citacions vayreda-
nes poden èsser degudes a confusió amb Seseli nanum. 

A l'herbari Vayreda no hi ha exemplars de la comarca, ni de cap localitat peninsular, determinats 
com a Gaya simplex. 

675. Angelica sylvestris L. 

Vali de Ribes (CAD., FI. V.: 82). 

SEN. cataloga la pianta en la seva flora nurienca (FI. N.: 64). 
Queralbs (BOLÒS et VIVES in 0 . de BOLÒS, De veg. not. II: 222, Cirsieto-
Menthetum longifoliae). 

- Estatges monta i subalpi interior, ce. 775-1900 m. 
Vores de riu, torrents i llocs humits. Molinetalia (sobretot Calthion), Alno-Ulmion. 
VII-VIII. 

Bé que limitada als ambients humits, s'estén profusament per la Vali, des del Pont 
d'en Cabreta fìns a prop la Collada de Toses (1700 m), a vora Nùria (1900 m)i a l'alta 
vali del Segadell. Localitats concretes: sota Estèguel, Aigùes de Ribes, El Baell, cap a 
Campelles (1300 m), Roques Blanques, Ventola, El Sola, Planoles, Espinosa, For-
nells, Toses, Ribes de Freser, Rialb, vali del Macanell (1100 m), Queralbs, Gorges de 
Nùria, Gorges del Freser (Salt del Grill, torrent de les Llances, La Balma,...), 
1200-1800 m; Cingle del Boc (1680 m), de Ribes a Pardines, Boixetera, etc. 

DG 3 9 , 2 8 , 38, 37. Eur. 

676. Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 

Ribes (BUB., FI. Pyr. II: 391, sub P. orbiculare (Fuchsii) Dulac) (CAD., FI. V.: 82; 
FI Cat. Ili: 39). 

- Estatge monta, ce. 775-1400 m. 
Es fa als prats secs, marges, vorades, matolls clars, etc. Brometalia erecti, Geranion 
sanguinei, Calluno-Genistion,... Prefereix els vessants assolellats. VII-IX. 

El Casot, El Sagnari, torrent Roig (1125 m), Les Guilleumes, El Baell, cap al Pia de 
l'Agon, Coli de la Casassa, El Bac, de Ribes a Roques Blanques, El Sola, Planoles, Els 
Coforns, voltants de Ribes de Freser (Els Estiradors, Sta. Caterina, Ventatola, Segura, 
Capdevila,..., 900-1100 m), Rialb, Vilamanya, Queralbs, Ribesaltes, de Ribes a Pardi
nes, l'Orri, la Moscatosa, Boixetera, etc. 

DG 28, 38, 37. Eur. 

677. Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. 

Ribes, Queralbs? (VAYR., Cat. N.: 27). 
Vali de Ribes (CAD., FI. V.: 82;Fi. Cat. Ili: 40). 

- Localitzat a la pari; meridional de la Vali, on, a més, no és pas gaire corrent. 
Calcicola. Es fa a les vorades i marges secs i als boscos clars, en vessants assolellats. 
Geranion sanguinei, Quercion pubescenti-petraeae. VIII-IX. 
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- Planta que, segons les dades actuals, no ateny els Pirineus. Les citacions a dalt ressenyades ja
foren posades en dubte fa temps. Així, WK. (Suppl.: 201) diu que la indicació de COMP. deu
haver de referir-se a Endressia pyrenaica. l GAUT. (Catal.: 210) opina que les citacions vayreda·
oes poden ésser degudes a confusió amb SeseU nanum.
A ¡'herbari Vayreda no hi ha exemplars de la comarca, ni de cap localitat peninsular. determinats
com a Goya símplex.

675. Angelica sylvestris L.

Vall de Ribes (CAD., FI. v.: 82).
SEN. cataloga la planta en la seva flora nurienca (FI. N.: 64).
Queralbs (BOLOS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. nor. fJ: 222, Cirsiero
Mentherum long/foliae).

- Estatges montà i subalpí inferior, cc. 775-1900 m.
Vores de riu, torrents i llocs humits. Molineta/in (sobretot Calth¡on), Alno-Ulmion.
VII-VIII.

Bé que limitada als ambients humits, s'estén profusament per la Vall, des del Pont
d'en Cabreta fIns a prop la Collada de Toses (1700 ml, a vora Núria (1900 m) i a l'alta
vall del Segadell. Localitats concretes: sota Estèguel, Aigües de Ribes, El Baell, cap a
Campelles (1300 ml, Roques Blanques, Ventolà, El Solà, Planoles, Espinosa, For
nells, Toses, Ribes de Freser, Rialb, vall del Maçanell (1100 ml, Queralbs, Gorges de
Núria, Gorges del Freser (Salt del Grill, torrent de les Llances, La Balma,...),
1200-1800 m; Cingle del Boc (1680 ml, de Ribes a Pardines, Boixetera, etc.

DG 39, 28, 38, 37. Eur.

676. Peueedanum oreoselinum (L.) Moench

Ribes (BUB., FI. Pyr. fJ: 391, sub P. orbiculare (Fuehsii) Dulae) (CAD., FI. v.: 82;
FI. Cat. III: 39).

- Estatge montà, cc. 775-1400 m.
Es fa als prats secs, marges, vorades, matolls clars, etc. Brometalia erecti, Geranioll
sanguinei, Cal/uno-Genist/on, ... Prefereix els vessants assolellats. VII·IX.

El Casot, El Sagnari, torrent Roig (1125 ml, Les Guilleumes, El Baell, cap al Pla de
l'Agon, Coll de la Casassa, El Bac, de Ribes a Roques Blanques, El Solà, Planoles, Els
Cofoms, voltants de Ribes de Freser (Els Estiradors, Sta. Caterina, Ventaiola, Segura,
Capdevila, ... , 900-1100 ml, Rialb, Vilamanya, Queralbs, Ribesaltes, de Ribes a Pardi
nes, l'Orri, la Moscatosa, Boixetera, etc.

DG 28,38,37.

677. Peueedanum cervaria (L.) Lapeyr.

Ribes, Queralbs? (VAYR., Cat. N.: 27).
Vall de Ribes (CAD., F1. V.: 82; FI. Cat. III: 40).

Eur.

- Localitzat a la part meridional de la Vall, on, a més, no és pas gaire corrent.
Calcícola. Es fa a les vorades i marges secs i als boscos clars, en vessants assolellats.
Geranion sanguinei, Quercion pubescenti-petraeae. VlIl-IX.



Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; voltants del Sagnari, 800-1000 m; El Casot, 825 
m; entre La Corba i Can Perramon de Baix; torrent de la Corba, 1200 m; cap a la 
Roca Aguda, 1125 m; Aiguës de Ribes, 850 m. 

Les citacions de CAD., tot i que són fêtes de manera formalment imprecisa, es 
refereixen (com sol passar en aquests casos) a la zona meridional de la Vali. L'interro-
gant que posa VAYR. a la seva citació de Queralbs ens sembla molt adient. 

DG 28, 38, 37. Eur cont.-Submed. 

678. Peucedanum ostruthium (L.) Koch; Imperatoria ostruthium L. 

Nom vulgar: salsufragi. 

Nûria (COSTA, Introd.: 98; in WK.,Prodr. III: 43) (VAYR., Cat. N.: 27) (CAD., Fl. 
V.: 83; FI. Cat. III: 41) (SEN., FI. N.: 64). 
Ribes (CAD., FI Cat. III: 41). 

— Estatges subalpi i monta, a la zona septentrional de la Vali, rperòenalgunsindrets 
abundant. Mes al sud i a baixa alçària, rarissima. (875) 1300-2300 m. 
Herbassars higrófils a les vores de torrents, canals ombrfvoles, etc. Adenostylion, 
Calthion. VI-VIII. 

Gorges de Nûria (vali de Fontalba, Canal de la Ganta, Sait de l'Aigua, Creu d'en 
Riba,...), 1700-2000 m; voltants de Nûria (Bosc de la Mare de Déu, Cova d'Amadeu, 
cap al Collet Verd,...), 1975-2150 m; Coma de Fresers, 2175 m; Coma de Vaca, 2300 
m; Gorges del Freser (torrent de les Llances, La Molço, La Balma, Clot del Malinfern, 
Les Marrades,...), 1400-2100 m; baga de Siat, 1600 m. Portada per les aiguës dels 
torrents i dels rius, davalla a l'estatge monta inferior: cap a la Farga de Queralbs, 
1150 m; vores del Freser, prop de Ribes, 875 m. 

L'exemplar de l'herbari Cadevall déterminât com a Imperatoria ostruthium i procè
dent, segons l'étiqueta, de la Vali de Ribes (Uegiu Aiguës de Ribes) correspon en 
realitat a Angelica sylvestris. 

Molt estimada com a planta médicinal, hom la cultiva sovint a baixa altitud. 

DG 29, 39, 38. Oròfit europ. S 

679. Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Mill.) Rouy et Camus 

Vali de Ribes (CAD., FL. V.: 83); Ribes (CAD., FI. Cat. III: 45). 

- Estatge monta, c. 775-1450 m. 
Herbassars nitròfils, marges, vores de riu. Artemisietea. VII-IX. 

Pont d'en Cabreta, vali d'Esteguelella, La Corba, Can Perramon de Baix, Aiguës de 
Ribes, El Baell, Campelles, Angelats, voltants de Ribes de Freser, Can Paloca, Roques 
Blanques, Ventola, Planoles, Neva, cap a Fornells, sobre Espinosa, vora Dòrria, Rialb, 
Queralbs, Ribesaltes, Les Vinyes, etc. 

DG 28 ,38 , 37. Eur.W 
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Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; voltants del Sagnari, 800-1000 m; El Casot, 825
m; entre La Corba i Can Perramon de Baix; torrent de la Corba, 1200 m; cap a la
Roca Aguda, 1125 m; Aigües de Ribes, 850 m.

Les citacions de CAD., tot i que són fetes de manera formabnent imprecisa, es
refereixen (com sol passar en aquests casos) a la zona meridional de la Vall. L'interro
gant que posa VAYR. a la seva citació de Queralbs ens sembla molt adient.

DG 28,38,37. Eur cont.-Submed.

678. Peucedanum ostruthium (L.) Koch; Imperatoria ostruthium L.

Nom vulgar: salsufragi.

Núria (COSTA, I!ltrod.: 98; in WK.,Prodr. 111: 43) (VAYR., Cat. N.: 27) (CAD., FI.
v.: 83; FI. Cat. 111: 41) (SEN., F/. N.: 64).
Ribes (CAD., FI. Cat. 111: 41).

- Estatges subalpí i montà, a la zona septentrional de la Vall, r però en alguns indrets
abundant. Més al sud i a baixa alçària, raríssima. (875) 1300-2300 m.
Herbassars higrófJ.ls a les vores de torrents, canals ombrívoles, etc. Ade!losty/ioll,
Calthioll. VI-VllI.

Gorges de Núria (vall de Fontalba, Canal de la Ganta, Salt de l'Aigua, Creu d'en
Riba,...), 1700-2000 m; voltants de Núria (Bosc de la Mare de Déu, Cova d'Amadeu,
cap al Callet Verd, ...), 1975-2150 m; Coma de Fresers, 2175 m;Coma de Vaca, 2300
m; Gorges del Freser (torrent de les Llances, La Molçó, La Balma, Clot del Malinfern,
Les Marrades,...), 1400-2100 m; baga de Siat, 1600 m. Portada per les aigües dels
torrents i dels rius, davalla a l'estatge montà inferior: cap a la Farga de Queralbs,
1150 m; vores del Freser, prop de Ribes, 875 m.

L'exemplar de l'herbari Cadevall determinat com a Imperatoria ostruthíum i proce
dent, segons l'etiqueta, de la Vall de Ribes (llegiu Aigúes de Ribes) correspon en
realitat a A!lgelica sy/vestris.

Molt estimada com a planta medicinal, hom la cultiva sovint a baixa altitud.

DG 29, 39, 38. Oròfit europ. S

679. Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Mill.) Rouy et Camus

Vall de Ribes (CAD., FL. V.: 83); Ribes (CAD., F/. Cat. 111: 45).

- Estatge montà, c. 775-1450 m.
Herbassars nitròfLIs , marges, vores de riu. Artemisietea. VII-IX.

Pont d'en Cabreta, vall d'Esteguelella, La Corba, Can Perramon de Baix, Aigües de
Ribes, El Baell, Campelles, Angelats, voltants de Ribes de Freser, Can Paloca, Roques
Blanques, Ventolà, Planoles, Nevà, cap a Fornells, sobre Espinosa, vora Dòrria, Rialb,
Queralbs, Ribesaltes, Les Vinyes, etc.

DG 28, 38, 37. Eur. W



680. Heracleum sphondylium L. 

Nom vulgar: pampes. 

subsp. montanum (Schleich. ex Gaudin) Briq. in Schinz et R. Keller; H. setosum 
Lapeyr. 

De Queralbs a Setcases, copiosa (SALV. in COSTA,Introd.: 99, in WK.,Prodr. Ili: 
36, sub H. Panaces L.), citació que recull després CAD. (FI. Cat. Ili: 47). 
Marges de Queralbs (CAD., FI. V.: 83 , sub H. panaces L; FI. Cat. Ili: 47). 
Vali de Ribes (CAD., FI. V.: 83, sub H. spondylium L.; FI. Cat. Ili: 48, sub H. 
sphondylium L.). 
Nùria (CAD., FI. Cat. Ili: 48, sub H. Sphondylium L.). 
SEN. en la seva flora nurienca (FI. N.: 64) cataloga "H. montanum, sphondilium i 
setosum". 

- Estatges monta i subalpf, c. 775-1700 m. 
Es fa sobretot als prats de dall humits; també és corrent al riberal dels rius. Polygo-
no-Trisetion, Alno-Ulmion. VI-IX. 

Vora el Pont d'en Cabreta, Aigùes de Ribes, cap al Pont de Sola, sota Planoles, 
Espinosa, Fornells, baga de Fomells (1400 m), sobre Toses (1500 m), Rialb, sota 
Serrat (1200 m), vali Estremerà, La Farga, Queralbs, Daió, Gorges de Nùria, Mas 
Conili, sota Can Barratort, Puigsac, vora l'estany de Can Roca, Conivella (1425 m), 
Pia del Freixe (1525 m), etc. 

DG 39 ,18 , 28, 38, 37. Oròfit europ. C 

subsp. pyrenaicum (Lam.) Bonnier et Layens 

Cremai, Salt del Sastre (SEN., Add.: 71). Elmateix autor cataloga la pianta en la seva 
flora nurienca (FI. N.: 64). 

— Estatges monta superior i subalpi, c; seguint els rius davalla a l'estatge monta 
inferior. (800) 1200-2150 m. 
Prats dalladors numits, herbassars, vores de torrents, riberal dels rius. Polygono-
Trisetion, Calthion, Adenostyletalia, Alno-Ulnion. VI-IX. 

Espinosa i Fornells, 1175-1250 m; baga de Fornells, 1440 m; sobre Toses, 1500 m; 
sota Queralbs, 1150-1200 m; Gorges de Nùria, 1600-1800 m; sobre el Cingle del Boc, 
1675 m; Gorges del Freser (cap al Salt del Grill, torrent de Joan Déu, torrent de la 
Balma, Les Marrades, Les Espiguetoses,...), 1300-2000 m; Coma de Fresers, 2150 m; 
baga de Pardines (sobre Can Roca, l'Orri Veli,...), 1400-1550 m. 
Excepcional a nivells més baixos: de Roques Blanques al Pont de Sola, 975 m; 
voltants de Ribes de Freser, vora els rius, 875-950 m; sota Estèguel, 800 m. 

DG 39, 18, 28 ,38 , 37. Oròfit alp. 

681. Tordylium maximum L. 

Ribes (CAD., FI Cat. Ili: 49). 

— Estatge monta inferior, rr. 
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680. Heracleum sphondylium L.

Nom vulgar: pampes.

subsp. montanum (ScWeich. ex Gaudin) Briq. in Schinz et R. Keller; H. selosum
Lapeyr.

De Queralbs a Setcases, copiosa (SALV. in COSTA,Illlrod.: 99. in WK.,Prodr.¡II:
36, sub H. 'p¡lIlaces L.). citació que recull després CAD. (FI. Cal. lli: 47).
Marges de Queralbs (CAD., FI. v.: 83, sub H. pallaces L; FI. Cal. lli: 47).
Vall de Ribes (CAD., FI. v.: 83. sub H. spolldylium L.; FI. Cal. JlJ: 48, sub H.
spholldylium L.).
Núria (CAD., FI. Cal. III: 48, sub H. Spholldylium L.).
SEN. en la seva flora nurienca (FI. N.: 64) cataloga "H. mOll la llum. SpllOlldilium i
setosum".

- Estatges montà i subalpí. c. 775-1700 m.
Es fa sobretot als prats de dall humits; també és corrent al riberal dels rius. Polygo
110-Triselioll. AIllo-Ulmioll. VI-IX.

Vora el Pont d'en Cabreta, Aigües de Ribes, cap al Pont de Solà. sota Planoles,
Espinosa, Fornells, baga de Fornells (1400 ml. sobre Toses (1500 m), Rialb, sota
Serrat (1200 m), vall Estremera. La Farga, Queralbs, Daió, Gorges de Núria, Mas
Conill. sota Can Barratort. Puigsac. vora l'estany de Can Roca, Conivella (1425 m),
Pla del Freixe (1525 m), etc.

DG 39.18.28.38.37. Oròfit europ. C

subsp. pyrenaicum (Lam.) BO!U1ier et Layens

Cremal. Salt del Sastre (SEN.• Add.: 71). El mateix autor cataloga la planta en la seva
flora nurienca (FI. N.: 64).

- Estatges montà superior i subalpí, e; seguint els rius davalla a l'estatge montà
inferior. (800) 1200-2150 m.
Prats dalladors humits, herbassars. vores de torrents, riberal dels rius. Polygono
1'risetioll. Calthioll. Adellostylelalia. Alllo-Ulllioll. VI-IX.

Espinosa i Fornells. 1175-1250 m; baga de Fornells. 1440 m; sobre Toses. 1500 m;
sota Queralbs. 1150-1200 m; Gorges de Núria. 1600-1800 m; sobre el Cingle del Boc.
1675 ro; Gorges del Freser (cap al Salt del Grill. torrent de Joan Déu, torrent de la
Balma. Les Marrades. Les Espiguetoses....). 1300-2000 m; Coma de Fresers, 2150 m;
baga de Pardines (sobre Can Roca. l'Orri Vell....). 1400-1550 m.
Excepcional a llivells més baixos: de Roques Blanques al Pont de Solà. 975 m;
voltants de Ribes de Freser. vora els rius. 875-950 m; sota Estèguel, 800 m.

DG 39.18.28.38,37.

681. Tordylium maximum L.

Ribes (CAD., FI. Cal. 1JJ: 49).

- Estatge montà inferior. rr.

Oròfit alp.



Vores de camins, marges de camps, herbassars nitròfils. Onopordetalia acanthii, Si-
symbrion. VI-Vili. 

Voltants de Ribes de Freser, 875-950 m; Queralbs, 1225 m;Planoles, 1150 m. 

DG 28, 38. Submed.-Med. 

682. Laserpitium latifolium L. 

Vali de Ribes (CAD., FI. V.: 82, ut var. asperum Soy.-Will.); Ribes (CAD., FI. Cat. 
Ili: 30, on cita també la var. glabrum Soy.-Will.). 
Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLÒS,La bardissa: 56, Turriteto-Rhamnetum alpinae). 

— Estatges monta i subalpi, ce. 775-2125 m. 
Es fa en hàbitats molt diversos: boscos, vorades, prats de dall, herbassars megafòrbics, 
prats de sudorn,... Origanetalia, Querco-Fagetea, Polygono-Trìsetion, Calamagrostion 
arundinaceae, etc. VII-VIII. 

Des de l'entrada de la Vali fins a sobre Toses, a la vali de Nuria i a l'alta vali del 
Segadell. Localitats concretes: vora el Pont d'en Cabreta, Golobran, vali de Barricò, 
torrent Roig, Angelats, boscos del Baell, El Portet, vora Campelles, Les Guilleumes, 
Pedrera, Ribes de Freser, El Sola, bosc de Nevà (1300 m), Plans de Nevà (1575 m), 
sota Dòrria (1450 m), vali Estremerà, Els Plaus (1400 m), Prat del Вас, Gorges de 
Nùria (El Ras, Fontnegra, Creu d'en Riba,...), vora la Cova de Sant Gii (2100 m), 
Cingle del Boc (1675 m), Les Ribes (1425 m), La Balma (1700 m), sobre el Clot de la 
Balma (2025 m), Les Espiguetoses, Coma de Fresers (2125 m), cap a la Plana (1200 
m), baga de Siat, Mas Conili, vora Can Perpinyà, sota Can Barratort (1100m),baga 
de Pardines (Puigsac, Les Noufonts,...), LaMoscatosa, Boixetera (1400 m), Conivella 
(1425 m), Вас de l'Heura, Pia del Freixe, Bruguera, etc. etc. 

DG 39, 18, 2 8 , 3 8 , 2 7 , 37. Lateeur. 

683. Laserpitium nestleri Soyer-Willemet 

Al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 22 i 196, Hieracieto-Festucetum spadi-
ceaé). 

- Estatges subalpi i monta superior, en terrenys calcaris, c; davalla escadusserament a 
l'estatge monta inferior. (800) 1450-2200 m. 
Té el seu òptim als peus de cingle i relleixos de roca ombrejats, però es fa també als 
boscos ombrivols. Calcicola. Laserpitio-Ranunculion thorae, Seslerio-Pinenion, Fa-
gion sylvaticae. VI-VIII. 

Forca freqiient a la zona pre-pirinenca centrai: Lleixes de la Covil, 1750 m; Roques de 
Forat Mito, 1700 m; baga del Baell; La Creu de Dalt, 1785 m; sobre el Grau, 1450 m; 
Roca del Corb, 1480 m; vora el Collet de Saltor, 1550 m; Cingles de Sant Eloi, 1700 
m; obac de Sant Amane, 1450-1700 m; cap a la Roca Aguda, 1100 m; vali de Barricò, 
on davalla fins a uns 800 m. 

No és rar tampoc a la vali Estremerà (Balma del Fadri, l'Estret, La Saragossa,...), 
1300-1800 m. 
Molt més espars a d'altres zones. Torrent de Pia de Rus, sobre Toses; vora Rialb, 
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Vores de camins, marges de camps, herbassars nitròms. Onopordetalia acanthii, Si
symbrion. VI -VIII.

Voltants de Ribes de Freser, 875-950 m; Queralbs, 1225 m; Planoles, 1150 m.

DG 28, 38. Submed.-Med.

682. Laserpitium latifolium L.

Vall de Ribes (CAD., F/. V.: 82, ut var. asperum Soy.-Will.); Ribes (CAD., F/. Car.
III: 30, on cita també la var. gIabrum Soy.-Will.).
Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLÒS, La bardissa: 56, Turriteto-Rhamnetum a/pinae).

- Estatges montà i subalpí, cc. 775-2125 m.
Es fa en hàbitats molt diversos: boscos, vorades, prats de dall, herbassars megafòrbics,
prats de sudorn, ... Origanetalia, Querco-Fagetea, Po/ygono-Trisetion, CaIamagrostion
arulldilloceae, etc. VII-VIII.

Des de l'entrada de la Vall fIns a sobre Toses, a la vall de Núria i a l'alta vall del
Segadel!. Localitats concretes: vora el Pont d'en Cabreta, GoIobran, vall de Barricó,
torrent Roig, Angelats, boscos del Baell, El Portet, vora Campelles, Les Guilleumes,
Pedrera, Ribes de Freser, El Solà, bosc de Nevà (1300 m), Plans de Nevà (1575 m),
sota Dòrria (1450 m), vall Estremera, Els Plaus (1400 m), Prat del Bac, Gorges de
Núria (El Ras, Fontnegra, Creu d'en Riba,...), vora la Cova de Sant Gil (2100 m),
Cingle del Boc (1675 m), Les Ribes (1425 m), La Balma (1700 m), sobre el Clot de la
Balma (2025 m), Les Espiguetoses, Coma de Fresers (2125 m), cap a la Plana (1200
m), baga de Siat, Mas Conill, vora Can Perpinyà, sota Can Barratort (1100 m), baga
de Pardines (Puigsac, Les Noufonts, ...), La Moscatosa, Boixetera (1400 m), Conivella
(1425 m), Bac de l'Heura, Pla del Freixe, Bruguera, etc. etc.

DG 39, 18,28,38,27,37. Lateeur.

683. Laserpilium nesllen Soyer-Willemet

Al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 22 i 196, Hieracieto-Festucetum spadi·
ceae).

- Estatges subalpí i montà superior, en terrenys calcaris, e; davalla escadusserament a
l'estatge montà inferior. (800) 1450-2200 m.
Té el seu òptim als peus de cingle i relleixos de roca ombrejats, però es fa també als
boscos ombrívols. Calcícola. Laserpirio-Ranunculioll thorae, Ses/erio·Pillenioll, Fa·
giOIl sy/vaticae. VI-VIII.

Força freqüent a la zona pre-pirinenca central: Lleixes de la Covi!, 1750 m; Roques de
Forat Mitó, 1700 m; baga del Baell; La Creu de Dalt, 1785 m; sobre el Grau, 1450 m;
Roca del Corb, 1480 m; vora el Callet de Saltar, 1550 m; Cingles de Sant Eloi, 1700
m; obac de Sant Amanç, 1450-1700 m; cap a la Roca Aguda, 1100 m; vall de Barricó,
on davalla fms a uns 800 m.
No és rar tampoc a la vall Estremera (Balma del Fadrí, l'Estret, La Saragossa,...),
I 300-1800 m.
Molt més espars a d'altres zones. Torrent de Pla de Rus, sobre Toses; vora Rialb,



1100 m; La Moscatosa, 1375 m; Pineda Rosta, 1475 m m; Rocde la Male, 2100 m. 

DG 39, 18, 28, 38, 27, 37. Oròfit ibero-prov. 

684. Laserpitium gallicum L. 

Vali de Ribes (CAD., Fi. V.: 82); Ribes (CAD., FI. Cat. Ili: 29). 

- Zona meridional de la Vali, c; rarissima a d'altres zones. 800-1750 m. 
Roques, costers rocosos o pedregosos. Calcicola i termòfila. Vl-VII. 

Forca freqùent al sud de la linia Taga-La Berruga. Vali d'Esteguelella; Golobran, 
1525 m; La Toella, 1400 m; sobre el Sagnari, 1000 m; vora Estèguel, 800 m; Cingles 
de Sant Eloi, 1750 m; La Porteria (Bruguera), 1325 m; Coves de Ribes, 810 m; solells 
de Can Perramon de Baix; Roca Aguda, 1125 m; sobre El Grau, 1350 m; vessants del 
Taga, sobre Bruguera, 1560 m. 

Excepcional més al Nord: roques calcàries de la vali Estremerà, 1425 m, 1650 m. 

DG28, 3 8 , 2 7 , 3 7 . 

685. Torilis nodosa (L.) Gaertner 

— El Baell, 1175 m, al marge d'un camp. 

DG 28. 

Oròfit med. W 

Med.-Atl. 

686. Torilis arvensis (Hudson) Link susp. arvensis 

— Estatge monta inferior, r. 
Llocs ruderals. Sisymbrietalia, Artemisietea. VII-IX. 

Aigües de Ribes, 850 m; Angelats, 875 m; Macana, 900 m; voltants de Ribes de 
Freser, 900-950 m; cap a Roques Blanques, 1000 m; sota Plañóles, 1100 m. 

DG 28, 38. Plurireg. 

687. Torilis japónica (Houtt.) D C ; T. anthriscus (L.) C.C. Gmelin 

Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLÒS, La Bardissa: 56, Turriteto-Rhamnetum alpi-
naé). 

- Estatge monta, c. 775-1600 m. 
Marges, vorades nitròfiles, boscos de ribera i freixenedes, llocs ruderals. Alliarion (i 
Artemisietea en general), Alno-Ulmion, etc. VI-IX. 

Sota el Sagnari, 775 m; Esteguelella, 825 m; La Corba, 800 m; Can Perramon de 
Baix, 825 m; Aigües de Ribes, 850 m; Angelats, 850 m; Pedrera, 1100 m; cap a 
Campelles, 1250 m; Roques Blanques, 950 m; Pont de Sola, 1000 m; cap a Nevà, 
1250 m; d'Espinosa a Fornells, 1200 m; sobre Fornells, 1500 m; freqüent als voltants 
de Ribes de Freser, 875-950 m; Queralbs, 1200 m; Salt del Grill, 1300 m; cap al 
Mas, 1000 m; l'Orri, 1050-1150 m; sobre Can Nofre, 1550 m; sota Pardines, 1100 m; 
La Llavanera, 1150 m; La Moscatosa, 1450 m; Conivella, 1425 m;Perapinta, 1275 m; 
Bruguera, 1150 m. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Lateeur. (Holàrt.) 
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1100 m; La Moscatosa, 1375 m; Pineda Rosta, 1475 m m; Roc de la Malè, 2100 m.

DG 39, 18,28,38,27,37. Oròfit ibero-prov.

684. La~erpitium gallicum L.

Vall de Ribes (CAD., FI. V.: 82); Ribes (CAD., FI. Cat. llI: 29).

- Zona meridional de la Vall, c; raríssima a d'altres zones. 800-1750 m.
Roques, costers rocosos o pedregosos. Calcícola i termòfila. VI-VII.

Força freqüent al sud de la línia Taga-L!! Berruga. Vall d'Esteguelella; Golobran,
1525 m; La Toella, 1400 m; sobre el Sagnari, 1000 m; vora Estèguel, 800 m; Cingles
de Sant Eloi, 1750 m; La Portella (Bruguera), 1325 m; Coves de Ribes, 810 m; soleUs
de Can Perramon de Baix; Roca Aguda, 1125 m; sobre El Grau, 1350 m; vessants del
Taga, sobre Bruguera, 1560 m.
Excepcional més al Nord: roques calcàries de la vaU Estremera, 1425 m, 1650 m.

DG 28,38,27,37.

685. Toritis nodosa (L.) Gaertner

- El Baell, 117 5 m, al marge d'un camp.

DG 28.

Oròfit med. W

Med.-Atl.

686. Toritis arvensis (Hudson) Link susp. arvensis

- Estatge montà inferior, r.
Llocs ruderals. Sisymbrietalia, Artemisietea. Vil-IX.

Aigües de Ribes, 850 m; Angelats, 875 m; Maçana, 900 m; voltants de Ribes de
Freser, 900-950 m; cap a Roques Blanques, 1000 m; sota Planoles, 1100 m.

DG 28, 38. Plurireg.

687. Toritis japonica (Houtt.) DC.; T anthriscus (L.) C.C. GmeUn

Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLÒS, La Bardissa: 56, Turriteta-Rhamnetum alpi
nae).

- Estatge montà, c. 775-1600 m.
Marges, vorades nitròmes, boscos de ribera i freixenedes" llocs ruderals. Alliarion Ci
Artemisietea en general), Alna-Ulmian, etc. VI-IX.

Sota el Sagnari, 775 m; Esteguelella, 825 m; La Corba, 800 m; Can Perramon de
Baix, 825 m; Aigües de Ribes, 850 m; Angelats, 850 m; Pedrera, 1100 m; cap a
Campelles, 1250 m; Roques Blanques, 950 m; Pont de Solà, 1000 m; cap a Nevà,
1250 m; d'Espinosa a Fornells, 1200 m; sobre ForneUs, 1500 m; freqüent als voltants
de Ribes de Freser, 875-950 m; Queralbs, 1200 m; Salt del Grill, 1300 m; cap al
Mas, 1000 m; l'Orri, 1050-1150 m; sobre Can Nofre, 1550 m; sota Pardines, 1100 m;
La L1avanera, 1150 m; La Moscatosa, 1450 m; Conivella, 1425 m; Perapinta, 1275 m;
Bruguera, 1150 m.

DG 39,18,28,38,37. Lateeur. (Holàrt.)



688. Caucalis platycarpos L.; C. daucoides L. 

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 64) sensé fer cap precisici. 

— Camps de cereals i guarets de l'estatge monta, on sembla rarissim. 
Soleil de Ventola, 1100-1250 m. 

DG 28. Plurireg. 

689. Daucus carota L. 

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (Fl. TV.;64). 

— Estatge monta, ecc. 775-1550 m. 
Es fa en ambients molt diversos: marges, prats de dall (sovint molt abundant en la 
fàcies tardoral d'aquestes comunitats), pastures seques, llocs ruderals,... Geranion 
sanguinei, Arrhenatherion, Xerobromion, Dauco-Melilotenion (i Onopordetalia en 
general), etc. V-X. 

Des de l'entrada de la Vali fins a sobre Toses, a les Gorges del Freser i a l'alta vali del 
Segadell. Algunes localitats concrètes: El Sagnari, Esteguelella, El Casot, vali de Barri
cò, Aigiies de Ribes, El Baell, Angelats, Pedrera, Campelles, Costes de Segura, Ro
ques Blanques, Piano les, Fornells, Dòrria, Ribes de Freser, Rialb, Queralbs, Daió, 
Serrât, Ribesaltes, soleil del Bosc de Ribes, Les Vinyes, Can Nofre, Pardines, cap a 
Boixetera, Clots de Maçana, Bruguera, etc. etc. 

DG 39 ,18 , 28, 38, 37. Subcosm. 

PYROLACEAE 

690. Pyrola minor L. 

- Estatges monta superior i subalpi, rperò localment abundant. 1300-2100 m. 

Boscos de conifères; mes rarament, fagedes. Vaccinio-Piceetalia, Luzulo-Fagenion. 

VI-VIII. 

Bagues del Baell i de Campelles, força corrent, 1300-1750 m; Bosc d'Estremerà, 
també frequent; cap al Collet Verd, 2100 m; obac de les Gorges del Freser, 1800 m; 
Bosc de Ribes, 1550 m; obac de Sant Amanç, 1500-1725 m. 

DG 29, 39, 18 ,28 , 38, 37. Circumbor. 

691. Pyrola clorantha Swartz 

- Estatges monta i subalpi, c. (900) 1100-1700 m. 
Pinèdes, sobretot a les zones baixes o als soleils. Pinetalia sylvestris (i Vaccinio-
Piceetea en general). (V) VI-VII. 

Obac de Barricò, 1100 m; sota la Portella (Bruguera), 1300 m; cap al Pia de Solanells, 
1325 m; vora Aigùes de Ribes, 900 m; Bac de l'Adou (El Baell), 1100 m; bagues del 
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688. Caucalis platycarpos L.; C. daucoides L.

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 64) sense fer cap precisió.

- Camps de cereals i guarets de festatge montà, on sembla raríssim.
Solell de Ventolà, 1100-1250 m.

DG 28.

689. Daucus carota L.

Plurireg.

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.:64).

- Estatge montà, ccc. 775-1550 m.
Es fa en ambients molt diversos: marges, prats de dall (sovint molt abundant en la
fàcies tardoral d'aquestes comunitats), pastures seques, llocs ruderals, ... Geranion
sanguinei, Arrhenatherion, Xerobromion, Dauco~Meli/otenion (i Onopordetalia en
general), etc. VoX.

Des de l'entrada de la Vall fms a sobre Toses, a les Gorges del Freser i a l'alta vall del
Segadell. Algunes localitats concretes: El Sagnari, Esteguelella, El Casot, vall de Barri
có, Aigües de Ribes, El Baell, Angelats, Pedrera, Campelles, Costes de Segura, Ro
ques Blanques, Planoles, Fornells, Dòrria, Ribes de Freser, Rialb, Queralbs, Daió,
Serrat, Ribesaltes, solell del Bosc de Ribes, Les Vinyes, Can Nofre, Pardines, cap a
Boixetera, Clots de Maçana, Bruguera, etc. etc.

DG 39, 18,28,38,37.

PYROLACEAE

Subcosm.

690. Pyrola minor L.

- Estatges montà superior i subalpí, r però localment abundant. 1300-2100 m.
Boscos de coníferes; més rarament, fagedes. Vaccinio-Piceetalia, Luzulo-Fagenion.
VI-VIII.

Bagues del BaeU i de Campelles, força corrent, 1300-1750 m; Bosc d'Estremera,
també freqüent; cap al Collet Verd, 2100 m; obac de les Gorges del Freser, 1800 m;
Bosc de Ribes, 1550 m; obac de Sant Amanç, 1500-1725 m.

DG 29, 39, 18,28,38,37. Circumbor.

691. Pyrola c10rantha Swartz

- Estatges montà i subalpí, c. (900) 1100-1700 m.
Pinedes, sobretot a les zones baixes o als solells. Pinetalia sy!vestris (i Vaccinio
Piceetea en general). (V) VI-VII.

Obac de Barricó, llOO m; sota la Portella (Bruguera), 1300 m; cap al Pla de Solanells,
1325 m; vora Aigües de Ribes, 900 m; Bac de l'Adou (El Baell), llOO m; bagues del



Badi i Campelles, 1325-1400 m; vora el Pia de l'Olla, 1225 m; baga de Planoles; baga 
de Fornells, molt abundant, cap a uns 1500 m; bosc de Nevà, 1575 m; El Pinetar 
(Planoles), força abundant, 1550-1800 m; Bosc de Batet, 1600-1700 m; bosc d'Estre
merà, 1500 m; Bosc de Ribes, tant a l'obac com al soleil, 1275-1700 m, localment 
abundant; Bosc de Pardines (vessants del Puig Cerveris), 1800 m; Sant Amane, 
1500-1700 m. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Circumbor. 

692. Moneses uniflora (L.) A. Gray; Pyrola uniflora L. 

- Estatges monta i subalpf, r, però localment abundant. 1100-1850 m. 
Boscos de conifères, preferentment en terrenys calcaris. Seslerio-Pinenion (i Vacci-
nio-Piceetalia en general). V-VII. 

Obac de Barricò, 1100 m; sota la Portella (Bruguera), 1300 m; Bosc del Baell, 
1500-1650 m; vessants de la Covil, 1800 m; Bosc de Batet, 1525 m; baga d'Estre
merà, 1400-1500 m, 1850 m; bagues de Ribes i de Siat, 1550-1850 m; bosc de 
Pardines, 1725 m; Sant Amane, 1700-1725 m. 

DG 28, 3 8 , 2 7 , 3 7 . Circumbor. 

693. Monotropa hypopitys L. 

Nom vulgar: espàrrec bord. 

Ribes (CAD., FI. V.: 96; FI. Cut. L: 409). 

subsp. hypopitys 

- Estatges monta i subalpf, c. Localment molt abundant. 1100-1850 m. 
Boscos de conifères. Vaccinio-Piceetalia. VII-VIII. 

Bagues del Baell i Campelles, 1300-1600 m; vora el Pia de Plaus, 1250 m; baga de 
Planoles, 1100-1500 m; bosc de Nevà; Els Emprius (sobre el Palós), 1575 m; Bosc de 
Batet, 1525 m; El Boscàs, 1400 m; baga de Ribes, 1275-1600 m; boscos de Ribes i 
Pardines (soleil), fins a 1850 m. 

DG 28, 38. Circumbor. 

subsp. hypophaegea (Wallr.) Soó 

- Estatge monta, a la zona meridional de la vali, c. 1000-1400 m. 
Fagedes, pinèdes humides de pi roig. Fagetalia sylvaticae. V-VII. 
Obac del Sagnari, 1300 m; vora la Collada de Grats, 1225 m; cap a la Toella, 1400 m; 
obac de Barricò, 1000 m; Bac de l'Adou (El Baell), 1000-1150 m; sobre el Pia del 
Grau, 1325 m; obac del torrent Llobre, 1150 m; Bac de l'Heura, 1050 m. 

DG 28 ,38 , 27 ,37 . Circumbor.? 
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Baell i Campelles, 1325-1400 m; vora el Pla de l'Olla, 1225 m; baga de Planoles; baga
de Fornells, molt abundant, cap a uns 1500 m; bosc de Nevà, 1575 m; El Pinetar
(Planoles), força abundant, 1550-1800 m; Bosc de Batet, 1600-1700 m; bosc d'Estre
mera, 1500 m; Bosc de Ribes, tant a l'obac com al solell, 1275-1700 m, localment
abundant; Bosc de Pardines (vessants del Puig Cerverís), 1800 m; Sant Amanç,
1500-1700 m.

DG 18,28,38,27,37. Circumbor.

692. Moneses uniflora (L.) A. Gray; Pyrola un/j7ora L.

- Estatges montà i subalpí, r, però localment abundant. 1100-1850 m.
Boscos de coníferes, preferentment en terrenys calcaris. Seslerio·Pinenion (i Vacci
nio-Piceetalia en general). V-VlI.

Obac de Barricó, 1100 m; sota la Portella (Bruguera), 1300 m; Bosc del BaeU,
1500-1650 m; vessants de la Cov1l, 1800 m; Bosc de Batet, 1525 m; baga d'Estre
mera, 1400-1500 m, 1850 m; bagues de Ribes i de Siat, 1550-1850 m; bosc de
Pardines, \725 m; Sant Amanç, 1700-1725 m.

DG 28, 38,27,37. Circumbor.

693. Monotropa hypopitys L.

Nom vulgar: espàrrec bord.

Ribes (CAD., FI. v.: 96; FI. Cat. I.: 409).

subsp. hypopitys

- Estatges montà i subalpí, c. Localment molt abundant. 1100-1850 m.
Boscos de coníferes. Vaccinio-Piceetalia. VII-VIII.

Bagues del Baell i Campelles, 1300-1600 m; vora el Pla de Plaus, 1250 m; baga de
Planoles, 1100-1500 m; bosc de Nevà; Els Emprius (sobre el Palós), 1575 m; Bosc de
Batet, 1525 m; El Boscàs, 1400 m; baga de Ribes, 1275-1600 m; boscos de Ribes i
Pardines (solell), fIns a 1850 m.

DG 28, 38. Circumbor.

subsp. hypophaegea (Wallr.) Saó

- Estatge montà, a la zona meridional de la vall, c. 1000-1400 m.
Fagedes, pinedes humides de pi roig. Fagetalia sylvaticae. V-Vll.

Obac del Sagnari, 1300 m; vora la Collada de Grats, 1225 m; cap a la ToeUa, 1400 m;
obac de Barricó, 1000 m; Bac de l'Adou (El Baell), 1000-1150 m; sobre el Pla del
Grau, 1325 m; obac del torrent Uobre, 11 50 m; Bac de l'Heura, 1050 m.

DG 28, 38, 27, 37. Circumbor.?



ERICACEAE 

694. Calluna vulgaris (L.) Hull 

Nom vulgar: brossa. 

Ribes (CAD., Fi. V.: 96). 
De Ripoll a Nuria (FERRER, Exc: 82). 
Al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t .22, Hieracieto-Festucetum spadiceae); 
Pie de Segre, 2400 m (BR.-BL., Le. t .21 , Festucetum eskiae); Finestrelles, 2100 m 
(BR.-BL., Le. t.29, Saxifmgeto-Rhodoretum). 
Collada de Toses, 1550 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t .6, Veronico-Pinetum 
sylvestris); Collada occidental de Toses, 1815 m (RIVAS MART., Le. t .7, Cytisetum 
purgantis pyremicum vaccinietosum myrtilli). 
Vessant de Queralbs, 2200 m (NEGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco-Iberidetum 
forma de Festuca aurea). 

- De l'estatge monta inferior a l'alpi, ecc. 850-2500 (2700) m. 
Terrenys silicis o sòls acidificáis. Landes, pastures, matolls. Calluno-Ulìcetea, Carice-
talia curvulae, Mesobromion. (VII) VIII-X. 

Des de la zona meridional de la Vali fins al Puigllancada, a la Coma de Fresers i a la 
Collada Verda. Abundant sobretot a les serres axials i ais terrenys silicis de les serres 
pre-pirinenques. No manca, però, a les zones calcàries, sobre sòls profunds o en 
vessants ombrívols. Algunes localitats concretes: Collada de Grats, vora la Roca del 
Corb, torrent de la Corba, Aigües de Ribes, baga de Perramon, El Baell, Pía de Plaus, 
vali d'Angelats, Campelles, Lleixes de la Covil, Els Cofoms, Roques Blanques, solells 
de Ventola i de Can Paloca, Plañóles, Espinosa, Fornells, Toses, Pía de Rus, Collada 
de Toses, cap a la Creu de Meians, sobre el Palos (1900 m), Pía de les Salines (2200 
m), Collet de les Barraques, vali Estremerà, Bac de la Foradada (2100 m), Gorges de 
Nuria, valí de Nuria, vessants del Pie de Segre (2700 m), Coma d'Eina (2400 m), Co
ma de Fontnegra, Coma del Llispet, Gorges del Freser, Planell de Coma de Vaca 
(2250 m), Coma de Fresers (2275 m, 2500 m), cap al Coli de la Marrana (2500 m), 
Coma de Mantinell, Baga de la Canya, Pia de Batibaumes, Serrat, Fustanyà, Ribes de 
Freser, Ribesaltes, Pardines, vessants de Puig Cerverís, Mont-roig, Collada Verda, Coli 
del Pal, vessants del Puig s'Estela i de Coma d'Olla, Pia de la Llagona, llisos de Taga, 
Clots de Macana, Conivella, Bruguera, Coli de Jou, Pia de Pena, Collet de Saltor, etc. 
etc. etc. 

DG 29, 39, 18, 28, 38 ,48 , 27, 37. Lateeur. 

695. Rhododendron ferrugineum L. 

Nom vulgar: gavet, gafet, ganxet, boix de Nuria. El col-lectiu, existent en la toponi
mia, és gafetar. 

Nuria (VAYR., Cat. N.: 48, "una planta de flor blanca"; PI. Cat: 52) (BOFILL, 
Nuria: 51) (CAD., FI. V: 96; Exc.: 102; FI Cat. IV: 38, "particularment al Bosc de 
la Mare de Déu") (FERRER, Exc.: 82, "comunissima") (SEN., FI. N.: 70). 
Vali de Finestreiles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t.29, Saxifmgeto-Rhodoretum). 
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ERICACEAE

694. Calluna vulgaris (L.) Hull

Nom vulgar: brossa.

Ribes (CAD., FI. V: 96).
De Ripoll a Núria (FERRER, Exc.: 82).
A! N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. 1.22, Hieracieto-Festucetum spadiceae);
Pic de Segre, 2400 m (BR.·BL., /.c. 1.21, Festucetum eskiae); Finestrelles, 2100 m
(BR.·BL.,I.c. 1.29, Saxifrageto-Rhodoretum).
Collada de Toses, 1550 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. piro 1.6, Veronico-Pinetum
sylvestris); Collada occidental de Toses, 1815 m (RrvAS MART., I.c. 1.7, Cytisetum
purgantis pyrenaicum vaccinietosum myrtilli).
Vessant de Queralbs, 2200 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. I. Festuco-Iberidetum
forma de Festuca aurea).

- De l'estatge montà infer.;or a ¡'alpí, CCC. 850-2500 (2700) m.
Terrenys silicis o sòls acidificats. Landes, pastures, matolls. Cal/uno-Ulicetea, Carice
talia curvulae, Mesobromioll. (VII) VlIJ-X.

Des de la zona meridional de la Vall fms al Puigllançada, a la Coma de Fresers i a la
Collada Verda. Abundant sobretot a les serres axials i als terrenys silicis de les serres
pre-pirinenques. No manca, però, a les zones calcàries. sobre sòls profunds o en
vessants ombrívols. A!gunes localitats concretes: Collada de Grats, vora la Roca del
Corb, torrent de la Corba, Aigües de Ribes, baga de Perramon, El Baell, Pla de Plaus,
vall d'Angelats, Campelles, Lleixes de la Covi!, Els Cofoms, Roques Blanques, solells
de Ventolà i de Can Paloca, Planoles, Espinosa, Fornells, Toses, Pla de Rus, Collada
de Toses, cap a la Creu de Meians, sobre el Palós (1900 m), Pla de les Salines (2200
m), Callet de les Barraques, vall Estremera, Bac de la Foradada (2100 m), Gorges de
Núria, vall de Núria, vessants del Pic de Segre (2700 m), Coma d'Eina (2400 ml, Co
ma de Fontnegra, Coma del Llispet, Gorges del Freser, Planell de Coma de Vaca
(2250 ml, Coma de Fresers (2275 m, 2500 m), cap al Coll de la Marrana (2500 m),
Coma de Mantinell, Baga de la Canya, Pla de Batibaumes, Serrat, Fustanyà, Ribes de
Freser, Ribesaltes, Pardines, vessants de Puig Cerverís, Mont·roig, Collada Verda, Coll
del Pal, vessants del Puig s'Estela i de Coma d'Olla, Pla de la Llagona, llisos <!e Taga,
Clots de Maçana, Conivella, Bruguera, Coll de Jou, Pla de Pena, Callet de Saltar, etc.
etc. etc.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37. Lateeur.

695. Rbododendron ferrugineum L.

Nom vulgar: gavet, gafet, ganxet, boix de Núria. El col·lectiu, existent en la toponí
mia, és gafetar.

Núria (VAYR., Cat. N.: 48, "una planta de flor blanca"; PI. Cat.: 52) (BOFILL,
Núria: 51) (CAD., F7. v.: 96; Exc.: 102;F7. Cat. IV: 38, "particularment al Bosc de
la Mare de Déu") (FERRER, Exc.: 82, "comuníssima") (SEN., F7. N.: 70).
Vall de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. 1.29, Saxifrageto-Rhodoretum).



- Zona axial, de l'estatge monta superior a l'alpi, ce; a les serres pre-pirinenques, 
predominantment calcàries, i al'estatge monta inferior, rar. (1100) 1500-2600 (2750) 
m. 
Acidbfïl. Es fa sobretot als vessant obacs; dintre els boscos de conifères, i especial-
ment de pi nègre, o bé formant matoUs sensé coberta arbôria. A l'alta muntanya els 
gafetars colonitzen sovint els vessants tarterosos ombrivols. De l'aliança Rhododen-
dro-Vaccinion. (V) VI-VII. 

Fréquent a les serres axials, fa poblacions mes o menys extenses als vessants ombn'
vols: terrenys esquistosos de la baga d'Estremera, on davalla almenys fins a 1300 m; 
Gorges de Nûria; vall de Nûria (Bosc de la Mare de Déu i Coma de les Mulleres, bosc 
de St. Gil-vall de Finestrelles); obac de les Gorges del Freser, des d'uns 1300 m; El 
Gafetar (vessant del Balandrau sobre el torrent de Bogadé), 2100-2400 m; Coma de 
Finestrelles, 2275 m; bagues de Siat i de Ribes, 1200-1900 m. I en poblacions no tan 
grans o bé aïlladament, amoltsaltres indrets: cap al Coll d'Er, 2750 m; Coma d'Eina, 
2400 m, 2600 m; sobre la Coma de Fontalba, 2450 m; zona del Roc de Tot-lo-môn; 
vessants soleils de les Gorges de Freser, sobretot als barrancs tancats; entre Coma de 
Vaca i Coma de Fresers, 2450 m; Coma de Fresers, 2400 m; vora les Fonts del Freser, 
2550 m; de Rialb a Vilamanya, 1175 m; soleil del bosc de Ribes i bosc de Pardines, 
rar; etc. A la zona pre-pirinenca, molt mes rar i gairebé limitât als terrenys silicis: 
baga de Fornells, 1500 m; torrent d'Aspre (Planoies), entre la Roca Aguda i Prat de 
Jou, 1325-1600 m; El Becetar, 1275 m; Els Coforns, 1100 m; bosc de Ca la Xeca, 
sobretot a la Roca dels Nadius, 1325 m; Bosc d'en Cigala, 1125-1150 m; Els Prats, 
1450 m; cap a la Collada Verda, 1550 m; Tossal de la Collada Verda, 1650 m; Sant 
Amanç, 1500 m, 1750 m. 

427

- Zona axial, de l'estatge montà superior a l'alpí, cc; a les serres pre-pirinenques,
predominantment calcàries, i a l'estatge montà inferior, rar. (llOO) 1500-2600 (2750)
m.
Acidòfl1. Es fa sobretot als vessant obacs; dintre els boscos de coníferes, i especial·
ment de pi negre, o bé formant matolls sense coberta arbòria. A l'alta muntanya els
gafetars colonitzen sovint els vessants tarterosos ombrívols. De l'aliança Rllododen
dro-Vaccinion. (V) VI-VII.

Freqüent a les serres axials, fa poblacions més o menys extenses als vessants ombrí
vols: terrenys esquistosos de la baga d'Estremera, on davalla almenys fms a 1300 m;
Gorges de Núria; vall de Núria (Bosc de la Mare de Déu i Coma de les Mulleres, bosc
de Sl. Gil-vall de Finestrelles); obac de les Gorges del Freser, des d'uns 1300 m; El
Gafetar (vessant del Balandrau sobre el torrent de Bogadé), 2100-2400 m; Coma de
Finestrelles, 2275 m; bagues de Siali de Ribes, 1200-1900 m. I en poblacions no tan
grans o bé aiUadament, a molts a!tres indrets: cap al Coll d'Er, 2750 m; Coma d'Eina,
2400 m, 2600 m; sobre la Coma de Fontalba, 2450 m; zona del Roc de Tot-lo-món;
vessants solells de les Gorges de Freser, sobretot als barrancs tancats; entre Coma de
Vaca i Coma de Fresers, 2450 m; Coma de Fresers, 2400 m; vora les Fonts del Freser,
2550 m; de Rialb a Vilamanya, 1175 m; solell del bosc de Ribes i bosc de Pardines,
rar; etc. A la zona pre-pirinenca, molt més rar i gairebé limitat als terrenys silicis:
baga de Fornells, 1500 m; torrent d'Aspre (Planoles), entre la Roca Aguda i Prat de
Jou, 1325-1600 m; El Becetar, 1275 m; Els Coforns, 1100 m; bosc de Ca la Xeca,
sobretot a la Roca dels Nadius, 1325 m; Bosc d'en Cigala, 1125-1150 m; Els Prats,
1450 m; cap a la Collada Verda, 1550 m; Tossal de la Collada Verda, 1650 m; Sant
Amanç, 1500 m, 1750 m.

9 Rhododendron ferrugineum
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Les formes albines, de flor totalment blanca, semblen rarissimes. N'hem vistes, sobre-
tot, prop de Nuria. 

Rhododendron hirsutum L. 

Indicat antigament per QUER a les muntanyes de Nüria, BUB. (Fl. Pyr. II: 18, sub Chamaerhodo-

dendron hirsutum (Gesneri) Bub.) en dubta explfcitament i l'inclou entre les "ericaceae repu-

696. Loiseleuria procumbens (L.) Desv.; Azalea procumbens L. 

Nom vulgar: herba del mal de pedra. 

Rasos i serres de Nûria (VAYR., Cat. N.: 48). 

Molt rara a Nûria: pendents del Puigmal; alta vall de Noufonts (SEN., Add.: 112). El 
mateix autor inclou l'espècie al seu catàleg nurienc (Fl. N.: 70) sense fer comentaris. 
Altures de Nûria, Puigmal (CAD.), Noufonts (SEN.) in CAD., Fl. Cat. IV: 40. 

— Alta muntanya axial, c, i a moites localitats abundant, fent extensos claps. 
2000-2650 m. 
Carènes i rasos ventejats. De Faliança Loiseleurio-Vaccinion. VI-VII. 

Del Pas dels Lladres al Puigmal, 2650 m; Coma de Fontalba abundant; Coma de 
Gombreny, 2150 m; abundant al Ras de l'Ortigar, 2200-2300 m; Collet Verd,2200 
m; Coma de l'Embut, 2200-2400 m; cap al Pic de l'Aliga 2300 m; molt abundant a la 
Coma de Fresers; torrent de les Barraques, 2600 m; vessants del Gra de Fajol i del 
Coll de la Coma de l'Orri, molt abundant, 2425-2550 m; vessants del Balandrau, 
2200-2400 m; Costa Rubf, 2050 m. 

D G 2 9 , 3 9 . Àrt.-alp. 

697. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel var. uva-ursi 

A les penyes granitiques (SEN., Fl. N.: 70). 

— Alta muntanya axial, rrr. (1750) 2000-2275 m. 

Es fa en indrets rocosos secs, tant en terrenys silicis com sobre calcari. Clarament 
termôfil. De l'aliança Juniperion nanae. VI-VII. 

Gorges de Nûria, 1750 m; sobre Nûria, entre les coves de Sant Gil i d'Amadeu, 
2125-2150 m, ûnica localitat on l'hem vist abundant; Torrent de la Balma, 2125 m; 
vora la Jaça Roja, 2050 m; sobre Coma de Vaca, 2200 m; vessant esquer de la Coma 
de Fresers, 2275 m. No rar al Cire d'ull de Ter (Vall de Camprodon). 

cf. var. crassifolia Br.-Bl. 

— Potser pertanyen a aquesta forma, prôpia d'altituds mes baixes i d'àrea meridional, 
uns pocs individus que hem vist al bosc del Baell, sobre el torrent Fosc, 1375 m. 
Aquesta localitat deu representar una darrera irradicaciô vers llevant de les grans 
poblacions de boixerola que es fan en algunes serres pre-pirinenques mes occidentals 
(com és ara el Cadf). 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 37. Orôfit alp. 

diatae". 

DG 39, 28. Circumbor. 
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Les formes albines, de flor totalment blanca, semblen raríssimes. N'hem vistes, sobre~
tot, prop de Núria.

DG 29, 39, 18,28,38,48,37. Oròfit alp.

Rhododendron hirsutum L.

Indicat antigament per QUER a les muntanyes de Núria, BUB. (R. Pyr.ll: 18. sub Chamaerhodo·
dendron lzirsutum (Gesneri) Bub.) en dubta explícitament i l'inclou entre les "ericaceae repu
diatae".

696. Loiseleuria procumbens (L.) Desv.; Azalea procumbens L.

Nom vulgar: herba del mal de pedra.

Rasos i serres de Núria (VAYR., Cat. N.: 48).
Molt rara a Núria: pendents del Puigmal; alta vall de Noufonts (SEN., Add.: 112). El
mateix autor inclou l'espècie al seu catàleg nurienc (FI. N.: 70) sense fer comentaris.
Altures de Núria, Puigmal (CAD.), Noufonts (SEN.) in CAD., FI. Cat. IV: 40.

- Alta muntanya axial, c, i a moltes localitats abundant, fent extensos claps.
2000-2650 m.
Carenes i rasos ventejats. De l'aliança Loiseleurio- Vaccinion. VI·YII.

Del Pas dels Lladres al Puigmal, 2650 m; Coma de Fontalba abundant; Coma de
Gombreny, 2150 m; abundant al Ras de l'Ortigar, 2200-2300 m; Callet Verd, 2200
m; Coma de l'Embut, 2200-2400 m; cap al Pic de l'Àliga 2300 m; molt abundant a la
Coma de Fresers; torrent de les Barraques, 2600 m; vessants del Gra de Fajol i del
Coll de la Coma de l'Orri, molt abundant, 2425-2550 m; vessants del Balandrau,
2200·2400 m; Costa Rubí, 2050 m.

DG 29, 39. Àrt.-alp.

697. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel var. uva-ursi

A les penyes granítiques (SEN., FI. N.: 70).

- Alta muntanya axial, rrr. (1750) 2000-2275 m.
Es fa en indrets rocosos secs, tant en terrenys silicis com sobre calcari. Clarament
termòfIl. De l'aliança Juniperion nanae. VI-Vil.

Gorges de Núria, 1750 m; sobre Núria, entre les coves de Sant Gil i d'Amadeu,
2125-2150 m, única localitat on l'hem vist abundant; Torrent de la Babna, 2125 m;
vora la Jaça Roja, 2050 m; sobre Coma de Vaca, 2200 m; vessant esquer de la Coma
de Fresers, 2275 m. No rar al Circ d'ull de Ter (Vall de Camprodòn).

cf. var. crassifolia Br.-Bl.

- Potser pertanyen a aquesta forma, pròpia d'altituds més baixes i d'àrea meridional,
uns pocs individus que hem vist al bosc del BaeU, sobre el torrent Fosc, 1375 m.
Aquesta localitat deu representar una darrera irradicació vers llevant de les grans
poblacions de boixerola que es fan en algunes serres pre-pirinenques més occidentals
(com és ara el Cadí).

DG 39, 28. Circumbor.



698. Vaccinium uliginosum L. 

Llocs humits o ombrívols de les muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 47). 
SEN. inclou Fespécie en el seu catáleg {Fl. N.: 70) sense fer comentaris. 
Bosc de la Mare de Déu (CAD., Fl. Cat. IV: 32). 
Vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., Vég. alp. t .23, Pumileto-
Festucetum supinae); valí de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., I.e. t.29, Saxifrageto-
Rhodoretum). 

- Alta muntanya axial, ce; serres pre-pirinenques, rr. (1650) 1800-2800 m. 
Landes rases, matollars de gavet; mes rarament a les pinedes o ais prats. Acidófil. De 
l'ordre Vaccinio-Piceetalia; també ais Caricetalia curvulae, al Calluno-Genistion, .... 
VI-VII. 

Forca corrent a la zona axial: entre el Collet de les Barraques i el Pas del Lladres; 
Coma de Fontseca, 2425 m; tossa del Puigmal, 2800 m; Coma de Fontalba; entre la 
Coma de Gombreny i la de Fontalba, 2200 m; Gorges de Nuria, 1850-2000 m; 
voltants de Nuria, 1975-2100 m, en alguns indrets abundant; cap al Ras de l'Ortigar, 
2200 m, molt abundant; Collet Verd, 2225 m; Coma de Noufonts, 2200 m; Coma de 
Vaca; entre Coma de Vaca i Coma de Fresers, 2450 m; Coma de Fresers, 2400-2650 
m; cap al Coll de la Coma de FOrri, 2375 m;Coma de Mantinell, 2250 m;Planell de 
Coma de Vaca, 2075 m; sobre el Collet de la Regalíssia, 2100 m. 
Al vessant obac de les serres pre-pirinenques apareix a les clapes de terreny silici o ais 
sóls descalcificáis: Coll de la Bona, 1900-1950 m; Coll del Remólo, 1850 m; cap al 
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698. Vaccinium uUginosum L.

Llocs humits O ombrívols de les muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 47).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 70) sense rer comentaris.
Bosc de la Mare de Déu (CAD., FI. Cat. IV: 32).
Vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., Vég. alp. 1.23, Pumi/eto
Festucetum supil1ile); vall de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., l.c. 1.29, Saxifrageto
Rhodoretum).

- Alta muntanya axial, cc; serres pre-pirinenques, rr. (1650) 1800-2800 m.
Landes rases, matollars de gavet; més rarament a les pinedes o als prats. AcidòfIl. De
l'ordre Vaccinio-Piceetalia; també als Caricetalia cUTVl/lae, al Calluno-Genistion, ....
VI-VII.

Força corrent a la zona axial: entre el Callet de les Barraques i el Pas del Lladres;
Coma de Fontseca, 2425 m; tossa del Puigmal, 2800 m; Coma de Fontalba; entre la
Coma de Gombreny i la de Fontalba, 2200 m; Gorges de Núria, 1850-2000 m;
voltants de Núria, 1975-2100 m, en alguns indrets abundant; cap al Ras de l'Ortigar,
2200 m, molt abundant; Callet Verd, 2225 m; Coma de Nouronts, 2200 m; Coma de
Vaca; entre Coma de Vaca i Coma de Fresers, 2450 m; Coma de Fresers, 2400-2650
m; cap al Coll de la Coma de l'Orri, 2375 m; Coma de Mantinell, 2250 m; Planell de
Coma de Vaca, 2075 m; sobre el Callet de la Regalíssia, 2100 m.
Al vessant obac de les serres pce-pirinenques apareix a les clapes de terreny silici o als
sòls descalcificats: Coll de la Bona, 1900-1950 m; Coll del Remoló, 1850 m; cap al



Coli de Coma Ermada, 1850 m; vessants del Puig de Coma d'Olla i del Puig s'Estela, 
1800-1900 m; cap al Coli del Pal, 1675-1800 m. 

DG 29, 39 ,28 , 38, 48. Circumbor.-alp. A Europa, ärt.-alp. 

699. Vaccinium myrtillus L. 

Nom vulgar: nadiu, anadiu. 

Muntanyes de Nuria (COLM. in COSTA,Introd.: 163); Nuria (COLM. in WK.,Prodr. 
II: 335). 
Toses (CAD., Fl. V.: 95); Collada de Toses (CAD., Fl. Cat. IV: 33). 
SEN. inclou 1'especie en el seu catäleg {Fl. N.: 70). 
Al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 22, Weracieto-Festucetum spadiceae); 
vall de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., I.e. t. 29, Saxifrageto-Rhodoretum). 
Collada de Toses, 1810 m (RIVAS M ART.,Bosq. y mat. pir. t. 6, Veronico-ftnetum 
sylvestris pinetosum uncinatae); Collada occidental de Toses, 1815 m (RIVAS 
MART., I.e. t. 7, Cytisetum purgantis pyrenaicum vaccinietosum myrtilli). 

— De l'estatge monta a l'alpí, ce; en alguns llocs arriba a fer grans poblacions (975) 
1100-2500 (2700) m. 
Acidöfil. Es fa sobretot ais boscos de coníferes, i també a les rouredes de Quercus 
petraea, ais bedollars i a les fagedes; mes rarament ais prats i llocs oberts. Vaccinio-
Piceetea, Quercion-wbori-petraeae. V-VII. 
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Coll de Coma Ermada, 1850 m; vessants del Puig de Coma d'Olla i del Puig s'Estela,
1800-1900 m; cap al Coll del Pal, 1675-1800 m.

DG 29, 39,28,38,48. Circumbor.·alp. A Europa, àrt.-alp.

9 Vaccinium uliginosum

7
2 3

699. Vaccinium myrtillus L.

Nom vulgar: nadiu, anadiu.

Muntanyes de Núria (CaLM. in COSTA, Introd.: 163); Núria (CaLM. in WK., Prodr.
II: 335).
Toses (CAD., FI. V.: 95); Collada de Toses (CAD., FI. Cat. IV: 33).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 70).
AI N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae);
vall de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., I.c. t. 29, Saxifrageto-Rhodoretum).
Collada de Toses, 1810 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6, Veronico-Pinetum
sylvestris pinetosum uncinatae); Collada occidental de Toses, 1815 m (RJVAS
MART., Lc. t. 7, Cytisetum purgantis pyrenaicum vaccinietosum myrtilli).

- De l'estatge montà a l'alpí, cc; en alguns llocs arriba a fer grans poblacions (975)
1100-2500 (2700) m.
Acidòfil. Es fa sobretot als boscos de coníferes, i també a les rouredes de Quercus
petraea, als bedollars i a les fagedes; més rarament als prats i llocs oberts. Vaccinio
Piceetea, Quercion-robori-petraeae. V-VII.



Abundant als boscos àcids ombrivols, sobretot a les bagues de pins dels estatges 
monta superior i subalpi. A les serres pre-pirinenques es limita als terrenys silicis, bé 
que també apareix de vegades en sòls descalcificats. Manca només a la zona meridio
nal més extrema de la Vali. Des dels vessants de Sant Amane i del bosc del Baell fìns 
als aiguavessos del Puigllancada (2000 m), a la Coma de Fresers (2500 m) i a la 
Collada Verda. Localitats intermèdies: baga de Campelles (rar, només en algunes 
zones silicies i en alguns claps acidificats), bagues de Planoles, Nevà i Fornells (a la 
part baixa, silicia, 1100-1600 m), voltants de Toses (1500-1600 m), Costa Rasa, 
torrent del Palós, sobre Espinosa, El Pinetar, baga de Sant Antoni, Els Coforms 
(baixa fìns a uns 975 m), baga d'Estremerà, vora Prat del Bac, Gorges de Nùria, Coma 
de Fontalba, voltants de Nùria (bosc de la Mare de Déu, Cova de Sant Gii, Collet 
Verd,... 1975-2300 m), vora Coli d'Er (2700 m), cap al Roc de Tot-lo-món, Gorges 
del Freser (1300-2000 m), Coma del Gispet, Coma de Mantinell, vora el Coli de la 
Coma de l'Orri (2375 m), vora la Farga de Queralbs (1150 m), La Canya, bagues de 
Siat i de Ribes (1200-2000 m), Bosc de Pardines, La Moscatosa, de Boixetera a la 
Collada Verda, Coli del Pai, Puig Llingort, cap a Can Roca, vessants del Puig s'Estela i 
del Puig de Coma d'Olla, vora Can Barratort, l'Orri, Bosc d'en Cigala (1100 m), Roca 
de Sa Cot (1000 m), Bosc de Ca la Xeca (a la Roca dels Nadius, 1325 m), cap al Pia 
de Solanells, etc. etc. També vora Montgrony (Ripollès). 

DG 29, 39, 18, 28, 38 ,48 , 37. Circumbor.-alp. 

EMPETRACEAE 

Empetrum nigrum L. subsp. hermaphroditum (Hagerup) Bocher 

Assenyalat per GAUT. (Catal: 378; in CAD., Ft Cat. V: 147) vora el Coll de FinestreUes 

(Cerdanya), molt a prop de la vail de Ribos. 

Nosaltres no l'hem vist mai a la zona estudiada, ni ningu no l'hi ha indicat. De tota manera, es 

molt possible que hi existeixi. 

PRIMCT ACEAE 

Primula vulgaris Hudson 

Llocs ombrívols de la vali de Ripoll i Ribes (VAYR., Cat. N.: 49 , sub P. grandiflora Lam.); valí de 

Ribes (CAD., FI. Cat. IV: 55 ) . 

- Ni a l'herbari Vayreda ni a l'herbari Cadevall hi ha testimonis d'aquestes indicacions. 

L'espècie creix, amb profusió, als boscos del vei Ripollès (El Purgatori, Sant Quirze, Ripoll,...), 
però no sembla que penetri gens a la comarca estudiada. Hom la cultiva com a ornamentai; als 
jardins de l'Hotel Montagut és molt abundant i fins i tot entra al bosc adjacent. Mai no l'hem 
vista, però, véritablement espontània, tot i que l'hem cercada insistentment als boscos i barranes 
ombrívols de la zona meridional extrema de la Vali on la seva presencia fora probable. 

700. Primula elatior (L.) Hill subsp. intricata (Gren. et Godr.) Ludi in Hegi 

Muntanyes de Nuria (TEX. in WK., Prod. II: 638); muntanyes de Nuria, Puigmal 

entre nerets (VAYR., Cat. N.: 49). 
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Abundant als boscos àcids ombrívols, sobretot a les bagues de pins dels estatges
montà superior i subalpí. A les serres pre-pi.rinenques es limita als terrenys silicis, bé
que també apareix de vegades en sòls descalcificats. Manca només a la zona meridio
nal més extrema de la Vall. Des dels vessants de Sant Amanç i del bosc del Baell fms
als aiguavessos del Puigllançada (2000 ml, a la Coma de Fresers (2500 m) i a la
Collada Verda. Localitats intermèdies: baga de Campelles (rar, només en algunes
zones silícies i en alguns claps acidificats), bagues de Planoles. Nevà i Fornells (a la
part baixa. silícia. 1100-1600 ml. voltants de Toses (1500-1600 ml. Costa Rasa,
torrent del Palós. sobre Espinosa. El Pinetar. baga de Sant Antoni. Els Coforms
(baixa fins a uns 975 ml, baga d'Estremera. vora Prat del Bac, Gorges de Núria. Coma
de Fontalba. voltants de Núria (bosc de la Mare de Déu, Cova de Sant Gil. Callet
Verd•... 1975-2300 ml. vora Coll d'Er (2700 ml. cap al Roc de Tot-lo-món, Gorges
del Freser (1300-2000 ml. Coma del Gispet. Coma de Mantinell, vora el Coll de la
Coma de l'Orri (2375 ml. vora la Farga de Queralbs (1150 ml, La Canya, bagues de
Siat i de Ribes (1200-2000 ml. Bosc de Pardines. La Moscatosa, de Boixetera a la
Collada Verda, Coll del Pal. Puig Llingort, cap a Can Roca. vessants del Puig s'Estela i
del Puig de Coma d'Olla, vora Can Barratort.I'Orri. Bosc d'en Cigala (I 100 ml. Roca
de Sa Cot (1000 ml, Bosc de Ca la Xeca (a la Roca dels Nadius. 1325 ml. cap al Pla
de Solanells. etc. etc. També vora Montgrony (Ripollès).

DG 29, 39,18,28.38,48.37.

EMPETRACEAE

Circumbor.-alp.

Empetrum n¡grum L. subsp. hermaphroditum (Hagerup) Bocher

Assenyalat per GAUT. (CataL: 378: in CAD., A. Cat. V: 147) vora el CoU de Finestrelles
(Cerdanya), molt a prop de la vaU de R:hr:s.
Nosaltres no l'hem vist mai a la zona estudiada, ni ningú no ¡'hi ha indicat. De tota manera, és
molt possible que hi existeixi.

PRIM~; .ACEAE

Primula vulgaris Hudson

llocs ombrívols de la vall de Ripoll i Ribes (VAYR., Ou. N.: 49, sub P. grandi/1ora Lam.); vaU de
Ribes (CAD.• Fl. Cat. IV: 55).

- Ni a l'herbari Vayreda ni a l'herbari CadevaU hi ha testimonis d'aquestes indicacions.

L'espècie creix, amb profusió, als boscos del veí Ripollès (El Purgatori, Sant Quirze, Ripoll•...).
però no sembla que peneui gens a la comarca estudiada. Hom la cultiva com a ornamental; als
jardins de l'Hotel Montagut és molt abundant i fins i tot entra al bosc adjacent. Mai no l'hem
vista, però, veritablement espontània, tot i que l'hem cercada insistentment als boscos i barrancs
ombrívols de la lona meridional exuema de la Vall on la seva presència fóra probable.

700. Prirnula elatior (L.) Hil! subsp. intricata (Gren. et Godr.) Lüdi in Hegi

Muntanyes de Núria (TEX. in WK., Prod. lI: 638); muntanyes de Núria. Puigrnal
entre nerets (VAYR.• Cat. N.: 49).



Nuria (CAD., FI. V.: 96, Exe: 102). SEN. (FI. TV.: 70) també la inclou al seu catàleg 
nurienc, però diu "segons COLMEIRO" i afegeix: "Que no hem vist". 
Vali de Nuria i altures de Fontnegra (CAD.), Coma de Vaca, Puigmal (VAYR.) in 
CAD., Л . Cat. IV: 57. 
Vali de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 29, Saxifrageto-Rhodoretum). 

- Estatges monta superior i subalpí, ce (però de distribució més aviat irregular); ais 
estatges monta inferior i alpi, més aviat rara. (1150) 1400-2300 (2550) m. 
Es fa a les pastures, preferentment en terrenys àcids о en sois acidificáis. Nardion, 
Primulion intricatae, Mesobromion. V-VI. 

Frequent i abundant sobretot ais vessants obacs de les serres pre-pirinenques orien
tals: Puig del Pía de les Pasteres, Coll del Pal, Plans de Portóles, vessants del Puig 
s'Estela i del Puig de Coma d'Olla (molt abundant, 1600-1900 m), Puigsac, Pia de la 
Llagona, Mas Conili (1150 m), llisos de Taga (molt abundant), sobre Bruguera (1625 
m), Sant Amanç. 
Força frequent també a la Serra de Montgrony: sobre Costa Rasa, Costes de l'Huguet 
(2200 m), Pia d'Anyella, Coli de la Creueta, Costa Borda, Plans de Neva, Costa Pu-
billa, Coll Roig, Can Baldric, vessants de la Covil, Prat de Jou, etc. 
No és rara tampoc a la zona axial, bé que hi apareix una mica més esparsament: cap 
al Pas dels Lladres (2200 m, 2500 m), Bac de la Foradada (2050 m), Font de l'Home 
mort (1825 m), Coma de Fontalba (2200 m) Gorges de Nuria, voliants de Nuria 
(força abundant), Roc de la Malè, Coma de l'Embut (2300 m), Coma d'Eina (2100 
m), Coma de Fontnegra, Gorges del Freser (La Balma, Les Marrades,...), entre Coma 
de Vaca i Coma de Fresers, Coma de Fresers (a diverses localitats, fins als vessants del 
Pic de Fresers 2550 m), La Moscatosa (1400 m), Mont-roig (1800 m), etc. 

DG 29, 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . 

701. Primula veris L.; P. officinalis (L.) Hill 
subsp. columnae (Ten.) Ludi 

Nom vulgar: cucut. 

Oròfit europ. С 

Sant Amanç (VAYR, Pl. Cat.: 53, sub P. ihomasinii Gr. et Godr.). 

— Estatge monta de la zona pre-pirinenca, ce; penetra àmpliament a l'estatge subalpí. 
A la zona axial no és tan corrent i, d'altra banda, resta més limitada a baixa altitud. 
775-1900 m. 
Rouredes i altres boscos mesòfils, vorades, marges; més rarament als prats. Querceta-
lia pubescentis (i Querco-Fagetea en general). Prefereix els terrenys calcaris. IV-VI. 

Des de 1'entrada de la Vali fins al Pia de Rus (1900 m), a Daió i als Plans de Portóles. 
Algunes localitats concretes: El Sagnari, Collada de Grats, La Corba, vali de Barricò, 
Aigiies de Ribes, Torrent Roig, El Baell, La Berruga (1750 m), sobre Pia de Prats, 
Campelles, Plañóles, Espinosa, Nevà, baga de Fornells, baga de Toses, torrent del 
Palós (1600 m), cap a Dòrria, voltants de Ribes de Freser, vali Estremerà, Mas Conili, 
Puigsac, La Moscatosa, llisos de Taga, Clots de Macana, Torroella, Bruguera, Cingles 
de Sant Eloi (1750 m), Sant Amanç (molt abundant al soleil), etc. etc. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Euras. 
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Núria (CAD., FI. V.: 96, Exc.: 102). SEN. (FI. N.: 70) també la inclou al seu catàleg
nurienc, però diu "segons COLMEIRO" i afegeix: "Que no hem vist".
Vall de Núria i altures de Fontnegra (CAD.), Coma de Vaca, Puigmal (VAYR.) in
CAD., FI. Cat. IV: 57.
Vall de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 29, Saxifrageto-Rhodoretum).

- Estatges montà superior i subalpí, cc (però de distribució més aviat irregular); als
estatges montà inferior i alpí, més aviat rara. (1150) 1400-2300 (2550) m.
Es fa a les pastures, preferentment en terrenys àcids o en sòls acidificats. Nardion,
Primulion intricatae, Mesobromion. V-Vl.

Freqüent i abundant sobretot als vessants obacs de les serres pre-pirinenques orien
tals: Puig del Pla de les Pasteres, Coll del Pal, Plans de Pòrtoles, vessants del Puig
s'Estela i del Puig de Coma d'Olla (molt abundant, 1600-1900 m), Puigsac, Pla de la
Uagona, Mas Conill (1150 m), llisos de Taga (molt abundant), sobre Bruguera (1625
m), Sant Amanç.
Força freqüent també a la Serra de Montgrony: sobre Costa Rasa, Costes de l'Huguet
(2200 m), Pla d'Anyella, Coll de la Creueta, Costa Borda, Plans de Nevà, Costa Pu·
billa, Coll Roig, Can Baldric, vessants de la Covi!, Prat de Jou, etc.
No és rara tampoc a la zona axial, bé que hi apareix. una mica més esparsament: cap
al Pas dels Lladres (2200 m, 2500 m), Bac de la Foradada (2050 m), Font de l'Home
mort (1825 m), Coma de Fontalba (2200 m) Gorges de Núria, voltants de Núria
(força abundant), Roc de la Malè, Coma de l'Embut (2300 m), Coma d'Eina (2100
m), Coma de Fontnegra, Gorges del Freser (La Balma, Les Marrades,...), entre Coma
de Vaca i Coma de Fresers, Coma de Fresers (a diverses localitats, fms als vessants del
Pic de Fresers 2550 m), La Moscatosa (1400 m), Mont-roig (1800 m), etc.

DG 29, 39, 18,28,38,48,37. Oròfit europ. C

701. Primula veris L. ; P. offtcinalis (L.) Hill
subsp. columnae (Ten.) Lüdi

Nom vulgar: cucut.

Sant Amanç (VAYR., Pl. Cat.: 53, sub P. ihomasinii Gr. et Godr.).

- Estatge montà de la zona pre-pirinenca, cc; penetra àmpliament a l'estatge subalpí.
A la zona axial no és tan corrent i, d'altra banda, resta més limitada a baixa altitud.
775-1900 m.
Rouredes i altres boscos mesòfJ.1s, vorades, marges; més rarament als prats. Querceta
lia pubescentis (i Querco-Fagetea en general). Prefereix els terrenys calcaris. IV-VI.

Des de l'entrada de la Vall fms al Pla de Rus (1900 m), a Daió i als Plans de pòrtoles.
Algunes localitats concretes: El Sagnari, Collada de Grats, La Corba, vall de Barricó,
Aigües de Ribes, Torrent Roig, El Baell, La Berruga (1750 m), sobre Pla de Prats,
Campelles, Planoles, Espinosa, Nevà, baga de Fornells, baga de Toses, torrent del
Palós (1600 m), cap a Dòrria, voltants de Ribes de Freser, vall Estremera, Mas Conill,
Puigsac, La Moscatosa, llisos de Taga, Clots de Maçana, Torroella, Bruguera, Cingles
de Sant Eloi (1750 m), Sant Amanç (molt abundant al solell), etc. etc.

DG 39, 18,28,38,27,37. Euras.



Primula farinosa L. 

Muntanya de Surroca (COSTA, Introd.: 166; in WK., Prodr. II: 639) . 

- La citació de COSTA s'ha de llegir Serra Cavallera i, per tant, podría referir-se a la comarca estu
diada. A l'herbari d'aquell botanic no hi ha cap plec de P. farinosa d'aquesta procedencia, pero sí 
un exemplar no determinat l'etiqueta del qual diu: "praderas elevadas de Surroca, 8 Agto. 1896"; 
la planta en questió pertany, pero, a 1'espécieP. integrifolia L. 
La presencia de P. farinosa a la comarca sembla, dones, molt dubtosa; no hi ha estat indicada per 
cap altre botánic ni nosaltres la hi hem herboritzada. 

702. Primula integrifolia L. 

De Nuria al Puigmal (SALV. in COSTA, Introd.: 166; in CAD., Fl. Cat. IV: 58); 
Serra de Nuria, Puigmal (SALV. in WK.,Prodr. II: 640). 
Serres i pastures de Nuria (VAYR., Cat. N.: 49); Nuria (CAD., Fl. V.: 96, Exc: 102, 
Fl. Cat. IV: 58) SEN., (Fl. N.: 70). 
Puigmal, Noufonts, etc. (SEN., Add.: 113). 
Puigllancada (CAD., Fl. Cat. IV: 58). 
Nuria, 2050-2150 m, valí de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-
Pinguiculetum grandíflorae). 

- Alta muntanya, ce. (1550) 1700-2700 m. 
Pastures, en terrenys silicis o en sois mes o menys acidificats. Caricetalia curvulae, 
Primulion intricatae, Salicetalia herbaceae,... V-VII. 

Comuna, i localment abundant, a les serres axials: de la Collada de Toses al Coll de la 
Creu de Meians, Pía de les Salines (2200 m), cap al Roc Blanc, Coma de Fontalba, 
Canal de la Ganta (molt abundant), Nuria, Ras de rOrtigar (2300 m), Collet Verd, 
Coma de Noufonts fins a vora el Coll mateix (2700 m), Coma de les Mulleres (2500-
2700 m), vers el Pie de l'Áliga (2300 m), vora el Collet de Fontnegra (molt abun
dant), Coma de Vaca, Tirapits (2550 m), Coma de Fresers (2500 m), Coma del 
Gispet (2000 m), Gorges del Freser, Serra de la Canya, Pía de Batibaumes (2000 m), 
etc. 
Es frequent també a la zona pre-pirinenca, sobretot a la banda oriental (Taga-Serra 
Cavallera). Sobre Costa Rasa (2100 m), sobre Pía d'Anyella (1975 m), Coll de la 
Creueta, Coll de la Bona, sota el Roc deis Llamps (1950 m), Pía de Prats (1575 m), 
Coll de Jou (1650 m), vessants obacs del Taga (abundant), Pía de la Llagona, vessants 
del Puig de Coma d'Olla i del Puig s'Estela (abundant), cap ais Prats (1550 m). 

DG29 , 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Alp.-pir. 

703. Primula latifolia Lapeyr.; P. viscosa All., non Vill. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 166, sub P. viscosa Vill.? An P. 
latifolia Lapeyr.? ) (TEX. in WK.,Prodr. II: 639); Nuria i Queralbs (COSTA, Suppl.: 
55); roques de Nuria (VAYR.,Cat. N.: 49; PI. Cat.: 53,sub P: viscosa,P. latifolia iP. 
latifolia var. multiflora Vayr.); Nuria (SEN., Add.: 113, Fl. N.: 70); cap al Salt del 
Sastre (CAD., Fl. V: 96); des del Pont de Cremal a les altures de Fontnegra (CAD., 
Fl. Cat. IV: 59). 
Nuria, 2200 m, Coll de Lio, 2300 m, 2320 m, vers el Pie de Segre, 2400 m (BR.-BL., 
Vég. alp. t. 2, Saxifragetum mixtae). 
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Primula farinosa L

Muntanya de Surroca (COSTA, 11Itrod.: 166; in WK., Prodr. lI: 639).

- La citació de COSTA s'ha de llegir Serra Cavallera i, per tant, podria referir-se a la comarca estu·
diada. A l'herbari d'aquell botànic no hi ha cap plec de P. farinosa d'aquesta procedència, però sí
un exemplar no determinat ¡'etiqueta del qual diu; "praderas elevada s de Surroca. 8 Agto. 1896";
la planta en questió pertany. però, a l'espècie P. integrifolia L.
La presència de P. farinosa a la comarca sembla, doncs, molt dubtosa; no hi ha estat indicada per
cap altre botànic ni nosaltres la hi hem herboritzada.

702. Primula integrifolia L.

De Núria al Puigmal (SALV. in COSTA, Imrod.: 166; in CAD., FI. Cat. IV: 58);
Serra de Núria, Puigmal (SALV. in WK., Prodr. JJ: 640).
Serres i pastures de Núria (VAYR., Cat. N.: 49); Núria (CAD., FI. v.: 96, Exc.: 102,
FI. Cat. IV: 58) SEN., (FI. N.: 70).
Puigmal, Noufonts, etc. (SEN., Add.: 113).
Puigllançada (CAD., FI. Cat. IV: 58).
Núria, 2050-2150 m, vall de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto
Pinguiculetum grandiflorae).

- Alta muntanya, cc. (1550) 1700-2700 m.
Pastures, en terrenys silicis o en sòls més o menys acidificats. Caricetalia curvulae,
Primulion intricatae, Salicetalia herbaceae,... V-VII.

Comuna, i localment abundant, a les serres axials: de la Collada de Toses al Coll de la
Creu de Meians, Pla de les Salines (2200 m), cap al Roc Blanc, Coma de Fontalba,
Canal de la Ganta (molt abundant), Núria, Ras de l'Ortigar (2300 m), Collet Verd,
Coma de Noufonts fms a vora el Coll mateix (2700 m), Coma de les Mulleres (2500
2700 m), vers el Pic de l'Àliga (2300 m), vora el Collet de Fontnegra (molt abun
dant), Coma de Vaca, Tirapits (2550 m), Coma de Fresers (2500 m), Coma del
Gispet (2000 m), Gorges del Freser, Serra de la Canya, Pla de Batibaumes (2000 m),
etc.
És freqüent també a la zona pre-pirinenca, sobretot a la banda oriental (Taga-Serra
Cavallera). Sobre Costa Rasa (2100 m), sobre Pla d'Anyella (1975 m), Coll de la
Creueta, Coll de la Bona, sota el Roc dels Llamps (1950 m), Pla de Prats (1575 m),
Coll de Jou (1650 m), vessants obacs del Taga (abundant), Pla de la Llagona, vessants
del Puig de Coma d'Olla i del Puig s'Estela (abundant), cap als Prats (1550 m).

DG 29, 39,18,28,38,37. Alp.-pir.

703. Primula latifolia Lapeyr.; P. viscosa All., non Vill.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 166, sub P. viscosa VilJ.? An P.
latifolia Lapeyr.? ) (TEX. in WK., Prodr. lI: 639); Núria i Queralbs (COSTA, Suppl.:
55); roques de Núria (VAYR., Cat. N.: 49; Pl. Cat.: 53, sub P: viscosa, P latifolia i P.
lat/folia var. multiflora Vayr.); Núria (SEN., Add.: 113, FI. N.: 70); cap al Salt del
Sastre (CAD., FI. v.: 96); des del Pont de Cremal a les altures de Fontnegra (CAD.,
FI. Cat. IV: 59).
Núria, 2200 m, Coll de Lla, 2300 m, 2320 m, vers el Pic de Segre, 2400 m (BR.-BL.,
Vég. alp. t. 2, Saxifragetum mixtae).
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- Alta muntanya axial, ce a les roques silícies. (1200) 1600-2750 m. 
Es fa a les roques granítiques o esquistoses, rarament a les calcináis. De Fallanca 
Androsacion vandellii (característica del Saxifragetum pubescentis). VI-VII. 

Puigmal, 2750 m; Coma de Fontseca, 2350 m; baga d'Estremerà fins a vora el Collet 
de les Barraques; sobre el Borrut, 2425 m; Bac de la Foradada, 2150 m; Coma de 
Fontalba; abundant a les Gorges de Nuria, 1450-2000 m; voltants de Nuria (abundant 
cap a la cova de Sant Gil); FEmbut, 2300 m; sobre el Roe de la Male, 2300 m; 
Noucreus, 2650 m; sobre les Arques de Coma de Vaca, 2725 m; Coma de les Eugues; 
Coma de Fresers, 2550 m; vessants del Pie de Fresers, 2650 m; cap al Coli de la Coma 
de FOrri, 2400 m; obac del Balandrau, 2200 m, abundant; cap al Collet de la Rega-
laíssia, 1950 m; vora Castellcervós, 2000 m; Bosc de Ribes, 1650 m. 
La localitat mes meridional i mes baixa que coneixem d'aquesta planta a la comarca 
correspon a les Roques del Due, 1200 m, vora Ribes de Freser. 

DG 29, 39, 28, 38. Alp.-pir. 

Primula hirsuta AIL; P. viscosa Vili. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 166, sub P. viscosa Vili.? An P. latifolia 
Lapeyr.? ); roques de Nuria (VAYR.,P/. Cat: 53); Nuria (VAYR. in CAD., Fl. Cat. IV: 59). 

- Citacions que es deuen a confusici amb P. latifolia. 

704. Vitaliana primuliflora Bertol.; Gregorio vitaliana (L.) Duby 

Collada de Nuria (COMP. in VAYR., PI. not: 111). 

Nuria (VAYR.,/'/. not.: I l l ) ; serres i collades de Nuria (VAYR., Cat. N.: 49). 
Coli de Finestrelles (SEN.,F/. N.: 71). 
CAD. (FI. Cat IV: 60) recull les citacions de VAYR. i de SEN. i hi afegeix: Coli 
d'Eina (SEN.), altures de Nuria, Puigllancada (CAD.). 
Pic de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. alp. t . 5, Iberidetum spathulatae, 
sub Douglasia Vitaliana); vessant S del Puigmal, 2550 m (BR.-BL., le. t. 8, Sene-
cietum leucophyllae, sub Gregorio Vitaliana). 
SERVE (Rech. comp.) la indica de diverses localitats de la zona del Puigmal -Pas dels 
Lladres -Gorrablanc, 2500-2880 m (v. taules V, XI. XVI i XXII, comunitats de 
Festuca supina, ft Astragalus nevadensis i de Viola diversi/olia). 
Pia de Gorrablanc, 2450 m (BAUD, et SERVE, Group, vég. Pia, t. Minuartio-
Ranunculetum parnassifolii). 

- Alta muntanya axial, c. 2000-2880 m. 
Tarteres i llocs pedregosos, sobretot pedrusques de pedrés menudes en vessants poc 
inclináis. Thlaspietea rotundifolìi, Caricetalia curvulae; més rarament als Seslerietalia 
coeruleae. VI-VIII. 

Cap al Pie de Dòrria, 2450 m; Coma de Planès, 2150 m; forca frequent entre el Collet 
de les Barraques i el Pas del Lladres, 2000-2250 m; El Borrut, 2425 m; sobre la Coma 
de l'Embut, 2450 m; Font d'en Guillem, 2400 m; Noucreus, 2800 m; sobre Caranga; 
sobre les Arques de Coma de Vaca, 2725 m; Clot de l'Ós i Puigde Tirapits; Collet de 
Fontnegra, 2650 m; vers el Coli de Torreneules, 2625 m. 
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- Alta muntanya axial, cc a les roques silícies. (I 200) 1600-2750 m_
Es fa a les roques granítiques o esquistoses, rarament a les calcinals. De l'aliança
Androsacion vande/lii (característica del Saxifragetum pubeseentis). VI-VII.

Pulgmal, 2750 m; Coma de Fontseca, 2350 m; baga d'Estremera fms a vora el Callet
de les Barraques; sobre el Borrut, 2425 m; Bac de la Foradada, 2150 m; Coma de
Fontalba; abundant a les Gorges de Núria, 1450-2000 m; voltants de Núria (abundant
cap a la cova de Sant Gil); l'Embut, 2300 m; sobre el Roc de la Malè, 2300 m;
Noucreus, 2650 m; sobre les Arques de Coma de Vaca, 2725 m; Coma de les Eugues;
Coma de Fresers, 2550 m; vessants del Pic de Fresers, 2650 m; cap al Coll de la Coma
de l'Orri, 2400 m; obac del Balandrau, 2200 m, abundant; cap al Callet de la Rega
laíssia, 1950 m; vora Castellcervós, 2000 m; Bosc de Ribes, 1650 m.
La localitat més meridional i més baixa que coneixem d'aquesta planta a la comarca
correspon a les Roques del Duc, 1200 m, vora Ribes de Freser.

DG 29, 39, 28, 38. Alp.-pir.

Primula hirsuta All; P. viscosa VilL

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA, ¡lItrod.: 166, sub P. viscosa Vill.? An P. latifolia
Lapeyr.?)j roques de Núria (VAYR.. Pl. Cat.: 53); Núria (VAYR. in CAD., Fi. Cat. IV: 59).

- Citacions que es deuen a confusió amb P. latilolia.

704. Vitaliana primuliflora Bertol.; Gregoria vitaliana (L.) Duby

Collada de Núria (COMP. in VAYR., PI. not.: III).
Núria (VAYR., PI. not.: 111); serres i collades de Núria (VAYR., Cat. N.: 49).
Coll de Finestrelles (SEN_, FI. N.: 71).
CAD. (FI. Cat. IV: 60) recull les citacions de VAYR. i de SEN. i hi afegeix: Coll
d'Eina (SEN.), altures de Núria, Puigllançada (CAD.).
Pic de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. alp. 1. 5,Jberidetum spathulatae,
sub Douglasia Vitallana); vessant S del Puigmal, 2550 m (BR_-BL., I.e. 1. 8, Sene
cietum leucophyllae, sub Gregoria Vitaliana).
SERVE (Reeh. comp.) la indica de diverses localitats de la zona del Puigmal -Pas dels
Lladres -Gorrablanc, 2500-2880 m (v. taules V, XI. XVI i XXII, comunitats de
Festuca supina, d'Astragalus nevadensis i de Viola diversifolia).
Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD. et SERVE, Group. vég. Pla, t_ Minuartio
Ranuneuletum parnassifolii).

- Alta muntanya axial, c. 2000-2880 m.
Tarteres i llocs pedregosos, sobretot pedrusques de pedres menudes en vessants poc
inclinats. Thlaspietea rotundlfolii, Caricetalia curvulae; més rarament als Seslerietalia
eoeruleae. VI-VIII.

Cap al Pic de Dòrria, 2450 m; Coma de Planès, 2150 m; força freqüent entre el Callet
de les Barraques i el Pas del Lladres, 2000-2250 m; El Borrut, 2425 m; sobre la Coma
de l'Embut, 2450 m; Font d'en Guillem, 2400 m; Noucreus, 2800 m; sobre Carançà;
sobre les Arques de Coma de Vaca, 2725 m; Clot de l'Ós i Puig de Tirapits; Callet de
Fontnegra, 2650 m; vers el Coll de Torreneules, 2625 m.



Coli de Finestrelles (M. GARRIGA in BC 53601); idem, 2600 m (SEN. in BC 
53604); Coli d'Eina (CUATR. in BC 53594); Pie d'Eina (M. GARRIGA in BC 
53600); Noucreus, 2700 m (CUATR. in BC 53595); Noufonts, 2400 m (A. i O. de 
BOLÒS in BC 112215). 

Els nostres exemplars i els que hem pogut estudiar en herbari pertanyen uns a la var. 
cinerea (Sùnd.) comb. nova (= Gregorio Vitaliano. (L.) Duby var. cinerea Sùndermann, 
Aligera. Bot. Zeitschr. 22: 59, Karlsruhe 1916) i altres a la var. canescens (O. 
Schwarz) comb. nova (= Vitaliano primuliflora subsp. canescens O. Schwarz, Feddes 
Repert. 67, 1: 24, Berlin 1963), Les diferències morfològiques entre aquestes dues 
formes no són gaire importants i, d'altra banda, ambdues races poden conviure en 
una mateixa localitat i mostrar formes de transició entre elles. És per això que, 
contràriament al que fan molts autors moderns, preferim no donar-los categoria 
subspecifica, sino de simple varietat. 

DG 29, 39 ,18 , 28. Oròfit alp. 

705. Androsace carnea L. 

Muntanyes de Nùria (VAYR., Cat. N.: 49). SEN inclou l'espècie en el seu catàleg 
nurienc (FI. N.: 71) amb la simple indicació: "als pasturatges". 
Altures de Fontnegra (CAD., FI. Cat. IV: 65). 
Vers al Pie de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pie de Segre, 2500 m (BR.-BL., Vég. alp. 
t. 23, Pumileto-Festucetum supinae, ut var. Laggeri); Pie de Finestrelles, 2750 m, Pie 
de la Fossa del Gegant, 2800 m, Coli de Nùria, 2600 m (BR.-BL., le. t. 24, Curvule-
to-Leontidetum pyrenaici. ut subsp. Laggeri). 
SERVE (Recti, comp.) la indica de diverses localitats de la zona Pas dels Lladres-
Puigmal, 2500-2880 m, dintre diferents comunitats del Festucion supinae (vegeu t. 
V, XVIII, XIX, XXII i XXIV). 
Pia de Gorrablanc, 2450 m (BAUD. et SERVE, Group, vég. Pia, t. Hieracio-Festuce-
tum supinae, ut A. laggeri). 
Puigmal, 2630 m (NEGRE, Nouv. contr. t. 2: 229, Ranunculo-Festucetum eskiae 
orientalis). 

— Alta muntanya axial, ce. 1950-2880 m. 
Molt corrent a les pastures acidòfiles. Carìcetalia curvulae. V-VII. 

Des de sobre la Collada de Toses fins al Pie de Bastiment i al Puig Cerveris: Pia de les 
Salines, Puig de Dòrria, Roc Blanc, Pas dels Lladres, Puigmal, Nùria, Coli d'Eina, 
Noufonts, Carancà, Coma de Fontnegra, Coma de Vaca, Torreneules, Coma de les 
Eugues, Coma de Fresers, Coma de Mantinell, La Canya, Pia de la Guilla (1950 m), 
etc. etc, 

De l'estudi del material propi i del que es conserva a BC en deduim que la forma més 
corrent d'aquesta polimorfa espècie correspon a la var. laggeri (Huet)Gaut.; no man
ca, però, la var. rosea (Jordan et Fourr.) Gaut. i hom troba encara, molt més rara-
ment, la var. carnea. 

DG 29 ,39 , 18, 28, 38. Oròfit alp. 
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Coll de Finestrelles (M. GARRIGA in BC 53601); idem, 2600 m (SEN. in BC
53604); Coll d'Eina (CUATR. in BC 53594); Pic d'Eina (M. GARRIGA in BC
53600); Noucreus, 2700 m (CUATR. in BC 53595); Noufonts, 2400 m (A. i O. de
BOLÒS in BC 112215).

Els nostres exemplars i els que hem pogut estudiar en herbari pertanyen uns a la var.
cinerea (Sünd.) comb. nova (= Gregoria vitalialla (L.) Ouby var. cillerea Sündermann,
Al/gem. Bot. Zeitschr. 22: 59, Karlsruhe 1916) i altres a la var. canescens (O.
Schwarz) comb. nova (= Vitalialla primuliflora subsp. callescens O. Schwarz, Feddes
Repert. 67, 1: 24, Berlin 1963), Les diferències morfològiques entre aquestes dues
formes no són gaire importants i, d'altra banda, ambdues races poden conviure en
una mateixa localitat i mostrar formes de transició entre elles. És per això que,
contràriament al que fan molts autors moderns, preferim no donar-los categoria
subspecífic3, sinó de simple varietat.

DG 29, 39, 18, 28. Oròfit alp.

705. Androsace camea L.

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N: 49). SEN inclou l'espècie en el seu catàleg
nurienc (R. N: 71) amb la simple indicació: "als pasturatges".
Altures de Fontnegra (CAD., FI. Cat. IV: 65).
Vers al Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 2500 m (BR.-BL., Vég. alp.
I. 23, Pumileto-Festucetum supillfle, ut var. Laggeri); Pic de Finestrelles, 2750 m, Pic
de la Fossa del Gegant, 2800 m, Coll de Núria, 2600 m (BR.-BL., I.c. I. 24, Curvule
to-Leolltidetum pyrellflici,. ut subsp. Laggeri).
SERVE (Rech. comp.) la indica de diverses localitats de la zona Pas dels Lladres
Puigmal, 2500-2880 m, dintre diferents comunitats del Festucioll supillfle (vegeu I.

V, XVIII, XIX, XXII i XXIV).
Pla de Corrablanc, 2450 m (BAUD. et SERVE, Group. vég. Pla, I. Hieracio-Festuce
tum supillfle, ut A. laggeri).
Puigmal, 2630 m (NÈGRE, Nouv. COllir. I. 2: 229, Rallullculo-Festucetum eskiae
orielltalis).

- Alta muntanya axial, cc. 1950-2880 m.
Molt corrent a les pastures acidòf¡Jes. Caricetalia curvulae. V-VII.

Des de sobre la Collada de Toses fms al Pic de Bastiment i al Puig Cerverís: Pla de les
SaJtnes, Puig de Oòrria, Roc Blanc, Pas dels Lladres, Puigmal, Núria, Coll d'Eina,
Noufonts, Carançà, Coma de Fontnegra, Coma de Vaca, Torreneules, Coma de les
Eugues, Coma de Fresers, Coma de Mantinell, La Canya, Pla de la Guilla (1950 ml,
etc. etc,

De l'estudi del material propi i del que es conserva a BC en deduïm que la forma més
corrent d'aquesta polimorfa espècie correspon a la var. laggeri (Huet) Gaul.; no man
ca, però, la var. rosea (Jordan et Fourr.) Gaul. i hom troba encara, molt més rara
ment, la var. carnea.

DG 29, 39, 18,28,38. Oròfit alp.



706. Androsace villosa L. 

Puigmal, Coma de Vaca (SALV. in COSTA, Introd.: 167; in WK.,Prodr. II: 642). 
De Nuria a Costabona (VAYR., PL not.: 111; in WK., SuppL: 192). 
Muntanyes de Nuria, Coll de Torreneules (VAYR., Cat. N.: 49). 
Sant Amanc (VAYR.,?/. Cat.: 53). 
SEN. la inclou en el seu cataleg (Fl. N.: 71) tot indicant simplement: "als pasturat-
ges". 
CAD. (Fl. Cat. IV: 65) recull citacions anterior i hi afegeix: cap a Fontnegra i altures 
de la mateixa coma. 
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Veg. alp. t . 19, Festucetum scopariae); 
Serra de l'Embut, 2240 m, vail de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., I.e. t . 20,Efyne-
to-Oxytropidetum). 

— Terrenys calcaris de l'alta muntanya, cc; davalla rarament a l'estatge monta. (1300) 
1700-2780 m. 
Estrictament calci'cola. Es fa als prats sees, sobre sols prims o en indrets rocosos. Ses-
lerietalia coeruleae i especialment Festucion gautieri. V-VII. 

A les serres axials no es pas gaire frequent, atesa l'escassedat relativa d'afloraments 
calcaris: Coma de la Fontseca; Collet d'Estebri's, 1900 m; Els Planassos, 2000 m; 
Coma de Fontalba, 2250 m; Cometa de la Perdiu; Ras de l'Ortigar; Coma de l'Embut, 
2200-2300 m; Collet Verd; vora el Bosc de la Mare de Deu; Pedrisses, 2000 m; Coma 
de Vaca; entre la Coma de les Eugues i la de Fresers, 2500 m; Coma de Fresers; 
Tirapits, 2780 m; vessants del Balandrau; descendeix fins als voltants de Vilamanya, 
1300-1450 m. 
Frequent a la Serra de Montgrony, sobretot al seu extrem occidental: Costa Rasa; 
sobre Pla d'Anyella, 1900 m; vora La Colladeta, 1800-1900 m, molt abundant; 
Costes de l'Huguet; Costa Geperuda, 2000-2300 m; Rus, 1950 m; baga de Toses, 
1600 m; cap a Costa Borda, 1700 m; Pla de Pujalts, 2000 m; La Covil, 1875 m; La 
Berruga, 1775 m. 
Menys frequent a les serres pre-pirinenques orientals: Sant Amanc, abundant als 
vessants solells fins al cim mateix (1850 m); Taga, 2000 m; sobre Conivella, 1550 m; 
Puig de Coma d'Olla, 1800-1900 m. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 37. Orofit euras. 

Androsace helvetica (L.) All. 

Muntanyes de Nuria (BOLOS in VAYR., PI. not.: 111 , sub A. helvetica Gaud.? ). 

- Confusio amb A. vandellii. 

707. Androsace vandellii (Turra) Chiov.; A imbricata auct., non Lam. 

Vora la Font dels Assots (SALV. in COSTA, Introd.: 167; in WK., Prodr. II: 641). 
Collada de les Set Creus i roques sobre Nuria (VAYR., Cat. N.: 49). 
Cap al Puigmal (VAYR.,/7. Cat: 53). 
Del Pont de Cremal al santuari de Nuria (SEN., Add.: 113). El mateix autor inclou 
l'especie en el seu cataleg (Fl. N.: 71) amb la simple indicacio: "a les penyes". 

436

706. Androsace viUosa L.

Puigmal, Coma de Vaca (SALV. in COSTA,Introd.: 167; in WK., Prodr. II: 642).
De Núria a Costabona (VAYR., PI. nat.: 111; in WK., Suppl.: 192).
Muntanyes de Núria, Coll de Torreneules (VAYR., Cat. N.: 49).
Sant Amanç (VAYR., PI. Cat.: 53).
SEN. la inclou en el seu catàleg (FI. N.: 71) tot indicant simplement: "als pasturat
ges" .
CAD. (FI. Cat. IV: 65) recull citacions anterior i hi afegeix: cap a Fontnegra i altures
de la mateixa coma.
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae);
Serra de l'Embut, 2240 m, vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., I.c. t. 20, Elyne

to-Oxytropidetum).

- Terrenys calcaris de l'alta muntanya, cc; davalla rarament a l'estatge montà. (1300)
1700-2780 m.
Estrictament calcícola. Es fa als prats secs, sobre sòls prims o en indrets rocosos. Ses
lerietalia coeruleae i especialment Festucion gautieri. V-V1I.

A les serres axials no és pas gaire freqüent. atesa l'escassedat relativa d'afloraments
calcaris: Coma de la Fontseca; Collet d'Estebrís, 1900 m; Els Planassos, 2000 m;
Coma de Fontalba, 2250 m; Cometa de la Perdiu; Ras de l'Ortigar; Coma de l'Embut,
2200-2300 m; Collet Verd; vora el Bosc de la Mare de Déu; Pedrisses, 2000 m; Coma
de Vaca; entre la Coma de les Eugues i la de Fresers, 2500 m; Coma de Fresers;
Tirapits, 2780 m; vessants del Balandrau; descendeix fins als voltants de Vilamanya,
1300-1450 m.
Freqüent a la Serra de Montgrony, sobretot al seu extrem occidental: Costa Rasa;
sobre Pla d'Anyella, 1900 m; vora La Colladeta, 1800-1900 m, molt abundant;
Costes de l'Huguet; Costa Geperuda, 2000-2300 m; Rus, 1950 m; baga de Toses,
1600 m; cap a Costa llorda, 1700 m; Pla de Pujalts, 2000 m; La Covi!, 1875 m; La

Berruga, 177 5 m.
Menys freqüent a les serres pre-pirinenques orientals: Sant Amanç, abundant als
vessants solells fms al cim mateix (1850 ml; Taga, 2000 m; sobre Conivella, 1550 m;
Puig de Coma d'Olla, 1800-1900 m.

DG 29, 39,18,28,38,37.

Androsace helvetica (L) All

Muntanyes de Núria (BOLÒS in VA YR., Pl. nat.: 111, sub A. helvetica Gaud.? ).

- Confusió amb A. vandellii.

Oròfit euras.

707. Androsace vandellii (Turra) Chiov.;A. imbricata auct., non Lam.

Vora la Font dels Assots (SALV. in COSTA, Introd.: 167; in WK., Prodr. II: 641).
Collada de les Set Creus i roques sobre Núria (VAYR., Cat. N.: 49).
Cap al Puigmal (VAYR., PI. Cat.: 53).
Del Pont de Cremal al santuari de Núria (SEN., Add.: 113). El mateix autor inclou
l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 71) amb la simple indicació: "a les penyes".



CAD. (Fl. Cat. IV: 62) recull les citacions de SALV. i de VAYR. i hi afegeix: a la 
Roca Maula i altres de la zona alpina. 
Vora Nuria, 2100 m i 2200 m, Coll de Lio, 2300 m i 2320 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2, 
Saxifragetum mixtae). 

- Alta muntanya axial, c, sobretot a l'estatge subalpí. 1600-2320 m. 
Roques silícies. De Fordre Androsacetalia vandellii. VI-VIL 

Principalment a les altes valls deis rius Freser i Nuria. Collada de Fontalba, 2100 m; 
Coma de Fontalba, 2100 m; abundant a les Gorges de Nuria, 1600-2000 m; Roe de la 
Male, 2100 m; zona del Roe de Tot-lo-món; Gorges del Freser (La Balma, Les 
Marrades,...); vora el Planell de Coma de Vaca, 2075 m; Serra de la Canya, 2100 m. 

DG 29, 39, 38. Orófit europ. SW 

Soldanella alpina L. 

Nuria (SALV. in COSTA,Introd.: 167; in WK.,Prodr. II: 643) (CAD., Exc: 102). 
Muntanyes de Nuria, Carancá (VAYR., Cat. N.: 49). 
Cap a Noufonts, vora les neus (CAD., FL V.: 96) (SEN., Fl. N.: 71). 
Sant Amane ? Coma de Vaca ? (VAYR.,PI. Cat: 53). 
Cap a Noucreus, Finestrelles, etc. al peu de les congestes (CAD., Fl. Cat. IV: 67). 
Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 10, Salicetum retusae-reticulatae); 
Valí de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., 1. c. t. 15, Cariceto-Pinguiculetum grandi-
floraé). 

- Alta muntanya, c, pero sembla nul-la o molt rara a la Serra de Monígrony. A claps 
és abundant. 1600-2600 m. 
Congesteres, mulleres, prats,... mes aviat en llocs on la neu triga a fondre's. Malgrat 
que molts autors consideren aquesta especie com a característica de les conges
teres de terrenys calcaris, nosaltres no veiem pas que vagi especialment Hígada a 
aquests ambients ni, sobretot, que tingui preferencia pels substrats calcináis. La seva 
floració primerenca, immediata a la fosa de la neu, fa que a comencament d'estiu 
hom la vegi en flor només vora les congestes. Salicetea herbaceae, Nardion, Cariceta-
lia curvulae, Caricion nigrae, Seslerietalia coeruleae, etc. IV-VII. 

Molt frequent a les serres axials. Coma de Fontalba, 2150 m; Nuria, 1975 m; valí de 
Finestrelles, 2025 m; sota el Collet Verd, 2100-2200 m, abundant; Coma de l'Embut; 
Coma d'Eina, abundant; Coma de Noufonts, 2250 m; Coma de les Mulleres; Coma de 
Fontnegra; abundant entre el Coll de Torreneules i Coma de Vaca; Coma de Vaca, 
2300 m; Coma de Fresers, 2600 m; 2425 m; Coma de Mantinell, 2200-2300 m; sobre 
els Collets, 1875 m; Coma del Gispet, 2000 m; La Canya, 2050 m; vessant obac del 
Balandrau, 2225 m; vessants del Puig Cerverís, abundant ais petits fondals, 2100-2200 
m; cap al Mont-roig, 1850 m. No manca pas a les serres pre-pirinenques, si mes no al 
sector oriental: Pía de Pena i vessant obac de Sant Amane, 1600-1775 m; vessant 
septentrional del Taga, 1800 m; abundant ais vessants del Puig de Coma d'Olla i Puig 
s'Estela, 1750-1900 m. 

DG 29, 39, 38, 37. Orófit alp. 
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CAD. (FI. Cat. IV: 62) recull les citacions de SALV. i de VAYR. i IU afegeix: a la
Roca Maula i altres de la zona alpina.
Vora Núria. 2100 m i 2200 m. Coll de Lla. 2300 m i 2320 m (BR.-BL.. Veg. alp. t. 2.
Saxifragetum mix tae).

- Alta muntanya axial. c. sobretot a l'estatge subalpí. 1600-2320 m.
Roques silícies. De l'ordre Androsacetalia vandellii. VI-VII.

Principalment a les altes valls dels rius Freser i Núria. Collada de Fontalba, 2100 m;
Coma de Fontalba, 2100 m; abundant a les Gorges de Núria. 1600-2000 m; Roc de la
Malè. 2100 m; zona del Roc de Tot-la-món; Gorges del Freser (La Balma. Les
Marrades....); vora el Planell de Coma de Vaca. 2075 m; Serra de la Canya, 2100 m.

DG 29. 39. 38. Oròfit europ. SW

708. Soldanella alpina L.

Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 167; in WK .• Prodr. li: 643) (CAD .• Exc.: 102).
Muntanyes de Núria. Carançà (VAYR.• Cat. N.: 49).
Cap a Noufonts. vora les neus (CAD., FL v.: 96) (SEN .• FI. N.: 71).
Sant Amanç? Coma de Vaca? (VAYR., PI. Cat.: 53).
Cap a Noucreus. Finestrelles, etc. al peu de les congestes (CAD .• FI. Cat. IV: 67).
Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL.. Veg. alp. t. 10. Salicetum retusae·reticulatae);
Vall de Finestrelles. 2100 m (BR.-BL., I. c. t. 15. Cariceco-PinguiclIletum grandi·
florae).

- Alta muntanya. c. però sembla nul·la o molt rara a la Serra de Montgrony. A claps
és abundant. 1600·2600 m.
Congesteres, mulleres, prats, ... més aviat en llocs on la neu triga a fondre's. Malgrat
que molts autors consideren aquesta espècie com a característica de les conges·
teres de terrenys calcaris, nosaltres no veiem pas que vagi especialment lligada a
aquests ambients ni, sobretot, que tingui preferència pels substrats calcinals. La seva
floració primerenca, inunediata a la fosa de la neu, fa que a començament d'estiu
hom la vegi en flor només vora les congestes. Salicetea llerbaceae, Nardion, Cariceta
lia curvulae, Caricion nigrae, Seslerietalia coeruleae, etc. IV·VII.

Molt freqüent a les serres axials. Coma de Fontalba. 2150 m; Núria. 1975 m; vall de
Finestrelles. 2025 m; sota el Callet Verd. 2100·2200 m. abundant; Coma de l'Embut;
Coma d'Eina. abundant; Coma de Noufonts. 2250 m; Coma de les Mulleres; Coma de
Fontnegra; abundant entre el Coll de Torreneules i Coma de Vaca; Coma de Vaca,
2300 m; Coma de Fresers, 2600 m; 2425 m; Coma de Mantinell. 2200·2300 m; sobre
els Callets. 1875 m; Coma del Gispet. 2000 m; La Canya. 2050 m; vessant obac del
Balandrau. 2225 m; vessants del Puig Cerverís, abundant als petits fondals. 21 00·2200
m; cap al Mont-roig, 1850 m. No manca pas a les serres pre-pirinenques, si més no al
sector oriental: Pla de Pena i vessant obac de Sant Amanç. 1600-1775 m; vessant
septentrional del Taga. 1800 m; abundant als vessants del Puig de Coma d'Olla i Puig
s·Estela. 1750·1900 m.

DG 29. 39. 38. 37. Oròfit alp.



Lysimachia ephemerum L. 

Ribes (CAD., FL Cat. IV: 73). 

- A l'herbari Cadevall no existeixen testimonis d'aquesta citació; sí que hi ha, en canvi, un exem
plar de l'espècie procèdent de Ripoll, recol-lectat per SEN. Diguem que la planta havia estât ja ci
tada de Ripoll per FERRER {Exe: 83). 
Nosaltres no hem vist mai aquesta primulàcia a la comarca, tot i que l'hem cercada repetidament 
a la zona meridional de la Vall, on fàcilment podria penetrar des del veí Ripollès. 
Creiem prudent deixar de banda la citació de CADEVALL, mentre no sigui confirmada. 

709. Anagallis arvensis L.; A. phoenicea Scop. 

Nom vulgar: marietes. 

- Horts i llocs ruderals de l'estatge monta, c. 800-1300 m. 
Polygono-Chenopodion, Sisymbrietalia. V-IX. 

- Estèguel, 850 m; La Corba, 800 m; El Baell, 1200 m; voltants de Ribes de Freser; 
Costa de Sant Antoni, 1100 m; soleil de Ventola; Plañóles, 1150 m; sota Ventaiola, 
960 m; Rialb, 1050 m; Queralbs, 1200 m; Les Vinyes, 1075 m. 

La raça de flor vermella (f. arvensis) és general; la de flor blava [/ azurea (Hyl.) 
Marsd. et Weiss.] rareja. 

DG 28, 38, 37. Subcosm. 

710. Anagallis foemina Miller; A. arvensis L. subsp. coerulea Hartm. 

- Sembla molt mes rara que l'espècie precedent. Vora Can Perramon de Baix, 810 m. 

DG 38. Submed.-Med. 

Coris monspeliensis L. 

Fins a la vall de Ribes (CAD., Fl. Cat. IV: 75). 

- A l'herbari Cadevall no hi ha testimonis d'aquesta indicado. 
La planta existeix als soleils del Ripollès, prop de la comarca estudiada; l'hem recercada al sector 
meridional de la Vall (on abunden els prats de YAphyllanthion, habitat predilecte de l'espècie), 
pero no la hi hem sabuda trobar. 
Creiem prudent posar en dubte la citació de CADEVALL mentre no sigui avalada per testimonis 

mes segur s. 

PLUMBAGINACEAE 

711. Armeria maritima (Miller) Willd. subsp. alpina (Willd.) P. Silva; A. alpina Willd., 
Statice montana Miller, Statice alpina Poir. 

Cap a Noufonts (SALV. in COSTA, Introd.: 208); muntanyes de Nuria (SALV. in 
WK. Prodr. II: 368). 
Puigmal (COSTA, Supl: 67). 
Muntanyes i prats de Nuria (VAYR., Cat. N.: 64); prats de Nuria (VAYR...W Cat: 
85). 
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Lysimachia ephemerum L.

Ribes (CAD., FI. Cat. IV: 73).

- A l'herbari Cadevall no existeixen testimonis d'aquesta citació; sí que hi ha, en canvi, un exem
plar de l'espècie procedent de Ripoll, recoHectat per SEN. Diguem que la planta havia estat ja ci
tada de Ripoll per FERRER (Exc.: 83).
Nosaltres no hem vist mai aquesta primulàcia a la comarca, tot i que ¡'hem cercada repetidament
a la zona meridional de la Vall, on fàcilment podria penetrar des del veí Ripollès.
Creiem prudent deixar de banda la citació de CADEVALL, mentre no sigui confirmada.

709. AnagaUis arvensis L.;A. phoenicea Scop.

Nom vulgar: marietes.

- Horts i llocs ruderals d, l'estatge montà, c. 800-1300 m.
Po/ygono-Chenopodion, Sisymbrieta/ia. V-1X.

- Estèguel, 850 m; La Corba, 800 m; El Baell, 1200 m; voltants de Ribes de Freser;
Costa de Sant Antoni, 1100 m; solell de Ventolà; Planoles, 1150 m; sota Ventaiola,
960 m; Rialb, 1050 m; Queralbs, 1200 m; Les Vinyes, 1075 m.

La raça de flor vermella (f arvensis) és general; la de flor blava [i azurea (Hyl.)
Marsd. et Weiss.] rareja.

DG 28,38,37. Subcosm.

710. AnagaUis foemina Miller; A. arvensis L. subsp. coeru/ea Hartm.

- Sembla molt més rara que l'espècie precedent. Vora Can Perramon de Baix, 810 m.

DG 38.

Coris monspeliensis L.

Fins a la vaU de Ribes (CAD., FI. Cat. IV: 75).

Submed.·Med.

- A l'herbari CadevaU no hi ha testimonis d'aquesta indicació.
La planta existeix als solells del Ripollès, prop de la comarca estudiada; l'hem recercada al sector
meridional de la VaU (on abunden els prats de l'Aphyllanthion, hàbitat predilecte de l'espècie),
però no la hi hem sabuda trobar.
Creiem prudent posar en dubte la citació de CADEVALL mentre no sigui avalada per testimonis

més segurs.

PLUMBAGINACEAE

711. Armeria maritima (Miller) Willd. subsp. alpina (Willd.) P. Silva; A. a/pina Willd.,
Statice mon tana Miller, Statice a/pina Pair.

Cap a Noufonts (SALV. in COSTA, Introd.: 208); muntanyes de Núria (SALV. in
WK. Prodr. Il: 368).
Puigmal (COSTA, SupL: 67).
Muntanyes i prats de Núria (VAYR., Cat. N.: 64); prats de Núria (VAYR., Pl Cat.:
85).



SEN. inclou la planta en el seu catàleg nurienc (FL K: 74) indicant simplement: "a 
les pastures alpines dels vessants i dels cims". 
CAD. (FL Cat. IV: 450) recull la indicació de COSTA i afegeix: Coma d'Eina, 
Noufonts, cap a Noucreus (aquesta darrera citació referida a la var. pseudocaespitosa 
Pau). 
Vessant S del Puigmal, 2550 m (BR.-BL., Vég. alp.: 67', Senecietum leucophyllae); 
Pic de Segre, 2500 m (BR.-BL., Le. t. 23, Pumileto-Festucetum supinae); Pic de la 
Fossa del Gegant, 2800 m (BR.-BL., Le. t. 24, Curvuleto-Leontidetum pyrenaici). 
Gorges de Nuria (SEN. Pl. d'Esp. 1787), Noucreus (LLENAS in BC),segonsBERNIS, 
Armería lib: 267, sub A. marítima var. bubanii (Lawr.j Bernis subvar. genuina; Nuria 
(SEN. in MA), segons BERNIS, /. c.: 267, sub A marítima var. bubanii subvar. confusa 
Bernis. 

Contrafort sud-occidental del Puigmal, 2610 m, Pic del Pas dels Lladres, 2650 m 
(SERVE, Rech. comp. t. XVIII, comunitat de Festuca supina i Carex curvula). 

- Alta muntanya axial, especialment a l'estatge alpi c. 2100-2800 m. 
Pastures acidófiles. Caricetalia curvulae. VI-VIII. 

Finestrelles, 2540 m; Pic de Segre, 2700 m; sobre Coll d'Eina, 2750 m; Coma de 
Noufonts, 2700 m; sobre les Arques de Coma de Vaca, 2750 m; Pics de la Vaca, 2800 
m; vora el Coll de la Marrana, 2500 m. Vall de Noucreus, prop de Nuria (A. i O. de 
BOLÔS in BC 113727 ut A. bubanii Lawr.). 

Planta polimorfa. Entre els exemplars estudiats hem reconegut les varietats bubanii 
(Lawr.) Bernis i alpina. Horn observa de vegades formes transicionals entre aquesta 
subspècie i la subsp. mulleri, aixi corn races intermedies entre A. marítima i A. 
alliacea (v. aquesta especie). 

D G 2 9 , 3 9 . Orôfitalp. 

subsp. mulleri (Huet) O. Bolôs et Vigo; A. halleri auct., A. halleri subsp. mulleri 
Rouy, A. alpina Willd. var. mulleri (Huet) Gaut., A. marítima var.fontqueri (Pau ex 
F.Q.) Bernis subvar. salvadorii Bernis 

Abundant a totes les muntanyes i altes valls de Nuria: Puigmal, Coll de Finestrelles, 
Noufonts, Mulleres, Coma de Vaca, etc. (SEN., Add.: 153). El mateix autor cataloga 
la planta en la seva flora nurienca (FL N.: 74). 
CAD. (FL Cat. IV: 451) l'assenyala al Coll de Finestrelles, atribuint la citació a SEN., i 
afegint-hi un senyal de confirmado. 
Nuria (SEN. in MA), Puigmal (CAMPO in BC), Coma d'Eina (CUATR. in MAF i BC), 
Coll de Finestrelles (SEN. in MA i BC), segons BERNIS (Armería db: 325). 
Coma de Vaca, Mulleres, Noufonts (SEN.), Coll de Nuria, Pic de Finestrelles, Fines
trelles, 2700 m (SEN. PL d'Esp. 1788) segons MALAG., Notas fitoc.: 15 i 16, sub A. 
alpina subsp. mulleri (Huet) Malag. 

- Estatge alpi de la zona axial, c. 2100-2700 m. 
Es fa a les pastures, de vegades al costat de la subsp. alpina. De l'aliança Festucion 
airoidis. VII-IX. 

Vora de la Tossa del Pas dels Lladres, 2650 m; Coll de Finestrelles, 2600 m; Coma de 
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SEN. inclou la planta en el seu catàleg nurienc (FL N.: 74) indicant simplement: "a
les pastures alpines dels vessants i dels cims".
CAD. (FI. Cat. IV: 450) recull la indicació de COSTA i afegeix: Coma d'Eina,
Noufonts, cap a Noucreus (aquesta darrera citació referida a la var. pseudocaespitosa
Pau).
Vessant S del Pulgmal, 2550 m (BR.-BL., Vég. alp.: 67, Senecierum leucophyllae);
Pic de Segre, 2500 m (BR.-BL., Lc. t. 23, Púmileto-Festucetum sl/pillae); Pic de la
Fossa del Gegant, 2800 m (BR.-BL.,I.c. t. 24, Curvl/leto·Leontidetl/m pyrenaicl).
Gorges de Núria (SEN. PI. d'Esp. 1787), Noucreus (LLENAS in BC), segons BERNIS,
Armeria lIb: 267, sub A. maritima var. bubanii (L.twr.) Semis subvar. genuina; Núria
(SEN. in MA), segons BERN1S, I. c.: 267, sub A. maritima var. bl/ballii subvar. cOllfusa
Rentis.
Contrafort sud·occidental del Puigmal, 2610 m, Pic del Pas dels Lladres, 2650 m
(SERVE, Rech. comp. t. XVIll, comunitat de Festuca supilla i Carex cl/n/l/la).

- Alta muntanya axial, especialment a l'estatge alpí c. 2100·2800 m.
Pastures acidòfIles. Caricetalia cl/rvl/lae. VI-VIII.

Finestrelles, 2540 m; Pic de Segre, 2700 m; sobre Coll d'Eina, 2750 m; Coma de
Noufonts, 2700 m; sobre les Arques de Coma de Vaca, 2750 m; Pics de la Vaca, 2800
m; vora el Coll de la Marrana, 2500 m. Vall de Noucreus, prop de Núria (A. i O. de
BOLÒS in BC 113727 utA. buballii Lawr.).

Planta polimorfa. Entre els exemplars estudiats hem reconegut les varietats bubanii
(Lawr.) Bernis i alpina. Hom observa de vegades formes transicionals entre aquesta
subspècie i la subsp. mul/eri, així com races intermèdies entre A. maritima i A.
alliacea (v. aquesta espècie).

DG 29, 39. Oròfit alp.

subsp. mulleri (Huet) O. Bolòs et Vigo; A. halleri auct., A. halleri subsp. mulleri
Rouy, A. alpilla Willd. var. ml/lleri (Huet) Gaut., A. maritima var. fOlltql/eri (Pau ex
F.Q.) Bernis subvar. salvadorii Bernis

Abundant a totes les muntanyes i altes valls de Núria: Puigmal, Coll de Finestrelles,
Noufonts, Mulleres, Coma de Vaca, etc, (SEN., Add.: 153). El mateix autor cataloga
la planta en la seva flora nunenca (FL N.: 74).
CAD. (FI. Cat. IV: 451) l'assenyala al Coll de Finestrelles, atribuint la citació a SEN., i
afegint-hi un senyal de confirmació.
Núria (SEN. in MA), Pulgmal (CAMPO in BC), Coma d'Eina (CVATR. in MAF i BC),
Coll de Finestrelles (SEN. in MA i BC), segons BERN1S (¡trmeria ¡Jb: 325).
Coma de Vaca, Mulleres, Noufonts (SEN.), Coll de Núria, Pic de Finestrelles, Fines
trelles, 2700 m (SEN. PI. d'Esp. 1788) segons MALAG., Notasfitoc.: 15 i 16, sub A.
alpina subsp. mulleri (Huet) Malag.

- Estatge alpí de la zona axial, c. 2100-2700 m.
Es fa a les pastures, de vegades al costat de la subsp. alpilla. De l'aliança Festucioll
airoidis. VII-IX.

Vora de la Tossa del Pas dels Lladres, 2650 m; Coll de Finestrelles, 2600 m; Coma de



les Mulleres, 2 5 5 0 m; Ras de l'Ortigar, 2 3 0 0 m; sota el Pie de l'Áliga, 2 2 5 0 m; Puig de 
Fontnegra, 2 7 0 0 m; comarca de Mantinell, 2 1 0 0 - 2 2 0 0 m; Balandrau, 2 4 5 0 m; Circ 
d'Ull de Ter (Valí de Camprodon). Entre Finestrelles i Eina (BARN. in BC 6 0 3 5 2 3 , 
sub A. alpina); Nuria (FONT QUER com., M. GARRIGA legit, in BC 5 4 3 4 0 , sub A. 
hallen); Nuria, 2 4 0 0 m (SEN. in BC 5 4 3 3 4 ; ; Puigmal (PUIGG. in BC 5 4 3 0 5 i 5 4 3 0 6 , 

ut A. alpina, amb etiquetes de correcció de BERNÍS que atribueixen els plecs a A. 
marítima subsp. mullen); Puigmal (CAMPO in BC 5 4 3 0 7 , ut A. alpina, exemplar 
determinat per FONT QUER com a A hallen subsp. mullen, i per BERNIS com a A. 
marítima subsp. mulleri). També a l'herbari Sennen hem vist diversos exemplars 
d'aquesta subspécie (determináis com a A. mulleri), provinents deis voltants de Nuria 
i del Coll de Finestrelles. 

La subspécie mulleri es caracteritza sobretot per les seves fulles estretes i els capítols 
petits. Hom hi distingeix les varietats mulleri i occasiana (Bernis) O. Bolos et Vigo, 
aquesta darrera for^a acostada morfológicament a la subspécie alpina. A la comarca 
és freqüent sobretot la var. occasiana, i hom troba també formes de transició entre 
aquest táxon i la subspécie alpina típica. D'altra banda, ni els exemplars atribuibles a 
la var. mulleri no solen presentar en aquesta regió uns carácters diferenciáis tan 
pronunciáis com els que exhibeixen altres poblacions mes orientáis, especialment les 
del Canigó. 

DG 2 9 , 3 9 . Pir. 

7 1 2 . Armería alliacea (Cav.) Hoffm. et Link subsp. bupleuroides Nyman; A plantaginea 

auc t , Statice plantaginea auct. 

Nuria ( F E R R E R , £ J C G : 8 3 ) (CAD. .H Cat. IV: 4 5 2 ) . 
Al N. de Nuria, 2 2 0 0 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2 2 , Hieracieto-Festucetum spadiceae). 
Nuria (SEN. herb. in BERNIS, Armería lia: 1 9 0 , sub A marítima subsp. eumaritima 
var. plantaginea (All.) Bernis subvar. sicorisiensis (Sen.) Bernis). 
(Vegeu també els binomis que venen a continuado d'aquest número). 

— Estatges monta superior i subalpí, ce, pero de distribució irregular. 1 2 0 0 - 2 2 0 0 m. 
Prats i pastures. Mesobromion erecti, Festucion eskiae, Arrhenatherion. VI-IX (X). 

Freqüent especialment ais sectors occidental i septentrional de la comarca. La Molina 
(Cerdanya), Collada de Toses, sobre Toses ( 1 5 2 5 m), torrent del Palos, sobre Fornells 
( 1 5 0 0 m), Dórria, baga de Fornells, sobre Espinosa, bosc de Nevá, Plans de Nevá 
( 1 5 7 5 m), Coma de Planes ( 1 6 0 0 m), baga de Campelles, Campelles ( 1 3 0 0 m), 
Vilamanya ( 1 3 0 0 mj, Fustanyá ( 1 2 0 0 m), Serrat ( 1 3 2 5 m), Pía d'Escuira ( 1 5 0 0 m), 
Gorges de Nuria, Coma de Fontnegra ( 2 1 0 0 m), vora Castellcervós ( 2 0 0 0 m), La 
Paradella ( 1 5 5 0 mj , Clot del Malinfern ( 2 0 5 0 m), Les Marrades (abundant), vora el 
Planell de Coma de Vaca, etc. 

Al sector oriental de la Valí sembla molt mes rara: sota l'Orri Vell, 1 5 0 0 m; cap a 
Boixetera, 1 4 0 0 m; Perapinta, 1 3 0 0 m. 

Planta molt polimorfa. Hom hi reconeix les varietats bupleuroides i sicorisiensis 
(Sen.) O. Bolos et Vigo (A. piorum SEN.). Aquesta darrera, que es reconeix principal-
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les Mulleres, 2550 m; Ras de l'Ortigar, 2300 m; sota el Pic de l'Àliga, 2250 m; Puig de
Fontnegra, 2700 m; comarca de Mantinell, 2100-2200 m; Balandrau, 2450 m; Circ
d'Ull de Ter (Vall de Camprodoní. Entre Finestrelles i Eina (BARN. in BC 603523,
sub A. alpina); Núria (FONT QUER com., M. GARRIGA legit, in BC 54340, sub A.
halleri); Núria, 2400 m (SEN. in BC 54334); Puigmal (pUIGG. in BC 54305 i 54306,
ut A. alpina, amb etiquetes de correcció de BERNIS que atribueixen els plecs a A.
maritima subsp. mulleri); Puigmal (CAMPO in BC 54307, ut A. alpina, exemplar
determinat per FONT QUER com a A. halleri subsp. mulleri, i per BERNIS com a A.
maritima subsp. mulleri). També a l'herbari Sennen hem vist diversos exemplars
d'aquesta subspècie (detenninats com a A. mulleri), provinents dels voltants de Núria
i del Coll de Finestrelles.

La subspècie mulleri es caracteritza sobretot per les seves fulles estretes i els capítols
petits. Hom hi distingeix les varietats mulleri i occasiana (Bernis) O. Bolòs et Vigo,
aquesta darrera for,a acostada morfològicament a la subspècie alpina. A la comarca
és freqüent sobretot la var. occasiana, i hom troba també fonnes de transició entre
aquest tàxon i la subspècie alpina típica. D'altra banda, ni els exemplars atribuibies a
la var. mulleri no solen presentar en aquesta regió uns caràcters diferencials tan
pronunciats com els que exhibeixen altres poblacions més orientals, especialment les
del Canigó.

DG 29,39. Piro

712. Anneria alliacea (Cav.) Hoffm. et Link subsp. bupleuroides Nyman; A. plantaginea
auet.! Sratice plantaginea auet.

Núria (FERRER, Exc.: 83) (CAD., FL Cat. IV: 452).
Al N. de Núria, 2200 m (BR.-BL., Veg. alp. t. 22, Hieracieto·Festucetum spadiceae).
Núria (SEN. herb. in BERNIS, Armeria lla: 190, sub A. maritima subsp. eumaritima
var. plantaginea (All.) Bernis subvar. sicorisiensis (Sen.) Bernis).
(Vegeu també els binomis que venen a continuació d'aquest número).

- Estatges montà superior i subalpí, cc, però de distribució irregular. 1200-2200 m.
Prats i pastures. Mesobromion erecti, Festución eskioe, Arrhenatherion. VI-IX (x).

Freqüent especiahnent als sectors occidental i septentrional de la comarca. La Molina
(Cerdanya), Collada de Toses, sobre Toses (1525 ml, torrent del Palós, sobre Fornells
(1500 ml, Dòrria, baga de Fornells, sobre Espinosa, bosc de Nevà, Plans de Nevà
(1575 ml, Coma de Planès (1600 ml, baga de Campelles, Campelles (1300 ml,
Vilamanya (1300 ml, Fustanyà (1200 ml, Serrat (1325 ml, Pla d'Escuira (1500 ml,
Gorges de Núria, Coma de Fontnegra (2100 ml, vora Castellcervós (2000 ml, La
Paradella (1550 ml, Clot del Malinfern (2050 ml, Les Marrades (abundant), vora el
Planell de Coma de Vaca, etc.
Al sector oriental de la Vall sembla molt més rara: sota l'Orri Vell, 1500 m; cap a
Boixetera, 1400 m; Perapinta, 1300 m.

Planta molt polimorfa. Hom hi reconeix les varietats bupleuroides i sicorisiensis
(Sen.) O. Bolòs et Vigo (A. piorum SEN.). Aquesta darrera, que es reconeix principal-



ment per les sèves tulles estretes, sembla que faci el transit vers A. maritima i, en 
concordança amb aixô, se situa a les zones mes elevades. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Lateatl. 

Armeria nuriensis Sen. 

Altures del Salt del Sastre, 1650 m (SEN., Nos dec: 674). L'autor es pregunta si la planta no pot 
pertànyer al grup d'A. ruscinonensis. 

- L'exemplar corresponent a aquesta citació és el número 1787 de Pl. d'Esp. Havia estât détermi
nât primer com a A. fllicaulis Boiss., però mes tard SEN. hi adjunta una etiqueta de correcció i li 
atribuí el nou binomen. BERNIS (Armeria Ha: 176) diu que aquesta planta és A. maritima var. 
plantaginea subvar. sicorisiensis, però mes tard (Armeria Hb: 267) atribueix aquest mateix núme
ro de PI. d'Esp. a A. maritima var. bubanii subvar. genuina. Per la seva banda, MALAG. (Notas 
fitoc.: 14 i 16j anomena aquest espécimen sennenià A. alpina subsp. bubanii (Lawr.) Malag. A 
nosaltres, un dels plecs que hem vist d'aquesta exsiccata ens sembla més aviat una forma d'A 
alliacea subsp. bupleuroides var. sicorisiensis, d'acord amb la primera opinio de BERNIS. De fet, 
la varietat bubanii d 'A maritima subsp. alpina i la varietat sicorisiensis d'A. alliacea subsp. 
bupleuroides representen sengles nexes d'unió entre els taxons principals als quais pertanyen i, 
per tant, son formes relativament pròximes; i bé podria èsser que els exemplars de l'exsiccata 
senneniana corresponguessin a races transicional o que incloguessin totes dues formes. 

Armeria nuriae Sen. 

Creix a les pastures escarpades entre les roques granitiques, abans d'arribar a la vali de Nuria 
(SEN., Fl. N: 74). 

- Es evident que SEN. utilitzà, per confusió, l'epítet nuriae en comptes de nuriensis o de mariae 
(o eis barrejà tots dos). Vegeu, dones, el que diem d'aquests dos binòmens sennenians. 

Armeria mariae Sen. 

Nuria, pastures escarpades i roques granitiques, 2100 m (SEN., Nos dec: 673); l'autor aclareix: 
"sub magellensis in sched.". 

- L'exemplar de referencia és el número 2051 de Pl. d'Esp., béque l'étiqueta corresponent dona 
com a altitud 2000 m. BERNIS (Armeria IIb: 267) l'atribueix a A maritima var. bubanii (Lawr.) 
Bernis subvar. confusa Bernis; i MALAG. (Notas fitoc: 15 i 16) l'anomena A. alpina subsp. 
confusa (Bernis) Malag. 
Remarquem, d'altra banda, que l'epítet mariae havia estât ja utilitzat anteriorment pel propi SEN. 
per a designar una pianta de la Sierra de Maria (Almeria),, com hem pogut comprovar en el seu 
herbad. 

Armeria ruscinonensis Girard; A majellensis auct., non Boiss. 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 64, sub A majellensis Boiss.). 

- L'exemplar de l'herbari Vayreda corresponent a aquesta citació pertany en realitat a A mari
tima subsp. mulleri. 

Armeria filicaulis (Boiss.) Boiss. 

Salt del Sastre (SEN., Add.: 153, Cat. N: 74). 

- Com ja hem dit més amunt (v. A nuriensis), la planta determinada així per SEN. fou denomi
nada més tard, per ell mateix, A. nuriensis. Fa estrany que aquest autor en la seva flora de Nuria 
(posterior a la dita correcció) torni a utilitzar el binomen de Boissier i que parli també, a més a 
més, d 'A nuriae (per confusió amb A nuriensis). 
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ment per les seves fulles estretes, sembla que faci el trànsit vers A. maritima i, en
concordan<;a amb això, se situa a les zones més elevades.

DG 39,18,28,38. Lateatl.

Armeria nuriensis Sen.

Altures del Salt del Sastre, 1650 m (SEN., Nos dec.: 674). L'autor es pregunta si la planta no pot
pertànyer al grup d'A. ruscinonensis.

- L'exemplar corresponent a aquesta citació és el número 1787 de Pl. d'Esp. Havia estat determi
nat primer com a A. filicaulis Boiss., però més tard SEN. hi adjuntà una etiqueta de correcció i li
atribuí el nou binomen. BERNIS (Armeria lla: 176) diu que aquesta planta és A. maritima var.
púmtaginea suhvar. sicorisiensis, però més tard (Armeria !Ib: 267) atribueix aquest mateix núme
ro de Pl. d'Esp. a A. maritima var. bubanii subvar. genuina. Per la seva banda, MALAC. (Notas
fitoc.: 14 i 16) anomena aquest espècimen sennenià A. alpino. subsp. bubanii (Lawr.) Malag. A
nosaltres, un dels plecs que hem vist d'aquesta exsiccata ens sembla més aviat una forma d'A.
alliacea subsp. bupleuroides var. sicon'siensis, d'acord amb la primera opinió de BERNIS. De fet,
la varietat bubanii d'A. maririma subsp. alpina i la varietat sicorisiensis d'A. allitJcea subsp.
bupleuroides representen sengles nexes d'unió entre els tàxons principil.ls als quals pertanyen i,
per tant, són formes relativament pròximes; i bé podria ésser que els exemplars de l'exsiccata
senneniana corresponguessin a races transicional o que incloguessin totes dues formes.

Armeria nuriae Sen.

Creix a les pastwes escarpades entre les roques granítiques, abans d'arribar a la vall de Núria
(SEN., F1. N.: 74).

- És evident que SEN. utilitzà, per confusió, l'epítet nuritJe en comptes de nuriensis o de maritJe
(o els barrejà tots dos). Vegeu, doncs, el que diem d'aquests dos binòmens sennenians.

Armeria maritJe Sen.

Núria, pastures escarpades i roques granítiques, 2100 m (SEN., Nos dec.: 673); J'autor aclareix:
"sub magellensis in sched.".

- L'exemplar de referència és el número 2051 de PL d'Esp., bé que l'etiqueta corresponent dóna
com a altitud 2000 m. BERNIS (ArmeritJ J!b: 267) l'atribueix aA. mon'rima var. bubanii (Lawr.)
Bemis subvar. confusa Bemis; i MALAC. (Noras firoc.: 15 i 16) l'anomena A. alpino. subsp.
confusa (Bemis) Malag.
Remarquem, d'altra banda, que l'epítet mariae havia estatja utilitzat anteriorment pel propi SEN.
per a designar una planta de Ja Sierra de María (Almeria),. com hem pogut comprovar en el seu
herbari.

Armeria ruscinonensis Cirard;A. majellensis auct., non Boiss.

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 64, sub A. majellenris Boiss.).

- L'exemplar de l'herbari Vayreda corresponent a aquesta citació pertanyen realitat a A. mari
rima subsp. mulleri.

Armeria filicaulis (Boiss.) Hoiss.

Salt del Sastre (SEN., Add.: 153, Cat. N.: 74).

- Com ja hem dit més amunt (v. A. nuriensis), la planta determinada així ~er SEN. fou denomi
nada més tard, per ell mateix, A. nuriensis. Fa estrany que aquest autor en la seva Oora de Núria
(posterior a la dita correcció) torni a utilitzar el binomen de Boissier i que parli també, a més a
més, d'A. nuriae (per confusió amb A. nuriensis).



Armería stenophylla Gir. 

Salt del Sastre (SEN., Add.: 153 , Fl. N.: 74) . 

- Les plantes de l'herbari Sennen que porten aquesta denominació son forga diverses. Eis exem-
plars de Nuria, 2000-2150 m (PL d'Esp. 1786) pertanyen a A maritima, i uns van clarament cap a 
la subsp. mulleri i altres es decanten mes aviat cap a la subsp. alpina. Per contra, altres plecs de 
procedencia diferent s'han d'atribuir i A. alliacea. MALAG. (Notas fitoc: 14 i 16) atribueix el n. 
1786 de PI. d'Esp. a A. plantaginea subsp. sicorisiensis (Sen.) Malag. 

OLEACEAE 

713. Fraxinus excelsior L. 

Nom vulgar: freixe. 

— Estatge monta, ccc; ascendeix a l'estatge subalpí, enrarint-se progressivament. 
775-1700 m. 
Fa poblacions pures (sempre poc extenses) o, mes sovint, es barreja amb d'altres 
arbres, sobretot verns i roures. Esparsament es troba a tota altra mena de boscos 
(pinèdes, avetoses, fagedes,...), especialment en forma de plàntules o d'individus jo-
ves. De manera isolada apareix així mateix ais marges, bardisses, matolls i prats, de 
vegades com a testimoni de la vegetado forestal desapareguda. Fraxino-Carpinion, 
Alno-Ulmion. IV-V. 

Molt comú i abundant a l'estatge monta, especialment a les zones central i oriental de 
la Vali. Fa masses ais fondais i ais vessants ombrívols, sobretot dintre l'area compresa 
entre Pardines, Queralbs, Plañóles i Ribes; i ressegueix els liberáis deis rius. En con-
junt hom el troba des de l'entrada de la Valí fins a vora la Collada de Toses, a les 
gorges de Nuria i del Freser i a la Collada Verda. Algunes localitats concretes: valí 
d'Esteguelella, vali de Barricò, El Baell, baga de Campelles, Angeláis, Torroella, vol-
tants de Ribes de Freser, Sant Antoni, Roques Blanques, Ventola, Plañóles, constant 
ais fondais deis obacs de la vali del Rigard, Toses, El Palos (1650 m), sobre Fornells, 
El Pinetar (1700 m), Bosc de Batet (1700 m), baga d'Estremerà, Batet, Rialb, Quer
albs, Prat del Bac, La Balma (1700 m), La Plana, Serrât, bosc de Ribes, Ribesaltes, 
Pardines, La Moscatosa, Boixetera, sota el Puig del Pía de les Pasteres (1700 m), 
Puigsac, Can Barratort, La Balcera, l'Orri, Mas Conili (i en general abundant a la baga 
del Segadell), Conivella, Clots de Macana, Bac de l'Heura, Perapinta, sobre el Pia del 
Freixe, Bruguera, etc. etc. etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

714. Ligustrum vulgare L. 

- Estatge monta inferior, a la zona meridional extrema de la comarca, c. 775-1000 
m. 
Calcícola préfèrent. Es fa sobretot ais marges de bosc secs, a les rouredes aclarides i 
ais matolls que les substitueixen. Prunetalia spinosae, Quercionpubescenti-petraeae (i 
Querco-Fagetea en general). V-VI. 
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Armeria stenophylla Gir.

Salt del Sastre (SEN., Add.: 153, FI. N.: 74).

- Les plantes de l'herbari Sennen que porten aquesta denominació són força diverses. Els exem
plars de Núria, 2000-2150 ro (Pi d'Esp. 1786) pertanyen a A. maritimo, i uns van clarament cap a
la subsp. mulleri i altres es decanten més aviat cap a la subsp. alpina. Per contra, altres plecs de
procedència diferent s'han d'atribuir a A. alliacea. MALAG. (Noras fitoc.: 14 i 16) atribueix el n.
1786 de Pl. d'Esp. aA. plantaginea subsp. sicorisiensis (Sen.) Malag.

OLEACEAE

713. Fraxinus excelsior L.

Nom vulgar: freixe.

- Estatge montà, cec; ascendeix a l'estatge subalpí, enrarint-se progressivament.
775-1700 m.
Fa poblacions pures (sempre poc extenses) o, més sovint, es barreja amb d'altres
arbres, sobretot verns i roures. Esparsament es troba a tota altra mena de boscos
(pinedes, avetoses, fagedes, ...), especialment en forma de plàntules o d'individus jo
ves. De manera isolada apareix així mateix als mdrges, bardisses, matolls i prats, de
vegades com a testimoni de la vegetació forestal desapareguda. Fraxino-Carpinion,
Alna-Vim/on. N-V.

Molt comú i abundant a l'estatge montà, especialment a les zones central i oriental de
la Vall. Fa masses als fondals i als vessants ombrívols, sobretot dintre l'àrea compresa
entre Pardines, Queralbs, Planoles i Ribes; i ressegueix els riberals dels rius. En con
junt hom el troba des de l'entrada de la Vall fms a vora la Collada de Tuses, a les
gorges de Núria i del Freser i a la Collada Verda. Algunes localitats concretes: vall
d'Esteguelella,.vall de Barricó, El Baell, baga de Campelles, Angelats, Torroella, vol
tants de Ribes 'de Freser, Sant Antoni, Roques Blanques, Ventolà, Planoles, constant
als fondals dels obacs de la vall del Rigard, Toses, El Palós (1650 m), sobre Fornells,
El Pinetar (1700 m), Bosc de Batet (1700 m), baga d'Estremera, Batet, Rialb, Quer
albs, Prat del Bac, La Balma (1700 m), La Plana, Serrat, bosc de Ribes, Ribesaltes,
Pardines, La Moscatosa, Boixetera, sota el Puig del Pla de les Pasteres (1700 m),
Puigsac, Can Barratort, La Balcera, l'Orri, Mas Conill Ci en general abundant a la baga
del Segadell), ConivelIa, Clots de Maçana, Bac de l'Heura, Perapinta, sobre el Pla del
Freixe, Bruguera, etc. etc. etc.

DG 39, 18,28,38,48,27,37. Eur.

714. Ligustrum vulgare L.

- Estatge montà inferior, a la zona meridional extrema de la comarca, c. 775-1000
m.
Calcícola preferent. Es fa sobretot als marges de bosc secs, a les rouredes aclarides i
als matolls que les substitueixen. Prunetalia spinosae, Quercion pubescenti-petraeae (i
Querco-Fagetea en general). V-Vl.



Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; vali d'Esteguelella, 800 m; sobre el Sagnari, 950 
m; Estèguel, 850 m; soleil de la vali de Barricò, abundant, 800-1000 m; Torrent Roig, 
875 m; Aiguës de Ribes, 850 m. No sembla que penetri mes cap al Nord. 

DG 38, 37. Eur. 

OLEÀCIES CULTIVADES - Als jardins hom cultiva el lilà (Syringa vulgaris L.), el 
llessami (Jasminum officinale L.) i, mes rarament, cultivars de Forsythia. Els dos 
primers arbusts apareixen algun cop subspontanis vora els llocs de conreu. 

GENTIANACEAE 

715. Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. perfoliate; Chlora perfoliata (L.) L. 

— Estatge monta inferior, r. 775-1300 m. 

Jonqueres, prats en terrenys argilosos i mes o menys humits. Prefereix els substrats 
calcaris o poc àcids. Molinio-Holoschoenion, Mesobromion, Aphyllanthion. VI-VIII 

Cap al Casot, 775 m; sota el Sagnari, 825-875 m, abundant; sobre la Corba, 900 m; 
vora Estèguel, 825 m; cap a la Portella, 1250 m; Aiguës de Ribes, 850 m; Torrent 
Roig, 1100 m; soia el Baell, 1100 m; soleils entre Ribes i Roques Blanques, 950-1100 
m; El Solà, 1200 m; entre Pardines i Boixetera, 1300 m. 

DG 28, 38, 37. Med.-Atl. 

I 

9 Blackstonia perfoliata 

443

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; vall d'Esteguelella, 800 m; sobre el Sagnari, 950
m; Estèguel, 850 m; solell de la vall de Barricó, abundant, 800-1000 m; Torrent Roig,
875 m; Aigües de Ribes, 850 m. No sembla que penetri més cap al Nord.

DG 38, 37. Eur.

OLEÀCIES CULTNADES - Als jardins hom cultiva el lilà (Syringa vulgaris L.), el
llessamí (Jasminum officinale L.) i, més rarament, cultivars de Forsythio. Els dos
primers arbusts apareixen algun cop subspontanis vora els llocs de conreu.

GENTIANACEAE

715. Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. perfoliata; eh/ora perfo/iota (L.) L.

- Estatge montà inferior, r. 775-1300 m.
Jonqueres, prats en terrenys argilosos i més o menys· humits. Prefereix els substrats
calcaris o poc àcids. Molin;o-HoloschoelJ;on. Mesobrom;on, Aphyllanthion. VI-VIU

Cap al Casot, 775 m; sota el Sagoari, 825-875 m, abundant; sobre la Corba,9oo m;
vora Estèguel, 825 m; cap a la Portella, 1250 m; Aigües de Ribes, 850 m; Torrent
Roig, Ii00 m; sota el Baell, Ii 00 m; solells entre Ribes i Roques Blanques, 950-1100
m; El Solà, 1200 m; entre Pardines i Boixetera, 1300 m.

DG 28, 38, 37.

9 Blackstonia perfoliata

7
2 3

Med.-Atl.



716. Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea; C. umbellatum auct., Erythraea cen-

taurium auct., non (L.) Pers. 

Nom vulgar: herba de centaura. 

— Estatge monta, r, perô en alguns indrets abundant. 800-1450 m. 
Prats, vorades, sobretot als vessants arrecerats. Sembla que defugi els substrats massa 
àcids. VI-IX. 

D'Aigües de Ribes al Baell; vora Ribes de Freser, 950 m; Costes de Segura, abun
dant; Roques Blanques, 1000 m; soleil de Can Paloca, 1250 m; de Batet a Rialb, 
1100 m; Queralbs, 1200 m; cap als Plaus, 1450 m; de Pardines a Boixetera, 1250 m. 

D G 2 8 , 3 8 . Holàrt. 

717. Centaurium pulchellum (Swartz) Druce; Erythraea pulchella (Swartz) Fries 

— Estatge monta, rrr. 800-1000 m. 
Regalls deis camins, llocs temporalment inundats. De la classe Isoeto-Nanojuncetea. 

VII-IX. 

Sota el Sagnari, força frequent, 800-850 m; Maçana, 950 m; sobre el Bosc del Rei, 
1000 m. 

DG 38, 37. Plurireg. 

Centaurium tenuiflorum (Hoffmans. et Link) Fritsch; Erythraea latifolia auct., non 
Sm. 

Nuria (VAYR.,PL Cat.: 56). 

— A l'herbari Vayreda existeix un exemplar que fou recol-lectat, segons diu l'étique
ta, a Nuria i que sembla correspondre reaiment a aquest tàxon. La presencia d'aques-
ta especie en un indret tan élevât resulta, perô, sorprenent. Es ben certa la proceden
cia de l'exemplar, o hi hagué una confusió de localitat o un canvi d'etiqueta? 

718. Gentiana lútea L. 

Nom vulgar: llenciana, genciana. 

SEN. la inclou en la seva flora nurienca (FL N.: 71 j perô diu: comuna als massissos 
veins; no la vàrem veure a Nuria. 
Nuria (CAD., FL Cat. IV: 111). 

— Estatges subalpí i monta, sense baixar gaire, c. Localment pot ésser abundant. 
1000-2100 m. 
Es fa sobretot als prats grassos, i també a les clarianes, als boscos, etc. Polygono-
Trisetion, Mesobromion, Nardion, Vaccinio-Piceetalia,... Vr-VIII. 

Des de Sant Amanç i de Campelles fins a Costa Rasa, a la valí de Nuria i als Plans de 
Portóles. Coll de la Casassa (1200 m;, baga de Plañóles, bosc de Neva (1275 m), Plans 
de Neva (1575 m), baga de Fornells, Toses, cap a la Collada de Toses, sobre el Pla 
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716. Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea; C. umbellatum auct., Erythraea cen
taurium auct., non (L.) Pers.

Nom vulgar: herba de centaura.

- Estatge montà, r, però en alguns indrets abundant. 800-1450 m.
Prats, vorades, sobretot als vessants arrecerats. Sembla que defugi els substrats massa
àcids. VI-IX.

D'Aigües de Ribes al Baell; vora Ribes de Freser, 950 m; Costes de Segura, abun·
dant; Roques Blanques, 1000 m; solell de Can Paloca, 1250 m; de Batet a Rialb,
1100 m; Queralbs, 1200 m; cap als Plaus, 1450 m; de Pardines a Boixetera, 1250 m.

DG 28, 38. Holàr!.

717. Centaurium puichellum (Swartz) Druce; Erythraea pulchella (Swartz) Fries

- Estatge montà, rrr. 800-1000 m.
Regalls dels camins, llocs temporalment inundats. De la classe Isoeto-Nanojuncetea.
VIl-IX.

Sota el Sagnari, força freqüent, 800-850 m; Maçana, 950 m; sobre el Bosc del Rei,
1000 m.

DG 38, 37. Plurireg.

Centaurium tenuiflorum (Hoffmans. et Link) Fritsch; Erythraea latiIolia auct., non
Sm.

Núria (VAYR.,PL Cat.: 56).

- A l'herbari Vayreda existeix un exemplar que fou recol·lectat, segons diu l'etique·
ta, a Núria i que sembla corrEspondre realment a aquest tàxon. La presència d'aques·
ta espècie en un indret tan elevat resuita, però, sorprenent. És ben certa la procedèn·
cia de l'exemplar, o hi hagué una confusió de localitat o un canvi d'etiqueta?

718. Gentiana lutea L.

Nom vulgar: llenciana, genciana.

SEN. la inclou en la seva flora nurienca (FI N.: 71) però diu: comuna als massissos
veïns; no la vàrem veure a Núria.
Núria (CAD., FI Cat. IV: III).

- Estatges subalpí i montà, sense baixar gaire, c. Localment pot ésser abundant.
1000-2100 m.
Es fa sobretot als prats grassos, i també a les clarianes, als boscos, etc. Polygono·
Trisetioll, Mesobromion, Nardion, Vaccinio-Piceetalia, ... V,-VIII.

Des de Sant Amanç i de Campelles Hns a Costa Rasa, a la vall de Núria i als Plans de
pòrtoles. Coll de la Casassa (1200 ml, baga de Planoles, bosc de Nevà (1215 m), Plans
de Nevà (1575 m), baga de Fornells, Toses, cap a la Collada de Toses, sobre el Pla



d'Anyella (1900 m), sota Serrât (1200 m), cap a la Plana, Gorges de Nuria (cap al 
Pont de Cremal, El Ras,...), Bosc de la Mare de Déu (2000-2100 m), Cingle del Boc 
(1680 m), vora Castellcervós (2000 m), soleils de les Gorges del Freser (força dispersa 
fins a uns 2000 m), bagues de Siat i de Ribes (1200-1600 m), cap al Mas (1000 m), 
Mas Conill, rOrri, abundant ais prats de Can Barratort (i 100-1200 m), entre Vilaró i 
ÍOrri Vell (a claps molt abundant), vora Boixetera (molt abundant), Collada Verda, 
abundantíssima cap al Coll de Portóles, Conivella, vessants de Sant Amanç (des d'on 
davalía cap al torrent de la Corba i cap al Collet de Saltor), etc. 

Cal remarcar que els exemplars de Sant Amanç presenten caractéristiques que els 
acosten una mica a la subsp. montserratii (Vivant) O. Bolôs et Vigo: flors poc 
nombrases sobre peduncles llargs, petáis de color intens, mes o menys espatulats i 
breument soldats a la base,... L'habitat on es fan aqüestes plantes (vessants calcaris 
abruptes i ombrívols) s'adiu, aixi mateix, amb els que sol ocupar aquella subspècie a 
les serres pre-pirinenques mes occidentals (Cadi, Boumort, etc.). 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Eur. munt. 

719. Gentiana burseri Lapeyr. subsp. burseri 

Bosc de la Mare de Déu (PUIGG. in COSTA, SupL: 56; in VAYR., Pl. not: 114; in 
WK., SupL: 193) (VAYR., Cat. K: 51). 
Baixant a Queralbs (VAYR., Cat. N.: 51). 
Muntanyes de Nuria (CAD., FI. V.: 98). 
Al peu de la Creu d'en Riba (CAD., Exc: 96). 
A les gorges per sobre del santuari de Nuria (SEN., Add.: 118). El mateix autor 
cataloga després l'espècie (Fi N.: 71) sense fer-ne comentaris. 
CAD. (FI. Cat. IV: 112; repeteix algunes indicacions anteriore i hi afegeix: cap a 
Finestrelles. 

- Altes valls del rius Freser i Nuria, c; fora d'aquesta zona, rarissima. 1450-2200 
(2700) m. 
Matolls de neret, relleixos de roca i canalsfrescals.Rhododendro-Vaccinion, Calama-
grostion arundinaceae. VII-IX. 

Forca freqüent a les Gorges de Nuria, 1600-2000 m; Nuria, 1975-2100 m; cap al 
Collet Verd, 2200 m; vora Coll d'Er, 2700 m; més o menys freqüent també a les 
Gorges del Freser (Roc de Guardiola, Clot del Malinfern, Les Marrades,...), 
1400-2000 m; vora el Planell de Coma de Vaca, 2075 m; Coma de Fresers, 2200 m. 
A part aquesta zona nord-oriental, l'hem vista també a la capcalera del Segadell, sota 
la Collada Verda, 1550 m. Caldria comprovar, d'altra banda, si la genciana que viu al 
feréstec torrent del Due - i que no hem aconseguit de veure mai florida- pertany a 
aquesta espècie o a C . lutea. En aquest lloc (i a poc més de 1000 m d'alcada) es 
refugien diverses especies d'alta muntanya, com és ara Rhododendron ferrugineum, 
Molopospermum poloponnesiacum,... de manera que la presencia de G. burseri no hi 
fora pas gaire discordant. 

DG 29, 39, 38. Pir. L'espècie, oròfit alp. 
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d'Anyella (1900 ml, sota Serrat (1200 m), cap a la Plana, Gorges de Núria (cap al
Pont de Cremal, El Ras, ...), Bosc de la Mare de Déu (2000·2100 ml, Cingle del Boc
(1680 m), vora Castellcervós (2000 m), solells de les Gorges del Freser (força dispersa
fins a uns 2000 m), bagues de Siat i de Ribes (1200·1600 m), cap al Mas (1000 Ol),
~as Conill, l'Orri, abundant als prats de Can Barratort Ci 100·1200 m), entre Vilaró i
l'Orri Vell (a claps molt abundant), vora Boixetera (molt abundant), Collada Verda,
abundantíssima cap al Coll de Pòrtoles, Con.ivella, vessants de Sant Amanç (des d'on
davalla cap al torrent de la Corba i cap al Collet de Saltor), etc.

Cal remarcar que els exemplars de Sant Amanç presenten característiques que els
acosten una mica a la subsp. montserrat!! (Vivant) O. Bolòs et Vigo: fiors poc
nombroses sobre peduncles llargs, pètals de color intens, més o menys espatulats i
breument soldats a la base, ... L'hàbitat on es fan aquestes plantes (vessants calcaris
abruptes i ombrívols) s'adiu, així mateix, amb els que sol ocupar aqueIJa subspècie a
les serres pre-pirinenques més occidentals (Cadí, 8oumort, etc.).

DG 39, 18,28,38,48,37. Eur. munt.

719. Centiana burseri Lapeyr. subsp. burseri

Bosc de la Mare de Déu (PU1GG. in COSTA, Supl.: 56; in VAYR., PI. not.: 114; in
WK., SupL: 193)(VAYR., Cat. N: 51).
Baixant a Queralbs (VAYR., Cat. N.: 51).
Muntanyes de Núria (CAD., FL v.: 98).
Al peu de la Creu d'en Riba (CAD., Exc.: 96).
A les gorges per sobre del santuari de Núria (SEN., Add.: 118). El mateix autor
cataloga després l'espècie (FI. N: 71) sense fer·ne comentaris.
CAD. (FL Cat. IV: 112) repeteix algunes indicacions anteriors i lú afegeix: cap a
Finestrelles.

- Altes valls del rius Freser i Núria, c; fora d'aquesta zona, raríssima. 1450·2200
(2700) m.
Matolls de neret, relleixos de foca i canals frescals. Rhododendro- Vaccin;on. Calama
grostion arundinaceae. VII·IX.

Força freqüent a les Gorges de Núria, 1600·2000 ol; Núria, 1975·2100 ol; cap al
Callet Verd, 2200 m; vora Coll d'Er, 2700 m; més o menys freqüent també a les
Gorges del Freser (Roc de Guardiola, Clot del Malinfern, Les Marrades,...),
1400·2000 ol; vora el Planell de Coma de Vaca, 2075 m; Coma de Fresers, 2200 m.
A part aquesta zona nord·oriental, l'hem vista també a la capçalera del Segadell, sota
la Collada Verda, 1550 m. Caldria comprovar, d'altra banda, si la ,genciana que viu al
feréstec torrent del Duc -i que no hem aconseguit de veure mai f1orida- pertany a
aquesta espècie o a G. lutea. En aquest lloc (i a poc més de 1000 ol d'alçada) es
refugien diverses espècies d'alta muntanya, com és ara Rhododendron [errugineum,
Molopospermum poloponnesiacum, ... de manera que la presència de G. burseri no hi
fóra pas gaire discordant.

DG 29, 39, 38. Pir. L'espècie, oròfit alp.



720. Gentiana pneurrionanthe L. 

- Santa Caterina, sobre Ribes de Freser, 1050 m, dins el Molinion coeruleae. És 
l'unica localitat on hem observat l'espècie. Floreix entre agost i setembre. 

DG 38. Eur. 

721. Gentiana cruciata L. 

Vali de Ribes (CAD., F. Cat. IV: 114); muntanyes de Ribes (CAD., Fl. V: 98); Ribes 
(CAM., PI. mont: 327, Leg. et det. CAPELL). 

- Estatge monta, c. Rarament a l'estatge subalpi. 825-1600 (2000) m. 
Prats, marges i vorades. Prefereix els terrenys calcaris. Mesobromion (i Festuco-
Brometea en general), Origanetalia vulgaris. VII-IX. 

Aigùes de Ribes, 825 m; sobre el Baell, 1250 m; vessants de la Berruga, 1550 m; 
Campelles, 1300 m; baga de Campelles, 1350 m; El Bac, 1100 m; baga de Planoles; 
Toses, 1510 m; torrent de Pia de Rus, 1600 m; Costa Rasa, 2000 m; cap a Rialb, 
1000 m; sota Queralbs, 1150 m; Prat del Bac, 1250 m; La Moscatosa, 1400 m; cap als 
Plans de Muraroles, 1650 m; Puigsac, 1350 m; cap a Can Barratort, 1275 m; Bancero-
la, 1250 m; sobre la Pineda Rosta, 1850 m; sobre la Falgosa, 1300 m (molt abundant); 
Bac de l'Heura, 925 m; sobre Bruguera, 1250 m; torrent de Coli de Jou, 1425 m. 

DG 39 ,18 , 28, 38. Eur. cont. 

722. Gentiana pyrenaica L. 

Nûria (SALV. in COSTA., Introd.: 172) (SALV., COLM. in WK., Prodr. II: 655) 
(CAD., Fl. V: 98, Fl. Cat. IV: 116, Exe: 102) (VAYR., Pl. Cat.: 56) (Sm.,Add.: 
118, FI. N.: 71); pastures de les muntanyes de Nûria (VAYR., Cat. N.: 51). 
Collada de Toses (VAYR., Pl. Cat.: 56), citaciô que recull després CAD. (Fl. Cat. 
IV: 116). 
Pastures extra-alpines del Puigmal (SEN.,Add.: 118). 
Nûria, 2050 m, Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pinguicule-
tum grandiflorae). 
Coll de Pal i Puigllanvada (FERN. C , Notas fl. pir.: 17). 
Serra de la Canya (LOVE, Sp. Gent: 226, sub Holubia pyrenaica (L.) Love et Love). 

- Alta muntanya, ce i localment abundant. Pénétra poc a l'estatge monta. 1550-2600 
m. 
Prats acidofils, sobretot en indrets humits. Nardion. V-V1II(X). 

Estesa tant per les serres axials com per les serralades pre-pirinenques. 
Vessants del Puigllancada (Costa Rasa, sobre Pla d'Anyella, Costes de l'Huguet,...), 
Coll de la Creueta (1900 m), Costa Borda, Coll de les Fontetes, Roc dels Llamps, La 
Covil, Prat de Jou (1650 m), Pla de Prats (1550 m), Pla de Pena, Coll de Jou, Pla de 
la Iiagona (1750 m), vessants del Puig de Coma d'Olla i del Puig s'Estela, Plans de 
Pôrtoles,... localitats corresponents totes a la zona pre-pirinenca. 
A la zona axial és mes fréquent. Vora la Collada de Toses, cap a la Creu de Meians 
(1925 m), sobre Dôrria (1700 m), Bac de la Foradada (1950 m), Collet d'Estebri's 

446

720. Gentiana pneumonanthe L.

- Santa Caterina, sobre Ribes de Freser, 1050 m, dins el Molinion coeruleae. És
l'única localitat on hem observat l'espècie. Floreix entre agost i setembre.

DG 38.

721. Gentiana cruciata L.

Eur.

Vall de Ribes (CAD., F. Cat. IV: 114); muntanyes de Ribes (CAD., FI. v.: 98); Ribes
(CAM., PL mont.: 327, Leg. et det. CAPELL).

- Estatge montà, c. Rarament a l'estatge subalpí. 825·1600 (2000) m.
Prats, marges i vorades. Prefereix els terrenys calcaris. Mesobromion (i Festuca·
Brometea en general), Origanetalia vulgaris. VII·1X.

Aigües de Ribes, 825 m; sobre el Baell, 1250 m; vessants de la Berruga, 1550 m;
Campelles, 1300 m; baga de Campelles, 1350 m; El Bac, 1100 m; baga de Planoles;
Toses, 1510 m; torrent de Pla de Rus, 1600 m; Costa Rasa, 2000 m; cap a Rialb,
1000 m; sota Queralbs, 1150 m; Prat del Bac, 1250 m; La Moscatosa, 1400 m; cap als
Plans de Muraroles, 1650 m; Puigsac, 1350 m; cap a Can Barratort, i275 m; lÍancero·
la, 1250 m; sobre la Pineda Rosta, 1850 m; sobre la Falgosa, 1300 m (molt abundant);
Bac de l'Heura, 925 m; sobre Bruguera, 1250 m; torrent de Coll de Jou, 1425 m.

DG 39, 18, 28, 38. Eur. cont.

722. Gentiana pyrenaica L.

Núria (SALV. in COSTA., lntrod.: 172) (SALV., COLM. in WK., Prodr. II: 655)
(CAD., FI. v.: 98, FI. Cat. IV: 116, Exc.: 102) (VAYR., PI. Cat.: 56) (SEN., Add.:
118, FI. N.: 71); pastures de les muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 51).
Collada de Toses (VAYR., PI. Cat.: 56), citació que recull després CAD. (FI. Cat.
IV: 116).
PaSlUres extra·alpines del Puigmal (SEN., Add.: 118).
Núria, 2050 m, Finestrelles, 2100 m (BR.·BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pinguicule·
tum grandiflorae).
Coll de Pal i Puigllanl'ada (FERN. C., Notas fi. pir.: 17).
Serra de la Canya (LÒVE, Sp. Gent.: 226, sub Holubia pyrenaica (L.) Love et Love).

- Alta muntanya, cc i localment abundant. Penetra poc a l'estatge montà. 1550-2600
m.
Prats acidbms, sobretot en indrets humits. Nardion. V-VIII(X).

Estesa tant per les serres axials com per les serralades pre-pirinenques.
Vessants del Puigllanl'ada (Costa Rasa, sobre Pla d'Anyella, Costes de l'Huguet,...),
Coll de la Creueta (1900 ml, Costa Borda, Coll de les Fontetes, Roc dels Llamps, La
Covi!, Prat de Jou (1650 ml, Pla de Prats (1550 ml, Pla de Pena, Coll de Jou, Pla de
la Llagona (1750 ml, vessants del Puig de Coma d'Olla i del Puig s'Estela, Plans de
Pbrtoles,... localitats corresponents totes a la zona pre-pirinenca.
A la zona axial és més freqüent. Vora la Collada de Toses, cap a la Creu de Meians
(1925 ml, sobre Dòma (1700 ml, Bac de la Foradada (1950 ml, Collet d'Estebrís



(1900 m), Coma de Fontalba, Coma de Gombreny, voltants de Nuria, Roe de la 
Male, Els Entreforcs (2150 m), Collet Verd, Coma de Noufonts, Coma de Fontnegra, 
Coma del Gispet, Coma de Vaca, Coma de les Eugues, Coma de Fresers (abundant a 
diversos indrets, 2100-2600 m), etc. 

DG 29, 39 ,18 , 28, 38, 37. Orofit alp. 

723. Gentiana acaulis L.; G. kochiana Perr. et Song. 

Surroca (COLM., ISERN in COSTA, Introd.: 172). 
Nuria (SALV. in WK., Prodr. II: 656). 
Sobre el santuari de Nuria (SEN., Add.: 118). El mateix autor cataloga l'espécie en la 
seva flora nurienca (FL N.: 71). En tots dos casos sota el nom de G. excisa. 

- Estatges subalpí i monta superior, ce, sobretot a les serres pre-pirinenques. Penetra 
tant a l'estatge monta inferior com a l'alpi. (1150) 1500-2375 m. 
Pastures acidófiles, tant sobre substrats silicis com en sois descalcificáis. Nardion, 
Caricetalia curvulae, Mesobromion, Calluno-Genistion. IV-VII (VIII). 

Molt frequent, i sovint abundant, a la zona pre-pirinenca oriental: Sant Amane 
(1600-1850 m), Coll de Jou, vessants obacs del Taga (des d'on davalía fins ais Clots 
de Magaña i a Mas Conill, 1200 m), Pía de la Llagona, vessants del Puig de Coma 
d'Olla i del Puig s'Estela, l'Orri Veil, Els Prats, Plans de Portóles, Coll del Pal, Puig del 
Pía de les Pasteres, Collada Verda. 
No pas tant frequent a la Serra de Montgrony, relativament mes seca. Costa Rasa, Pía 
d'Anyella, Costa Geperuda, Pía de Rus, Coll de la Creueta, Coll de les Fontetes, Coll 
del Remólo, Pía de Pujalts,LaCovil,Plade Prats, Roca Aguda (Plañóles, 1325 m), cap 
a Golobran (1500 m), vora Campelles (1275 m),... 

A la zona axial tampoc no és tant corrent, pero davalía mes sovint per l'estatge 
monta. Entre la Collada de Toses i la Creu de Meians, sobre Toses (1500 m), torrent 
del Palos (1550 m, 1800 m), sota Dórria (1350 mj, vora la Font de l'Home mort 
(1825 m), Queralbs, Gorges de Nuria (Pía de Salient, El Ras, Fontnegra,...), voltants 
de Nuria (Cova de Sant Gil, Roe de la Male,...), Collet Verd, Coma de Fontalba (2225 
m), cap al Coll de la Coma de l'Orri (2325 m), Gorges del Freser (Les Marrades, Clot 
de la Balma, torrent de Castellcervós,...), Daió (1150 rn), torrent del Forn (1250 m), 
Pía deis Anyells, Mont-roig (1800 m). 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 37. Orofit alp. 

724. Gentiana alpina Vill.; G. acaulis auct. 

Nom vulgar: campana. 

Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 172) (VAYR.,H Cat: 51) (CAD.,Exc: 102,Fl. 
Cat. IV: 115) (SEN., FL N.: 71); rasos deis cims de Nuria (VAYR., Cat. N.: 51); 
muntanyes de Nuria (CAD., Fl V: 98). 
Captalera de la valí de Noufonts (SEN., Add: 56). 
Massís del Puigmal, Finestrelles, Noufonts, Mulleres, vers 2500 m (SEN., Add.: 118). 
Collada de Toses (CAD. ,H V: 98, Fl. Cat. IV: 115). 
Pic de Finestrelles, 2600 m, vers el Pie de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., Vég. 
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(1900 m), Coma de Fontalba, Coma de Gombreny, voltants de Núria, Roc de la
Malè, Els Entreforcs (2150 ml, Callet Verd, Coma de Noufonts, Coma de Fontnegra,
Coma del Gispet, Coma de Vaca, Coma de les Eugues, Coma de Fresers (abundant a
diversos indrets, 2100-2600 mi, etc.

DG 29, 39,18,28,38,37. Oròfit alp.

723. Gentiana acaulis L.; G. kochiana Perr. et Sang.

Surroca (COLM., ISERN in COSTA, Introd.: 172).
Núria (SALV. in WK., Prodr. J!: 656).

Sobre el santuari d'e Núria (SEN., Add.: 118). El mateix autor cataloga l'espècie en la
seva flora nurienca (FL N.: 71). En tots dos casos sota el nom de G. excisa.

- Estatges subalpí i montà superior, cc, sobretot a les serres pce-pirinenques. Penetra
tant a l'estatge montà inferior com a l'alpí. (1150) 1500-2375 m.
Pastures acidòfJ.1es, tant sobre substrats silicis com en sòls descalcificats. Nardion,
Caricetalia curvulae, Mesobromion, Calluno-Genistion. ¡V-Vl1 (V1lI).

Molt freqüent, i sovint abundant, a la zona pre-pirinenca oriental: Sant Amanç
(1600-1850 m), Coll de Jou, vessants obacs del Taga (des d'on davalla fms als Clots
de Maçana i a Mas Conill, 1200 m), Pla de la Llagona, vessants del Puig de Coma
d'Olla i del Puig s'Estela, l'Orri Vell, Els Prats, Plans de Pòrtoles, Coll del Pal, Puig del
Pla de les Pasteres, Collada Verda.
No pas tant freqüent a la Serra de MontgronYI relativament més seca. Costa Rasa, Pla
d'Anyella, Costa Geperuda, Pla de Rus, Coll de la Creueta, Coll de les Fontetes, Coll
del Remoló, Pla de Pujalts, La Covil, Pla de Prats, Roca Aguda (planoles, 1325 m), cap
a Golobran (1500 m), vora Campelles (1275 m),...
A la zona axial tampoc no és tant corrent, però davalla més sovint per l'estatge
montà. Entre la Collada de Toses i la Creu de Meians, sobre Toses (1500 m), torrent
del Palós (1550 m, 1800 ml, sota Dòrria (1350 ml, vora la Font de l'Home mort
(1825 m), Queralbs, Gorges de Núria (pla de Sallent, El Ras, Fontnegra,: ..), voltants
de Núria (Cova de Sant Gil, Roc de la Malè,...), Callet Verd, Coma de Fontalba (2225
m), cap al Coll de la Coma de l'Orri (2325 m), Gorges del Freser (Les Marrades, Clot
de la Balma, torrent de Castellcervós,...), Daió (1150 ml, torrent del Forn (1250 m),
Pla dels Anyells, Mont-roig (1800 m).

DG 29, 39,18,28,38,48,37. Oròfit alp.

724. Gentiana alpina Vill.; G. acautis auct.

Nom vulgar: campana.

Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 172) (VAYR.,PL Cat.: 57) (CAD.,Exc.: 102,FI.
Cat. IV: 115) (SEN., FL N.: 71); rasos dels cims de Núria (VAYR., Cat. N.: 51);
muntanyes de Núria (CAD., FI. V.: 98).
Cap,alera de la vall de Noufonts (SEN., Add.: 56).
Massís del Puigmal, Finestrelles, Noufonts, Mulleres, vers 2500 m (SEN., Add.: 118).

Collada de Toses (CAD., FL v.: 98, FI. Cat. IV: 115).
Pic de Finestrelles, 2600 m, vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., Vég.



alp. t. 23, Pumileto-Festucetum supinae); Pic de la Fossa del Gegant, 2800 m, Coll de 
Nuria, 2600 m (BR.-BL., I.e. t.24, Curvuleto-Leontidetum pyrenaici). 
SERVE (Rech. comp.) la indica a diverses localitats de la zona Puigmal-Gorrablanc, 
2450-2750 m, dintre comunitats del Festucion supinae (vegeu t. V. XVIII, XIX, XX, 
XXII i XXIV). 
Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD, et SERVE, Group, vég. Pla, t . 1, Hieracio-Festu-
cetum supinae). 

— Alta muntanya axial, ce i sovint abundant. Molt rara a les serrespre-pirinenques. 
1875-2850 m. 
Pastures acidófiles. Festucion airoidis. Com ja havien assenyalat BAUD, i SERVE, 
dintre del prat alpí aquesta planta prefereix les petites convexitats del relleu (i no pas 
les concavitats, com deia BR.-BL.). V-ViII(X). 

Molt corrent a la zona axial, des de sobre la Collada de Toses fins al Pie de Basti-
ments i a la Collada de Meianells: Pla de les Salines, Pie de Dórria, Pas dels Lladres, 
Roc Blanc, Pla de Punya (1875 m), Puigmal, Coma de l'Embut, Els Entreforcs, Coma 
d'Eina, Coma de Noufonts, Coma de les Mulleres, Pie de l'Áliga, Collet de Fontnegra, 
Coma del Gispet, Coll de Torreneules, Coma de Vaca, Coma de les Eugues, Coma de 
Fresers, Balandrau, La Canya, Puig Cerverís, Pla de Batibaumes,... 
Rara a la Serra de Montgrony: Costa Rasa, sobre Pla d'Anyella (1975 m), Coll de la 
Creueta (1900 mj, Roc deis Llamps. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28,38. Orófit alp. 

Geníiana alpina x acauíis 

— Apareix alguna vegada a les zones de superposició de les árees d'ambdós progeni
tors. 
Vessants del Puigllancada, sobre Pla d'Anyella, 1975-2000 m; Coma de Fontalba, 
1950 m; Coma de Fresers, 2550 m. 

D G 3 9 , 1 8 . 

725. Gentiana verna L. 

Muntanyes de Surroca (COSTA, Introd.: 172). 
Nuria (SALV. in COSTA, Introd.; 172; in WK., Prodr. II: 654) (CAD., Fl. V: 98, 
Exc.: 1 0 2 , H Cat. IV: 117) (SEN.,Add.: 118,FL N. 71). 
Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pinguiculetum grandiflorae); 
valí de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., /. c. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum); Pie de 
Finestrelles, 2600 m (BR.-BL., /. c. t. 23 , Pumileto-Festucetum supinae); Coll de Nu
ria, 2600 m (BR.-BL., /. c. t. 24. Curvuleto-Leontidetum pyrenaici). 
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a diverses localitats de la zona Puigmal-Pas deis 
Lladres, 2500-2880 m, a les comunitats del Festucion supinae i a la comunitat 

Astragalus nevadensis i Festuca scoparia (vegeu t. V, XI, XVIII, XIX, XX i XXII). 
(V. G. aestiva). 

— De l'estatge monta superior a l'alpí, ccc. Davalía a l'estatge monta inferior. (875) 
1300-2880 m. 
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alp. t. 23, Pumileto-Festueetum supiruJe); Pic de la Fossa del Gegant, 2800 m, Coll de
Núria, 2600 m (BR.-BL., l.e. t.24, Curvuleto-Leontidetum pyrenaie¡).
SERVE (Reeh comp.) la indica a diverses localitats de la zona Puigmal-Gorrablanc,
2450-2750 m, dintre comunitats del Festueion supinae (vegeu t. V. XVIII, XIX, XX,
XXll i XXIV).
Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD. et SERVE, Group. vég. Pla, t. l, Hieracio-Festu
cetum supinae).

- Alta muntanya axial, cc i sovint abundant. Molt rara a les serres pre-pirinenques.
1875-2850 m.
Pastures acidóf.t.les. Festucion airoidis. Com ja havien assenyalat BAUD. i SERVE,
dintre del prat alpí aquesta planta prefereix les petites convexitats del relleu (i no pas
les concavitats, com deia BR.-BL.). V-VlII(X).

Molt corrent a la zona axial, des de sobre la Collada de Toses fins al Pic de Basti
ments i a la Collada de Meianells: Pla de les Salines, Pic de Dòrria, Pas dels Lladres,
Roc Blanc, Pla de Punya (1875 ml, Puigmal, Coma de l'Embut, Els Entreforcs, Coma
d'Eina, Coma de Noufonts, Coma de les Mulleres,.Pic de l'Àliga, Callet de Fontnegra,
Coma del Gispet, Coll de Torreneu1es, Coma de Vaca, Coma de les Eugues, Coma de
Fresers, Balandrau, La Canya, Puig Cerverís, Pla de Batibaumes,...
Rara a la Serra de Montgrony: Costa Rasa, sobre Pla d'Anyella (1975 ml, Coll de la
Creueta (1900 ml, Roc dels Llamps.

DG 29, 39,18,28,38. Oròfit alp.

Gentiana alpina x acaulis

- Apareix alguna vegada a les zones de superposició de les àrees d'ambdós progeni
tors.
Vessants del Puig]]ançada, sobre Pla d'Anyella, 1975-2000 m; Coma de Fontalba,
1950 m; Coma de Fresers, 2550 m.

DG 39,18.

725. Gentiana verna L.

Muntanyes de Surroca (COSTA,Introd.: 172).
Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 172; in WK., Prodr. 11: 654) (CAD., FL V.: 98,
Exc.: 102,FL Cat. IV: 117)(SEN., Add.: ll8,FL N. 71).
Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pinguiculetumgrandiflorae);
vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., I. e. t. 20, Elyneto.oxytropidetum); Pic de
Finestrelles, 2600 m (BR.-BL., I. e. t. 23, Pumileto-Festueetum supinae); Coll de Nú
ria, 2600 m (BR.-BL., I. c. t. 24. Curvuleto-Leontidetum pyrenaiei).
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a diverses localitats de la zona Puigmal-Pas dels
Lladres, 2500-2880 m, a les comunitats del Festueion supiruJe i a la comunitat
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia (vegeu t. V, XI, XVIII, XIX, XX i XXll).
(V. G. aest/va).

- De l'estatge montà superior a l'alpí, cec. Davalla a l'estatge montà inferior. (875)
1300-2880 m.



Prats i pastures. Lleugerament calcícola, hom la considera, per això, característica 
deis Sesleríetalia coeruleae; però en realitat es troba també àmpliament difosa pels 
prats acidòfils {Caricetalia curvulae). A Festatge monta va lligada sobretot ais prats 
grassos del Mesobromion. (I) IV-VIII (XI). 
El seu période de florado principal és primerenc, però hom veu individus florits 
sempre que a una temporada de mal temps succeixen alguns dies de sol i de bonança; 
això es fréquent sobretot a la tardor. També s'inicia la florado en pie hivern cada cop 
que el bon temps provoca la fusió total d'algun clap de neu i el sòl s'escalfa anormal-
ment. 

Des de Saltor i de la Collada de Grats fins al Puigllançada, a Bastiments i ais Plans de 
Portóles. Algunes localitats intermedies: Vali de Barricò, Pas del Llop, torrent 
Roig, sota el Baell, Pia de l'Olla, Campelles, La Covil, Pia de Pujalts, Costa Bor
da, Toses, Pia de Rus, Pia d'Anyella, Cirerets, Creu de Meians, Pia de les Salines, 
torrent del Palós, sobre Dòma, del Collet de les Barraques al Pas dels Lladres, tossa 
del Puigmal, vali Estremerà, Coma de Gombreny, voltants de Nuria, Coma de l'Em-
but, Ras de l'Ortigar, Els Entrefores, Coma de Noufonts, Coma de les Mulleres, Pic de 
l'Aliga, Pics de la Vaca, Coma de Fresers, Gorges del Freser, Creu del Far, cap a l'Orri 
Veli, Puig s'Estela, estany de Can Roca, Pia de la Llagona, llisos de Taga, Mas Conili, 
Conivella, Ca la Xeca, Bac de l'Heura (875 m), Pia del Freixe, Sant Amane, Pia de 
Pena, sobre Perramon, La Porteria (Bruguera), etc. etc. 

Planta molt polimorfa, dintre la qual hom ha descrit nombroses races, moites de les 
quais sembla que corresponen simplement a formes écologiques o estacionáis. 

D G 29, 39,18, 28, 38,48, 27, 37. Oròfit euras. 

Gentiana aestiva (F.W. Schmidt) Schultes 

Nuria, on ja és passada quan G. verna floreix (SEN. , Add.: 118, FI. N.: 71). C A D . {FI. Cat. IV; 
117) recull aquesta indicado i eli mateix cita també la planta a Nuria. 

— Es tracta d'una raça de G. verna sense valor sistemàtic. 

Gentiana branchyphylla Vi l i . 

Puigmal ( C A D . , FI V: 98, FL Cat. IV: 117, ut G. verna raça brachyphylla). 

Montgrony, vers el Pia de Pujalts (SEN. , Add. : 118). 

Carançà, a la gran tartera que mira al Nord, dins els éléments del prat ( B A U D . et B O N N E T , Et. 

phytog. II: 617). 

— C o m ha descobert G . M Ü L L E R , es tracta de G. terglouensis subsp. schleicheri (vegeu el n ?  

726). 

726. Gentiana terglouensis Hacq. subsp. schleicheri (Vacc.) Tutin; G. schleicheri (Vacc.) H. 

Hunz 

Puigmal, 2830 m (G. MÜLLER, Gent. schleich. : 2). 
(Vegeu també G. brachyphylla). 

— Estatge alpi, rr. 

Es fa a les carenes pedregoses i ais retalls de prat que colonitzen les zones més 

elevades. VII-VIII . 
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Prats i pastures. Ueugerament calcícola, hom la considera, per això. característica
dels Seslerietalia eoeTUleae; però en realitat es troba també àmpliament difosa pels
prats acidòflls (Carieetalia eurvu/ae). A l'estatge montà va lligada sobretot als prats
grassos del MesobromiorL (I) IV-Vlll (Xl).
El seu període de floració principal és primerenc, però hom veu individus florits
sempre que a una temporada de mal temps succeixen alguns dies de sol i de bonança;
això es freqüent sobretot a la tardor. També s'inicia la floració en ple hivern cada cop
que el bon temps provoca la fusió total d'algun clap de neu i el sòl s'escalfa anormal·
ment.

Des de Saltor i de la Collada de Grats fms al Puigllançada, a Bastiments i als Plans de
Pòrtoles. Algunes localitats intermèdies: Vall de Barric6, Pas del Llop, torrent
Roig, sota el Baell, Pla de l'Olla, Campelles, La Covil, Pla de Pujalts, Costa Bor·
da, Toses, Pla de Rus, Pla d'Anyella, Cirerets, Creu de Meians, Pla de les Salines,
torrent del Palós, sobre Dòrria, del Collet de les Barraques al Pas dels Lladres, tossa
del Puigmal, vall Estremera, Coma de Gombreny, voltants de Núria, Coma de l'Em
but, Ras de l'Ortigar, Els Entrefores, Coma de oufonts, Com" de les Mulleres, Pic de
l'Àliga, Pics de la Vaca, Coma de Fresers, Gorges del Freser, Creu del Far, cap a ¡'Orri
Vell, Puig s'Estela, estany de Can Roca, Pla de la Llagona, llisos de Taga, Mas Conill,
Conivella, Ca la Xeca, Bac de l'Heura (875 m), Pla del Freixe, Sant Amanç, Pla de
Pena, sobre Perramon, La Portella (Bruguera), etc. etc.

Planta molt polimorfa, dintre la qual hom ha descrit nombroses races, moltes de les
quals sembla que corresponen simplement a formes ecològiques o estacionals.

DG 29, 39,18, 28, 38, 48, 27, 37. Oròfit euras.

Gentiana aestiva (F.W. Schmidt) Schultes

Núria. on ja és passada quan G. verna Ooceix (SEN.. Add.: 118. FI. N.: 71). CAD. (FI. Cat. IV;
117) recuU aquesta indicació i ell mateix cita també la planta a Núria.

- Es tracta d'una raça de G. verna sense valor sistemàtic.

Gentiarw branchyphy/la Vill.

Puigmal (CAD., FI. V.: 98, Fi Cot. IV: 117. ut G. verna raça bracilypilylla).
Montgrony, vers el Pla de Pujalls (SEN., Add.: 118). .
Carançà, a la gran tartera que mira al Nord, dins els elements del prat (BAUD. et BüNNET, Et.
pilytog.II: 617).

_ Com ha descobert G. MÜLLER, es uacta de G. tergloue,rsis subsp. sclJieicizeri (vegeu el n9

726).

726. Gentiana terglouensis ·Hacq. subsp. schleicheri (Vacc.) Tutin; C. sehieieher; (Vacc.) H.

Hum

Puigmal, 2830 m (G. MÜLLER, Cellt. sehleieh.: 2).
(Vegeu també C. braehyphyl/a).

- Estatge alpí, rr.
Es fa a les carenes pedregoses als retalls de prat que colonitzen les zones més

elevades. VII-VIII.

"



Planta que havia estât confosa amb G. brachyphylla i que sota aquest nom havia estât 
citada de diverses localitats del Pirineus orientais, fins que recentment G. MÙLLER 
desféu l'error. 
A l'herbari Cadevall l'exemplar del Puigmal déterminât com a G. brachyphylla per-
tany reaiment al tàxon que comentem. Nosaltres hem vist la planta també a la tossa del 
Puigmal (2800 m) i al Puig del Coll de Finestrelles (2750 m). La genciana que SEN. 
indica al Pla de Pujalts, amb el nom de G. brachyphylla ha de pertànyer, per contra, a 
G. verna. 

Aquesta genciana era coneguda fins ara dels Alps occidentals. A part el Puigmal, 
MULLER la cita de Cambradase i del Coll de la Descàrrega (Canigô). A l'herbari 
Sennen existeix un plec procèdent de Matanegra (Carlit, 2300 m) que ja havia estât 
déterminât correctament com a G. imbricata Frol. (sinônim de G. terglouensis). 
També pertanyen a aquest tàxon els exemplars recollits per CUATRECASAS a la 
Coma d'Eina, 2400 m (in BC. 41385, sub G. verna). 

DG 29, 39. Orôfit alp. 

727. Gentiana nivalis L. 

Serra de Nûria (COLM. in WK., Prodr. II: 654). 
Cap a Noufonts (CAD., FL V.: 98); Noufonts, molt pocs exemplars (SEN., Add.: 
119). Aquest darrer autor la cataloga després (FL N.: 71) sensé comentaris. 
Nûria (CAD.,Exe: 102). 

Cap a Finestrelles i Coma de Vaca (CAD., Fl Cat. IV: 114). 

— Alta muntanya axial, r. Rarfssima a la zona pre-pirinenca. 1900-2780 m. 
Pastures, amb una certa preferèneia pels terrenys calcaris. Elynetalia, Caricetalia 
curvulae. VII-IX. 

Força escampada per les serres axials, i localment abundant. Bac de la Foradada, 
2100 m; sota el Pic de Segre, 2650 m; Coma de l'Embut, 2350 m; Ras de l'Ortigar, 
2300 m; Coma de Noufonts, 2200 m; Coma de les Mulleres, 2200 m; Coma de 
Fontnegra, 2200 m; de Fontnegra a Pedrisses, abundant, 1950-2100 m; dels Pics de la 
Vaca a Tirapits, 2780 m: Coma de Fresers, 2650 m; vessants del Pic de Fresers, 
2600 m; cap a la Coma de les Eugues, 2500 m; sota el Très Pics, 2350 m;Planell de 
Coma de Vaca, 2050 m. 

Fora de la zona axial, la coneixem només del Coll de la Creueta, 1900 m. 

No son pas gaire rars els exemplars de flor blanca. 

DG 29, 39 ,18 . Circumbor. A Europa, àrt.-alp. 

728. Gentianella tenella (Rottb.) Borner; Gentiana tenella Rottb. 

Noufonts, molt pocs exemplars (SEN.,Add.: 119). Al catàleg nurienc aquest autor la 
cita sensé fer comentaris (Fl N.: 71). 
Vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 20,Elyneto-Oxytropidetum). 
VAYR. (Cat. N.: 51) l'havia indicada de la Coma de l'Orri (Vall de Camprodon). 

- Alta muntanya axial, rr. 2000-2650 m. 
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Planta que havia estat confosa amb G. brachyphylla i que sota aquest nom havia estat
citada de diverses localitats del Pirineus orientals, fms que recentment C. MÜLLER
desféu l'error.
A l'herbari Cadevall l'exemplar del Puigmal determinat com a G. brachyphylla per
tany realment al tàxon que comentem. Nosaltres hem vist la planta també a la tossa del
Puigmal (2800 m) i al Puig del Coll de Finestrelles (2750 ml. La genciana que SEN.
indica al Pla de Pujalts, amb el nom de G. brachyphy/Ia ha de pertànyer, per contra, a
G. verna.

Aquesta genciana era coneguda fms ara dels Alps occidentals. A part el Puigmal,
MÜLLER la cita de Cambradase i del Coll de la Descàrrega (Canigó). A l'herbari
Sennen existeix un plec procedent de Matanegra (Carlit, 2300 m) que ja havia estat
determinat correctament com a G. imbricata Fro!. (sinònim de G. terg/ouensis).
També pertanyen a aquest tàxon els exemplars recollits per CUATRECASAS a la
Coma d'Eina, 2400 m (in BC. 41385, sub G. verna).

DC 29,39.

727. Centiana nivalis L.

Oròfit alp.

Serra de Núria (CaLM. in WK., ?rodr. lI: 654).
Cap a Noufonts (CAD., FL V.: 98); Noufonts, molt pocs exemplars (SEN., Add.:
I 19J. Aquest darrer autor la cataloga després (FL N.: 7I) sense comentaris.
Núria (CAD., Exc.: 102).
Cap a Finestrelles i Coma de Vaca (CAD., FL Cat. IV: 114).

- Alta muntanya axial, r. Raríssima a la zona pre-pirinenca. 1900-2780 m.
Pastures, amb una certa preferència pels terrenys calcaris. Elynetalia, Caricetalia
curvu/ae. VII-IX.

Força escampada per les serres axials, i localment abundant. Bac de la Foradada,
2100 m; sota el Pic de Segre, 2650 m; Com.! de l'Embut, 2350 m; Ras de l'Ortigar,
2300 m; Coma de Noufonts, 2200 m; Coma de les Mulleres, 2200 m; Coma de
Fontnegra, 2200 m; de Fontnegra a Pedrisses, abundant, 1950-2100 m; dels Pics de la
Vaca a Tirapits, 2780 m: Coma de Fresers, 2650 m; vessants del Pic de Fresers,
2600 m; cap a la Coma de les Eugues, 2500 m; sota el Tres Pics, 2350 m; Planell de
Coma de Vaca, 2050 m.
Fora de la zona axial, la coneixem només del Coll de la Creueta, 1900 m.

No són pas gaire rars els exemplars de flor blanca.

DC 29, 39, 18. Circumbor. A Europa, àrt.-a1p.

728. Centianella tenella (Rottb.) Borner; Gentiana tenella Rottb.

Noufonts, molt pocs exemplars (SEN., Add.: 119). Al catàleg nurienc aquest autoria
cita sense fer comentaris (FI N.: 71).
Vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 20,E/yneto-oxytropidetum).
VAYR. (Cat. N.: 5 I) l'havia indicada de la Coma de l'Orri (Vall de Camprodon).

- Alta muntanya axial, rr. 2000-2650 m.



Considerada com a calcícola i característica de YElynion, nosaltres l'hem vista també 
en terrenys silicis, sobretot dins les comunitats de les congesteres (Salicetea herba-
ceae). VII-IX. 

Sota Tirapits, 2650 m; Coma de Fresers, 2500 m. Les Noufonts, 2400 m (A. i O. de 
BOLÒS in BC 108224); Creu d'en Riba (M. GARRIGA in BC 141973). 

DG 29, 39. Circumbor. A. Europa, àrt.-alp. 

729. Gentianella ciliata (L.) Borkh.; Gentiana aliata L. 

Muntanyes de Ribes (CAD., FI V: 98); vali de Ribes (CAD., FI. Cat. IV: 112). 

- Estatges monta i subalpí, c. 800-2050 m. 
Es fa ais prats, ais marges i ais boscos clars. Preferentment calcícola, hom la veu, aixi 
mateix, als terrenys àcids. Mesobromion, Seslerietalia coeruleae. VII-X. 

Es freqiient sobretot a la zona pre-pirinenca: Pia de Rus, des d'on s'enfila gairebé fins 
al cim del Tossal de Rus (2050 m); Pia d'Anyella, 1875 m; vessants del cim de Pietà 
Roja, sobre Toses; Plans de Nevà; Pia de Prats, 1550 m;Campelles, 1275 m; vali de 
Barricò; La Toella, 1400 m; Collada de Grats, 1225 m; sota el Sagnari, 800 m;vora 
Coli de Jou, 1625 m; Taga, 1900 m; Plans de Muraroles; vora l'Orri Veli; sota 
Boixetera, 1400 m; vessants del Puig de Coma d'Olla; cap al Coli del Pai, 1700 m; 
Plans de Portóles, 1650 m; Els Prats, 1525 m; Vilaró, 1150 m; cap a Conivella, 1300 
m; Clots de Macana, vora Ribes de Freser, 950 m; La Portella (Bruguera), 1275 m; 
etc. 
A la zona axial, més rara: El Sola, 1150 m; Costes de Segura, 1000 m; de Batet a 
Vilamanya, 1200 m; sobre Vilamanya, 1400 m; sobre Can Vilardell, 1225 m. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. munt. 

730. Gentianella campestris (L.) Bòrner; Gentiana campestris L. 

Nuria, des del Salt del Sastre (CAD., FI V: 98, FI. Cat. IV: 113); Nuria, 1800-2600 
m (SEN., Add. : i 19, on parla d'una var. lutescens, de color groe, amb les fulles 
menys ampies i les flors més llargues); aquest autor a la seva flora nurienca (FL K: 
71) torna a citar la var. lutescens. El mateix SEN. més tard (Diagn.: 44) descriu de les 
pastures alpines de Nuria, 2000-2200 m, una var. nuriensis ("Parva vel nana, pauci-
flora, petiolis radicalium foliorum plus minusve alato-spathulatis; tetrameris fiori-
bus,..."), dins la qual distingeix una subvar. flava, de flors grogues, i una subvar. 
coerulea, de fior biava. 

Vers el Pie de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 23,Pumileto-Festu-
cetum supinae). 
SERVE (Rech. comp. t. XVIII i XIX) la indica de la zona del Pas dels Lladres 
(2560-2650 m) dins les comunitats del Festucion supinae. 

- De l'estatge monta superior a l'alpi, a la zona axial, ce; >a la zona pre-pirinenca, 
predorninantment calcaría, forca menys corrent. Davalía a l'estatge monta inferior. 
(950) 1300-2850 m. 
Clarament acidófila, es fa només en terrenys silicis o en sòls descalcificats. Caricetalia 
curvulae, Calluno-Ulicetea, Mesobromion. VII-X. 
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Considerada com a calcícola i característica de l'Elynion, nosaltres l'hem vista també
en terrenys silicis, sobretot dins les comunitats de les congesteres (Salicetea herba
ceoe). VIT-IX.

Sota Tirapits, 2650 m; Coma de Fresers, 2500 m. Les Nouronts, 2400 m (A. i O. de
BOLÒS in BC 108224); Creu d'en Riba (M. GARRIGA in BC 141973).

DG 29, 39. Circumbor. A. Europa, àrt.·a1p.

729. Gentianella ciliata (L.) Borkh.; Centiana ciliata L.

Muntanyes de Ribes (CAD., FI. V.: 98); vall de Ribes (CAD., FI. Cat. IV: 112).

- Estatges montà i subalpí, c. 800-2050 m.
Es fa als prats, als marges i als boscos clars. Preferentment calcícola, hom la veu, així
mateix, als terrenys àcids. Mesobromion, Seslerietalia caeruleae. VIl-X.

És freqüent sobretot a la zona pre·pirinenca: Pla de Rus, des d'on s'enfila gairebé fms
al cim del Tossal de Rus (2050 ml; Pla d'Anyella, 1875 m; vessants del cim de Pleta
Roja, sobre Toses; Plans de Nevà; Pla de Prats, 1550 m; Campelles, 1275 m; vall de
Barricó; La ToeUa, 1400 m; Collada de Grats, 1225 m; sota el Sagnari, 800 m; vora
CoU de Jou, 1625 m; Taga, 1900 m; Plans de Muraroles; vora l'Orri Vell; sota
Boixetera, 1400 m; vessants del Puig de Coma d'Olla; cap al Coll del Pal, 1700 m;
Plans de Pòrtoles, 1650 m; Els Prats, 1525 m; Vilaró, 1150 m; cap a ConiveUa, 1300
m; Clots de Maçana, vora Ribes de Freser, 950 m; La Portella (Bruguera), 1275 m;
etc.
A la zona axial, més rara: El Solà, 1150 m; Costes de Segura, 1000 m; de Batet a
Vilamanya, 1200 m; sobre Vilamanya, 1400 m; sobre Can Vilardell, 1225 m.

DG 18,28,38,48,27,37. Eur. munt.

730. Gentianella campestris (L.) Borner; Centiana campeslris L.

Núria, des del Salt del Sastre (CAD., FI. V:: 98, FI. Cat. IV: 113); Núria, 1800·2600
m (SEN, Add.: J19, on parla d'una var. lutescens, de color groc, amb les fulles
menys amples i les flors més llargues); aquest autor a la seva flora nurienca (FI. N.:
71) torna a citar la var. lutescen~ El mateix SEN. més tard (Diagn.: 44) descriu de les
pastures alpines de Núria, 2000-2200 m, una var. nuriensis ("Parva vel nana, pauci
flora, petiolis radicallum foliorum plus minusve a1ato-spathulatis; tetrameris flori
bus, ..."), dins la qual distingeix una subvar. f/ava, de flors grogues, i una subvar.
caerulea, de flor blava.
Vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.·BL., Vég. alp. t. 23, Pumileto-Festu
cetum supinae).
SERVE (Rech. comp. t. XVIII i XIX) la indica de la zona del Pas dels Lladres
(2560-2650 m) dins les comunitats del Festucion supinae.

- De l'estatge montà superior a l'alpí, a la zona axial, cc; ,a la zona pTe-pirinenca,
predominantment calcària, força menys corrent. Davalla a l'estatge montà inferior.

(950) 1300-2850 m.
Clarament acidóflla, es fa només en terrenys silicis o en sòls descalcificats. Caricetalia
curvulae, Calluno-Ulicetea, Mesobromion. VIl-X.



A les serres axials s'estén profusament des de la Collada de Toses fins al cim de 
Bastiments i a la Collada Verda. Algunes localitats concretes: Coll de la Creu de 
Meians, Pía de les Salines, cap al Pie de Dórria, Coma de Fontseca (2450 m, molt 
abundant), Clotxes del Puigmal, Bac de la Foradada, Gorges de Nuria, sota el Pic de 
Segre (2650 m), Coma d'Eina, Coma de les Mulleres, Coma de Fontnegra, Coma del 
Gispet, Gorges del Freser, Tirapits, Coll de la Marrana, Coma de les Eugues, vessants 
del Balandrau, Roc de Tot-lo-món, Daió (1200 m), La Canya, Fustanyá (1330 m), 
Serrat, Boixetera, Mont-roig, etc. etc. 
A les serres pre-pirinenques, mes esparsa: Tossal de Rus, Pía de Rus, Pla d'Anyella, 
Plans de Neva, Campelles (1300 m), bosc del Baell, Collet de Saltor, la Comallonga, 
vessants del Puig de Coma d'Olla, cap al Coll del Pal, Plans de Portóles, l'Orri Veil, 
cap al Mas, Sta. Caterina (975 m), etc. 

Planta extraordináriament polimorfa; s'han descrit nombroses races i varietats, moltes 
de les quals no deuen ésser altra cosa que formes ecológiques o estacionáis. La 
variado afecta sobretot les dimensions generals de la planta — a les zones elevades hi ha 
formes molt reduides, corresponents segurament a alio que SENNEN anomenava var. 
nuriensis— i el color de les flors (violaci, lilós, groguenc, blanc). 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 37. Eur. - Bor.-alp. 

731. Swertia perennis L. 

Nuria (COSTA, Introd.: 173; in WK., Prodr. II: 652) (VAYR., Cat. N.: 51) (CAD., 
FL V.: 98). 
Abundant a les torberes del costat esquerre del torrent de les Mulleres un poc abans 
d'ajuntar-se amb el de Noufonts (SEN., Add.: 119). El mateix autor cita la planta en 
el seu catáleg (FL N.: 71) i hi afegeix: "Varietat pirinenca de mena reduida"; mes tard 
(Diagn.: 20-21) proposa la varietat Fontisromaei, tot assenyalant-la de Nuria, 2000 m. 
Cap a Noucreus i Coma d'Eina (CAD., Fl. Cat. IV: 118). 
Nuria, 2050 m, valí de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pingui-
culetum grandiflorae). 

- Alta muntanya axial, c. 2000-2300 m. 
Es fa a les mulleres alcalines o poc acides. Tofieldietalia \Scheuchzerio-Caricetea  
nigrae en general. VII-LX. 

Vora la Creu d'en Riba, 2000 m; sota el Collet Verd, 2100 m, abundant; Coma de les 
Mulleres, 2100 m, molt abundant; Coma de Fontnegra, 2100 m; Coma de Vaca, 
2200-2300 m, frequent i abundant a les mulleres; Coma de Fresers, 2100 m; Serra de 
la Canya, 2050 m. 

DG 29, 39, 38. Orófit circumbor. 

APOCYNACEAE 

Vinca minor L. 

Planta cultivada i alguna vegada subspontánia prop deis llocs de conreu. Nosaltres 
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A les serres axials s'estén profusament des de la Collada de Toses fms al cim de
Bastiments i a la Collada Verda. Algunes localitats concretes: Coll de la Creu de
Meians, Pla de les Salines, cap al Pic de Dòrria, Coma de Fontseca (2450 m, molt
abundant), Clotxes del Puigmal, Bac de la Foradada, Gorges de Núria, sota el Pic de
Segre (2650 m), Coma d'Eina, Coma de les Mulleres, Coma de Fontnegra, Coma del
Gispet, Gorges del Freser, Tirapits, Coll de la Marrana, Coma de les Eugues, vessants
del Balandrau, Roc de Tot-lo-món, Daió (1200 m), La Canya, Fustanya (1330 m),
Serrat, Boixetera, Mont-roig, etc. etc.
A les serres pre-pirinenques, més esparsa: Tossal de Rus, Pla de Rus, Pla d'Anyella,
Plans de Nevà, Campelles (1300 m), bosc del Baell, Callet de Saltar, la Comallonga,
vessants del Puig de Coma d'Olla, cap al Coll del Pal, Plans de Pòrtoles, l'Orri Vell,
cap al Mas, Sta. Caterina (975 m), etc.

Planta extraordinàriament polimorfa; s'han descrit nombroses races i varietats, moltes
de les quals no deuen ésser altra cosa que formes ecològiques o estacionals. La
variació afecta sobretot les dimensions generals de la planta -a les zones elevades hi ha
formes molt reduïdes, corresponents segurament a allò que SENNEN anomenava var.
nuriellsis- i el color de les flors (violaci,lilós, groguenc, blanc).

DG 29, 39,18,28,38,48,37. Eur. - Bor.-alp.

731. Swertia perennis L.

Núria (COSTA,lntrod.: 173; in WK., Prodr. 11: 652) (VAYR., Cat. N.: Sl) (CAD.,
FL v.: 98).
Abundant a les torberes del costat esquerre del torrent de les Mulleres un poc abans
d'ajuntar-se amb el de Noufonts (SEN., Add.: 119). El mateix autor cita la planta en
el seu catàleg (FL N.: 71) i hi afegeix: "Varietat pirinenca de mena reduïda"; més tard
(Diagn.: 20-21) proposa la varietat Fontisromaei, tot assenyalant-la de Núria, 2000 m.
Cap a Noucreus i Coma d'Eina (CAD., FL Cat. rv: 118).
Núria, 2050 m, vall de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. IS, Cariceto-Pingui
cu/etum grandi[lorae).

- Alta muntanya axial, C. 2000-2300 m.
Es fa a les mulleres alcalines o poc àcides. Tofie/dietalia iScheuchzerio-Caricetea
nigrae en general. VII-IX.

Vora la Creu d'en Riba, 2000 m; sota el Callet Verd, 2100 m, abundant; Coma de les
Mulleres, 2100 m, molt abundant; Coma de Fontnegra, 2100 m; Coma de Vaca,
2200-2300 m, freqüent i abundant a les mulleres; Coma de Fresers, 2100 m; Serra de
la Canya, 2050 m.

DG 29, 39, 38.

Vinca minor L.

APOCYNACEAE

Oròfit circumbor.

Planta cultivada i alguna vegada subspontània prop dels llocs de conreu. Nosaltres



mateixos l'havíem catada anteriorment de la Vali de Ribes (v. Not. flor.: 482) com si 
fos espontània i autòctona; ara, però, creiem que no pot considerar-se ni tan sois 
naturalitzada, sino, com a maxim, persistent després d'abandonat el cultiu,. L'hem 
vista, per exemple, a Aigües de Ribes, a Roques Blanques, a Espinosa, a Daió i a Ca la 
Xeca. Floreix de marc a maig. 

ASCLEPIADACEAE 

732. Vincetoxicum hirundinaria Medie; V. officinale Moench 
subsp. intermedium (Loret et Barran.) Markgraf 

Nuria (VAYR., PL Cat.: 55, sub var. pyrenaicum V&yr.). 
Gorja de Cremai (FERRER,£xc. : 82). 
Vali de Ribes (CAD., FI Cat. IV.: 98). 

— Estatges monta i subalpí, ce. 800-1800 m. 
Abunda sobretot ais matolls acidòfils (Sarothamnion scoparii), però apareix també 
ais prats secs (Xerobromion), a les pastures acides (Genistello-Agrostidenion), ais 
indrets tarterosos, ais boscos clars, etc. Vi-IX. 

Des de la zona meridional de la Vali fins a Toses, a les Gorges de Nuria i del Freser i 
ais Plans de Portóles. Localitats intermedies: sobre el Sagnari, La Corba, vali de 
Barricò, Aigües de Ribes, El Baell, Pas del Llop (1500 m), Angeláis, Campelles, cap al 
Cortal de la Morera (1575 m), La Berruga (1700 m), Costes de Segura, solell de 
Ventola, El Sola, baga de Plañóles, bosc de Nevà, Fornells, torrent del Palós, Dòrria, 
El Pinetar, Bosc de Batet, sobre Segura (1280 m), Rialb, Estremerà, Prat del Bac, 
vora el Salt del Sastre (1650 m), sobre el Cingle del Boc (1700 in), Gorges del Freser 
(Salt del Grill, Les Collades, Les Ribes, La Balma, Les Marrades,...), La Plana, Fusta-
nyà, bosc de Ribes, voltants de Ribes de Freser, sobre Ribesaltes, Pardines, La Mosca-
tosa, Boixetera, sota el Puig del Pia de les Pasteres, Mas Conili, Santa Caterina, Clois 
de Macana, Torroella, Bruguera, etc. etc. 

DG 39, 18, 28, 38 , 48, 37. Catal.-occ. L'espècie, eur. 

RUBIACEAE 

733. Sherardia arvensis L. 

— Vora Esteguelella, 890 m, dins ì'Alysso-Sedion. 

DG 37. Plurireg. (Subcosm.) 

734. Asperula pyrenaica L. 

- Estatges subalpí i monta superior, a les serres pre-pirinenques, c; a la zona axial, 
rara. 1400-2200 m. 
Calcícola. Es fa ais prats sees i ais vessants rocosos, sobretot en indrets relativament 
calents. Festucion gautieri, Ononidion striatae, Brometalia erecti. VII-VIII. 
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mateixos l'havíem citada anteriorment de la Vall de Ribes (v. Not. flor.: 482) com si
fos espontània i autòctona; ara, però, creiem que no pot considerar-se ni tan sols
naturalitzada, sinó, com a màxim, persistent després d'abandonat el cultiu,. L'hem
vista, per exemple, a Aigües de Ribes, a Roques Blanques, a Espinosa, a Daió i a Ca la
Xeca. Floreix de març a maig.

ASCLEPIADACEAE

732. Vincetoxicum hirundinaria Medic.; V. officinale Moench
subsp. intermediúm (Loret et Barran.) Markgraf

Núria (VAYR., PL Cat.: 55, sub var. pyrenaicum Vayr.).
Gorja de Cremal (FERRER, Exc.: 82).
Vall de Ribes (CAD., FL Cat. IV.: 98).

- Estatges montà i subalpí, cc. 800·1800 m.
Abunda sobretot als matolls acidòfils (Sarothamnion scoparil), però apareix també
als prats secs (Xerobromion), a les pastures àcides (Genistello-Agrostidenion), als
indrets tarterosos, als boscos clars, etc. VI-IX.

Des de la zona meridional de la Vall fins a Toses, a les Gorges de Núria i del Freser i
als Plans de Pàrtoles. Localitats intermèdies: sobre el Sagnari, La Corba, vall de
Barricó, Aigües de Ribes, El Baell, Pas del Llop (1500 ml, Angelats, Campelles, cap al
Cortal de la Morera (1575 ml, La Berruga (1700 ml, Costes de Segura, solell de
Ventolà, El Solà, baga de Planoles, bosc de Nevà, Fornells, torrent del Palós, Dòrr!a,
El Pinetar, Bosc de Batet, sobre Segura (1280 ml, Rialb, Estremera, Prat del Bac,
vora el Salt del Sastre (1650 ml, sobre el Cingle del Boc (1700 ml, Gorges del Freser
(Salt del Grill, Les Collades, Les Ribes, La Balma, Les Marrades,...), La Plana, Fusta
nyà, bosc de Ribes, voltants de Ribes de Freser, sobre Ribesaltes, Pardines, La Mosca
tosa, Boixetera, sota el Puig del Pla de les Pasteres, Mas Conill, Santa Caterina, CIo IS

de Maçana, Torroella, Bruguera, etc. etc.

DG 39, 18,28,38,48,37.

RUBIACEAE

733. Sherardia arvensis L.

- Vora Esteguelella, 890 m, dins l'Alysso-Sedion.

DG 37.

Catal.-occ. L'espècie, euro

Plurireg. (Subcosm.)

734. Asperula pyrenaica L.

- Estatges subalpí i montà superior, a les serres pce-pirinenques. e; a la zona axial,
rara. 1400-2200 m.
Calcícola. Es fa als prats secs i als vessants rocosos, sobretot en indrets relativament
calents. Festucion gautieri, Ononidion striatae, Brometalia erecti VII-VIII.



Escampada per tota la zona pre-pirinenca: Torrent de Rus (1900 m),Pla d'Anyella, 
vora la Collada (1800 m), baga de Toses (1600 m), Costa Borda (1700 m), Roe deis 
Llamps (2000 m), La Covil (1750 m), La Berruga (1775 m), llisos de Taga (1800 m), 
sobre la Falgosa (1400 ra), cap a la Balcera (1425 m), cap a l'Orri Vell (1500 m), etc. 
A les serres axials, on els terrenys calcaris son poc fréquents, molt mes esparsa: Costa 
de les Tutes (2200 m;, Fontalba (2050 m, 2200 m), sobre Vilamanya (1400 m), cap 
a la Creu del Far (1650 m), baga de la Canya (1900 m). 
(Vegeu el n s 735, A. cynanchica). 

DG 29 ,18 , 28, 38. Endèm. pir. 

735. Asperula cynanchica L. 

Nom vulgar: herba prima. 

Costes de Ribes, Queralbs, etc. amb la var. longiflora Rchb. Ais collets sobre Ribes 
una forma glauca (VAYR., Cat. N.: 33). 

- Estatge monta, c. 800-1525 m. 

Es fa sobretot ais terrenys calcaris, pero apareix també ais sols poc àcids, sobre 
esquists o sobre roques porfíriques. Prats secs, costers rocosos o pedregosos. Xerobro-
mion, Aphyllanthion, Ononidion striatae,... IV-IX. 

Cap a la Collada de Grats, 1200 m; Can Perramon de Baix, 825 m; El Baell, 1175 m, 
1225 m; Pía de Plaus, 1275 m; Campelles, 1275 m; Pedrera, 975 m; Els Estiradors, 
sobre Ribes, 975; Costes de Segura, 950-1100 m; Roques Blanques, 1000 m; sobre 
Segura, 1235 m; vora Batet, 1125 m; Rialb, 1050 m; Vilamanya, 1250 m; cap ais 
Plaus, 1425 m; torrent del Forn, 1200 m; Les Vinyes, 1075 m; Bruguera, 1200 m; 
sota la Portella, 1250 m; Camp deis Dois, 1525 m. 

Planta polimorfa que presenta, a mes, formes de transició vers A. pyrenaica (amb la 
qual entra en contacte en altitud). En diversos inventaris publicáis anteriorment (per 
exemple, a Notes fitoc. III) havíem réunit ambdues especies sota el nom d'A. cynan
chica. 

La varietat longiflora assenyalada per VAYR. deuria correspondre a l'espècie A. 

aristata L. fil. Es tracta, de tota manera, d'una citació molt vaga, de la qual no hi ha 
testimonis d'herbari. 

DG 39, 28, 27, 37. Plurireg. 

Asperula arvensis L. 

- Accidental al Collet de les Barraques, 1900 m, vora la cabanya d'uns llenyataires. 
Podría fer-se de manera nornal ais conreus de la zona inferior, pero de fet no la hi 
hem vista mai. 

736. Galium uliginosum L. 

- Sota la Collada de Toses, 1700 m, a les mulleres i ais herbassars humits. Citada per 
diversos autors de la Cerdanya, on nosaltres mateixos la hi hem vist. Tant a BC com a 
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Escampada per tota la zona pre-pirinenca: Torrent de Rus (1900 m),Pla d'Anyella,
vora la Collada (1800 ml, baga de Toses (1600 ml, Costa Borda (1700 ml, Roc dels
Llamps (2000 ml, La Covil (1750 ml, La Berruga (1775 ml, llisos de Taga (1800 ml,
sobre la Falgosa (1400 ml, cap a la Balcera (1425 ml, cap a l'Orri Vell (1500 ml, etc.
A les serres axials, on els terrenys calcaris són poc freqüents, molt més esparsa: Costa
de les Tutes (2200 ml, Fontalba (2050 m, 2200 ml, sobre Vilamanya (1400 ml, cap
a la Creu del Far (1650 ml, baga de la Canya (1900 ml·
(Vegeu el ng 735, A. eynanehiea).

DG 29, 18,28,38. Endèm. piro

735. Asperula cynanchica L.

Nom vulgar: herba prima.

Costes de Ribes, Queralbs, etc. amb la var. longiflora' Rchb. Als callets sobre Ribes
una forma glauca (VAYR., Cat. N.: 33).

- Estatge montà, C. 800-1525 m.
Es fa sobretot als terrenys calcaris, però apareix també als sòls poc àcids, sobre
esquists o sobre roques porfíriques. Prats secs, costers rocosos o pedregosos. Xerobro
mion, Aphyllanthion, Ononidion striatae,... N-IX.

Cap a la Collada de Grats, 1200 m; Can Perramon de Baix, 825 m; El Baell, 1175 m,
1225 m; Pla de Plaus, 1275 m; Campelles, 1275 m; Pedrera, 975 m; Els Estiradors,
sobre Ribes, 975; Costes de Segura, 950-1100 m; Roques Blanques, 1000 m; sobre
Segura, 1235 m; vora Batet, 1125 m; Rialb, 1050 m; Vilamanya, 1250 m; cap als
Plaus, 1425 m; torrent del Forn, 1200 m; Les Vinyes, 1075 m; Bruguera, 1200 m;
sota la Portella, 1250 m; Camp dels Dois, 1525 m.

Planta polimorfa que presenta, a més, formes de transició vers A. pyrenaica (amb la
qual entra en contacte en altitud). En diversos inventaris publicats anteriorment (per
exemple, a Notes fitoc. III) havíem reunit ambdues espècies sota el nom d'A. eynall
ehiea.
La varietat longiflora assenyalada per VAYR. deuria correspondre a l'espècie A.
aristata L fil. Es tracta, de tota manera, d'una citació molt vaga, de la qual no hi ha
testimonis d'herbari.

DG 39, 28, 27, 37. Plurireg.

Asperula arvensis L.

- Accidental al Callet de les Barraques, 1900 m, vora la cabanya d'uns llenyataires.
Podria fer-se de manera nomal als conreus de la zona inferior, però de fet no la hi
hem vista mai.

736. Galium uliginosum L.

- Sota la Collada de Toses, 1700 m, a les mulleres i als herbassars humits. Citada per
diversos autors de la Cerdanya, on nosaltres mateixos la hi hem vist. Tant a BC com a



Pherbari Vayreda hi ha exemplars precedents de la Molina, localitat propera a la que 
nosaltres indiquem dins la Vail de Ribes. 

D G 1 8 . Eur. 

737. Galium palustre L. 

- Estatges monta i subalpí, r. 975-1750 m. 
Aiguamolls, jonqueres, vores d'estanyols. Magnocaricion, Junción acutiflori, Cal-
thion. V-VII. 

Vora la Collada de Toses, 1700-1750 m; Plans de Nevá, 1575 m; sota Roques Blan-
ques, 975 m; Sta. Caterina, 1000 m; sota Ribesaltes, 980 m; forca freqüent ais 
aiguamolls de la baga de Pardines, des de l'Estany deis Barbs (1400 m) fins a la 
Collada Verda (1650 m). 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Plurireg. 

738. Galum maritimum L. 

Ribes (CAD., FI. Cat. Ili: 141). 

- Estatge monta, ce. Penetra a l'estatge subalpi. 775-1700 m. 
Abunda sobretot als ginestars (Sarothamnion scoparli) i als marges secs (Geranion 
sanguinei), però hom el troba també a molts altres habitats: prats secs, llocs tartero-
sos, bardisses, vores de carretera,... (Xerobromion, Prunetalia spinosae, Dauco-
Melilotenion,...). VI-VIII. 

Des de l'entrada de la Vali fins a Toses, als soleils de Daió (1700 m) i a l'alta vali del 
Segadell. Localitats concrètes: sota el Sagnari, vali d'Esteguelella, cap a Golobran, 
soleils de Can Perramon de Baix i de Barricò, El Baell, Angelats, Campelles, Roques 
Blanques, soleil de Ventola, El Sola, Planoles, Espinosa, Fornells, cap a Dòrria (1475 
m), torrent del Palós, El Pinetar, bosc de Batet (1500 m), voltants de Ribes, Batet, 
Queralbs, La Farga, Prat del Bac, cap a les Roques de l'Oratori, Daió, torrent del 
Forn (1200 m), sobre Can Cerdà, Ribesaltes, sota el Puig Cornador (1575 m), Les 
Vinyes, Can Nofre, Pardines, Cap a Boixetera, Mas Conili, Maçana, Torroella, Bru-
guera, cap al Pia del Freixe (1450 m), Saltor, etc. 

DG 39, 18 ,28 , 38, 27, 37. Med.-Submed. NW 

739. Galium verum L. 

Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161,Festucetum scopariae subassociació 
de F. ovina subsp. indigesta). 

— Estatges monta i subalpi de tota la comarca, ccc, penetra a l'estatge alpi". 775-2200 
m. 
Freqiient i abundant als prats mesòfils; sobretot al Mesobromion, però també al 
Nardion i, eventualment, als prats de dall, a les pastures alpines, etc. VI-IX. 

Des de l'entrada de la Vali fins al Pia de Rus (1880 m), a la vali de Nùria, a Coma de 
Vaca (2100 m) i a la Collada Verda. Altres localitats: El Casot, La Corba (800 m), 
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l'herbari Vayreda hi ha exemplars procedents de la Molina, localitat propera a la que
nosaltres indiquem dins la Vall de Ribes.

DG 18. Eur.

737. Galium palustre L.

- Estatges montà i subalpí, r. 975-1750 m.
Aiguamolls, jonqueres, vores d'estanyols. Magnocaricion, Juncion acutif/ori, Cal
thion. V-VlI.

Vora la Collada de Toses, 1700-1750 m; Plans de Nevà, 1575 m; sota Roques Blan
ques, 975 m; Sta. Caterina, 1000 m; sota Ribesaltes, 980 m; força freqüent als
aiguamolls de la baga de Pardines, des de l'Estany dels Barbs (1400 m) fms a la
Collada Verda (1650 mi.

DG 18,28,38,48. Plurireg.

738. Galum maritimum L.

Ribes (CAD.,FI Cat. III: 141).

- Estatge montà, cc. Penetra a l'estatge subalpí. 775-1700 m.
Abunda sobretot als ginestars (Sarothamnion scoparii) i als marges secs (Ceranion
sanguine¡), però hom el troba també a molts altres hàbitats: prats secs, llocs tartero
sos, bardisses, vores de carretera, ... (Xerobromion, Prunetalia spinosae, Dauco
Melilotenion, ... ). VI-VlIl.

Des de l'entrada de la Vall fms a Toses, als solells de Daió (1700 m) i a l'alta vall del
Segadell. Localitats concretes: sota el Sagnari, vall d'Esteguelella, cap a Golobran,
solells de Can Perramon de Baix i de Barricó, El Baell, Angelats, Cannpelles, Roques
Blanques, solell de Ventolà, El Solà, Planoles, Espinosa, Fornells, cap a Dòrria (1475
ml, torrent del Palós, El Pinetar, bosc de Batet (1500 ml, voltants de Ribes, Batet,
Quenalbs, La Farga, Prat del Bac, cap a les Roques de l'Oratori, Daió, torrent del
Forn (1200 ml, sobre Can Cerdà, Ribesaltes, sota el Puig Cornador (1575 ml, Les
Vinyes, Can Nofre, Pardines, Cap a Boixetera, Mas Conill, Maçana, Torroella, Bru
guera, cap al Pla del Freixe (1450 ml, Saltar, etc.

DG 39, 18,28,38,27,37.

739. Galium verum L.

Med.-Submed. NW

Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161,Festucetumscopariaesubassociació
de F. ovina subsp. indigesta).

- Estatges montà i subalpí de tota la comarca, ccc, penetra a l'estatge alpí. 775-2200
m.
Freqüent i abundant als prats mesòfIls; sobretot al Mesobromion, però també al
Nardion i, eventualment, als prats de dall, a les pastures alpines, etc. VI-IX.

Des de l'entrada de la Vall fms al Pla de Rus (1880 ml, a la vall de Núria, a Coma de
Vaca (2100 m) i a la Collada Verda. Altres localitats: El Casot, La Corba (800 ml,



Estèguel, La Toella (1400 m), Barricò, Aigiies de Ribes, El Baell, Campelles, La Covil, 
Costa Pubilla (1925 m), Plañóles, Toses, Coli de la Creueta, Pia d'Anyella, Collada de 
Toses, Dòrria, Ventola, Collet de les Barraques (1900 m), Ribes de Freser, Rialb, 
Queralbs, vali Estremerà (fins més amunt de la Font de l'Home Mort), Coma de 
Fontalba, Gorges de Nuria, sobre el Roe de la Male (2200 mj, Gorges del Freser, 
vessants del Balandrau (1650 m), Serrai, baga de Ribes, Pardines, Plans de Portóles, 
Misos de Taga, La Falgosa, Mas Conili, Clots de Macana, Bruguera, Coli de Jou, Saltor, 
etc., etc., etc. 

740. Galium mollugo L.; G. elatum Thuill. 

- Vessant obac de Sant Amane, 1650-1725 m, sobretot a les clarianes de la fageda. 
És l'unica localitat on hem observât l'espècie, d'altra banda molt rara a Catalunya. 

741. Galium álbum Miller subsp. álbum; G. mollugo L. subsp. erectum Syme.G. erectum 
Hudson 

— Estatge monta, rr perö localment abundant. 
Es fa als prats de dall {Arrhenatherion). V1I-VÍII. 

Macana, 950 m; El Baell, 1200 m; Serrat, 1300 m. 

DG 28 ,38 . Eur. 

Nota — La majoria de citacions catalanes atribui'des a G. mollugo subsp. erectum 
correspon, segons hem pogut comprovar als herbaris, a G. lucidum All. 

742. Galium lucidum All subsp. lucidum; G. rigidum Vill., G. lucidum All. subsp. gerardi 
(Vill.) Hayek, G. mollugo L. subsp. gerardi (Vill.) Rouy 

Fins a Nuria (VAYR., Cat. N.: 33); roques de Queralbs, fins a Nuria (VAYR. in 
CAD., FL Cat. III: 145). A propösit d'aquesta indicado SEN. (Fl. K: 66) manifesta: 
"La seva presencia sorprén en aqüestes altures". 

- Estatge monta, c. 775-1500 (1800) m. 
Es fa sobretot als marges secs (Geranion sanguinei), perö apareix també ais murs, 
llocs pedregosos, prats xeröfils, etc. VI-IX. 

Des de l'entrada de la Valí fins a Toses, a les Gorges de Nuria (1750 m) i a l'alta valí 
del Segadell. Localitats intermedies: El Casot, La Corba, Can Perramon de Baix, 
Barricó (925 m), El Baell, Pas del Llop (1500 m), Campelles, Angeláis, solell de 
Ventola, Plañóles, Fornells, cap a Dörria (1500 ny, El Palos, Coma de Planes (1800 
m), Ribes de Freser, Rialb, Queralbs, Casa deis Plaus (1525 m), sobre Serrat, Ribesal-
te, Les Vinyes (1100 m), Pardines, cap a Boixetera (1200 m), Clots de Magana, 
Bruguera, etc. 

La indicado de VAYR. no sembla tan sorprenent com vol fer creure SEN. 

DG 29, 39, 18, 28, 38 ,48 , 27, 37, Lateeur. 

DG 37. Eur. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Med.-Submed. 
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Estèguel, La Toella (1400 mi, Barricó, Aigües de Ribes, El Baell, Campelles, La Covil,
Costa Pubilla (1925 ml, Planoles, Toses, Coll de la Creueta, Pla d'Anyella, Collada de
Toses, Dòrria, Ventolà, Callet de les Barraques (1900 ml, Ribes de Freser, Rialb,
Queralbs, vall Estremera (fros més amunt de la Font de l'Home Mort), Coma de
Fontalba, Gorges de Núria, sobre el Roc de la Malè (2200 ml, Gorges del Freser,
vessants del Balandrau (1650 m), Serrat, baga de Ribes, Pardines, Plans de Pòrtoles,
llisos de Taga, La Falgosa, Mas Conill, Clots de Maçana, Bruguera, Coll de Jou, Saltar,
etc., etc., etc.

DG 29, 39, 18,28,38,48,27,37, Lateeur.

740. Galium mollugo L.; G. e/arum Thuill.

- Vessant obac de Sant Amanç, 1650-1725 m, sobretot a les clarianes de la fageda.
És l'única localitat on hem observat l'espècie, d'altra banda molt rara a Catalunya.

DG 37. Eur.

Eur.

741. Galium album Miller subsp. album; G. mollugo L. subsp. erecrum Syme,G. erecrum
Hudson

- Estatge montà, rr però localment abundant.
Es fa als prats de dall (Arrhenarherion). Vll-Vfll.

Maçana, 950 m; El Baell, 1200 m; Serrat, 1300 m.

DG 28, 38.

Nota - La majoria de citacions catalanes atribuïdes a G. mollugo subsp. erecrum
correspon, segons hem pogut comprovar als herbaris, a G. lucidum All.

742. Galium lucidum All subsp. lucidum; G. rigidum Vill., G. /ucidum All. subsp. gerardi
(Vill.) Hayek, G. mollugo L. subsp. gerardi (Vill.) Rouy

Fins a Núria (VAYR., Car. N.: 33); roques de Queralbs, fins a Núria (VAYR. in
CAD., FL Car. III: 145). A propòsit d'aquesta indicació SEN. (F/. N.: 66) manifesta:
"La seva presència sorprèn en aquestes altures".

- Estatge montà, c. 775-1500 (1800) m.
Es fa sobretot als marges secs (Geranion sanguine¡), però apareix també als murs,
llocs pedregosos, prats xeròms, etc. VI-IX.

Des de l'entrada de la Vall fins a Toses, a les Gorges de Núria (1750 m) i a l'alta vall
del Segadell. Localitats intermèdies: El Casot, La Corba, Can Perramon de Baix,
Barricó (925 ml, El Baell, Pas del Llop (1500 m), Campelles, Angelats, solell de
Ventolà, Planoles, Fornells, cap a Dòrria (1500 m), El Palós, Coma de Planès (1800
ml, Ribes de Freser, Rialb, Queralbs, Casa dels Plaus (1525 m), sobre Serrat, Ribesal
te, Les Vinyes (1100 ml, Pardines, cap a Boixetera (1200 m), Clots de Maçana,
Bruguera, etc.

La indicació de VAYR. no sembla tan sorprenent com vol fer creure SEN.

DG 39, 18,28,38,27,37. Med.-Submed.



Nota — En alguns vessants solells de la zona meridional de la comarca hem recollit 
una forma d'aquesta especie que s'acosta molt a la subspecie corrudifolium (Vill.) 
Hayek. 

Galium saxosum (Chaix) Breistr.; G. megalosperum Vill., non All. 

- Collada de Nuria, Vail d'Eina (COMP. in VAYR., PL not.: 78, Cat. N.: 33). 

Segons BAUD et CAUW. {Rech. crit.: 63) , es tracta d'una confusio amb G. cometerrhizon 
Lapeyr. G. saxosum es planta endemica dels Alps. 

743. Galium cometerrhizon Lapeyr. 

Coll de Nuria (BENTHAM, Catal.: 80) (BENTHAM, ENDR., BOISS., REUT. in 
WK., Prodr. II: 316). 
Cims de la vail d'Eina (GREN. et GODR. FL Fr. II: 38). 
Puigmal, Nuria (AGUILAR, PUIGG., R. BOL6S in COSTA, Supl: 38); WK. (SuppL: 
133) recull tambe la citacio de PUIGG. del Puigmal. 
Serres de Nuria, Puigmal i Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 33). 
Vessants esquistosos del Puigmal (CAD., Fl. V.: 85); Puigmal iNoucreus (CAD., Fl. 
Cat. Ill: 149). 
Noucreus, 2800 m (SEN., Add.: 19); Puigmal, Noufonts, Noucreus, etc. (SEH.,Add.: 
80). El mateix autor cataloga despres l'especie (Fl. N.: 66) sense fer comentaris. 
Coll de Ntiria, 2620 m (BR.-BL., Veg. alp. t. SJberidetum spathulatae). 
Marge del Pla de Gorrablanc ,2400 m (BAUD, in SOUT.,Morf. supraf.: 125, t.). 
SERVE (Rech. comp.) l'indica a diverses localitats de la zona Puigmal-Pla de Gorra
blanc, entre 2300 i 2840 m, dintre comunitats glareicoles o dels vessants mes o 
menys pedregosos(vegeut.II,III,XIViXVI). El mateix autor (Rech. comp. t. XVII) 
l'assenyala a les comunitats de Xatardia scabra dels vessants meridionals del Pic de 
Finestrelles, 2630-2660 m, citacions que tornen a publicar despres BAUD, et SERVE 
(Corns. Xat. sc. taula; vegeu tambe: 545). 
Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD, et SERVE, Group, veg. Pla, X.Minuartio-Ranun-
culetum parnassifolii douglasietosum). 

— Alta muntanya axial, a l'estage alpi, c. 2300-2850 m. 
Llocs tarterosos i especialment a les pedrusques esquistoses molt mobils. Senecion 
leucophylli. VI-DC. 

Serralada axial, des del Pla de Gorrablanc i Puig de Dorria fins als vessants del Pic de 
Bastiments (2700 m): Pas dels Lladres, Tossa del Pas del Lladres, Puigmal (molt 
abundant als vessants meridionals, des de les Clotxes fins a vora el cim, 2850 m), Pic 
de Segre, Serra de l'Embut, Finestrelles, Coll de Noufonts, Noucreus (2700 m) i 
Coma de les Mulleres (2400 m), Tirapits. 

DG 29, 39. Pir. (tambe a C6rsega) 

744. Galium pyrenaicum Gouan 

Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 112) (SALV., POURRET, COLM. in WK., Prodr. 
II: 317); roques de les muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 32); muntanyes de 
Nuria (CAD., Fl V.: 85); Nuria (CAD.,Ex:c..- 102, Fl. Cat. Ill: 147). 
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Nota - En alguns vessants solells de la zona meridional de la comarca hem recollit
una forma d'aquesta espècie que s'acosta molt a la subspècie eo"udifolium (Vill.)
Hayek.

Calium saxosum (Chaix) Breistr.; G. megalosperum ViU., non All.

- Collada de Núria, VaU d'Eina (COMP. in VAYR., Pl. llot.: 78, Cat. N.: 33).

Segons BAUO et CAUW. (Rech. crit.: 63), es tracta d'una confusió amb G. comete""izo1l
Lapey!. G. saxosum és planta endèmica dels Alps.

743. Galium cometerrhizon Lapeyr.

Coll de Núria (BENTHAM, Catal.: 80) (BENTHAM, ENDR., BOISS., REUT. in
WK., Prodr. 11: 316).
Cims de la vall d'Eina (GREN. et GODR. FL Fr. 11: 38).
Puigmal, Núria (AGUILAR, PUlGG., R. BOLÒS in COSTA, Supl.: 38); WK. (Suppl.:
133) recull també la citació de PUlGG. del Puigmal.
Serres de Núria, Puigmal i Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 33).
Vessants esquistosos del Puigmal (CAD., FI. V.: 85); Puigmal i Noucreus (CAD., F/.
Cat. 111: 149).
Noucreus, 2800 m (SEN., Add.: 19); Puigmal, Noufonts, Noucreus, etc. (SEN.,Add.:
80). El mateix autor cataloga després l'espècie (FI. N.: 66) sense fer comentaris.
Coll de Núria, 2620 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 5,Iberidetum spathulatae).
Marge del Pla de Gorrablanc ,2400 m (BAUD. in SOUT.,Mod. supraf: 125, t.).
SERVE (Reeh. comp.) l'indica a diverses localitats de la zona Puigmal-Pla de Gorra
blanc, entre 2300 i 2840 m, dintre comunitats glareícoles o dels vessants més o
menys pedregosos (vegeu t. li, III, XIV i XVI). El mateix autor (Reeh. comp. t. XVII)
l'assenyala a les comunitats de Xatardia seabra dels vessants meridionals del Pic de
Finestrelles, 2630-2660 m, citacions que tornen a publicar després BAUD. et SERVE
(Com~ Xato sc. taula; vegeu també: 545).
Pla de Gormblanc, 2450 m (BAUD. et SERVE, Group. vég. Pla, t. Minuartio-Ranun
euletum pamassifolii douglasietosum).

- Alta muntanya axial, a l'estage alpí, c. 2300-2850 m.
Llocs tarterasos i especialment a les pedrusques esquistoses molt mòbils. Seneeion
leueophy//i. VI-IX.

Serralada axial, des del Pla de Gorrablanc i Puig de Dòrria fins als vessants del Pic de
Bastiments (2700 ml: Pas dels Lladres, Tossa del Pas del Lladres, Puigmal (molt
abundant als vessants meridionals, des de les Clotxes fms a vora el cim, 2850 m), Pic
de Segre, Serra de l'Embut, Finestrelles, Coll de Noufonts, Noucreus (2700 m) i
Coma de les Mulleres (2400 ml, Tirapits.

DG 29, 39. Piro (també a Còrsega)

744. Galium pyrenaicum Gouan

Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 112) (SALV., POURRET, COLM. in WK.,Prodr.
11: 317); ro'lues de les muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 32); muntanyes de
Núria (CAD., Fl V.: 85); Núria (CAD., Exc.: 102, FI. Cat. I11: 147).



De Nùria al P. de la Fossa del Gegant (FREYN et GAUT., Quelq. pi : 48). 
Puigmal, Noufonts, Noucreus, etc. (SEN., Add.: 80). El mateix autor cataloga des-
prés l'espècie en la seva flora nurienca (FI. N.: 66). 
Montgrony, a Puignevada (sic) (SEN. in CAD., FI. Cat. Ili: 147). 
Vali al S del Puigmal, 2300 m, Pie de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. alp. 
t .5 , Iberidetum spathulatae); vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., le. 1.19, 
Festucetum scoparìae); Nùria (BR.-BL., /. e: 157); vali de Finestrelles, 2200 m 
(BR.-BL., I c. t. 20, Elyneto-Oxytropidetumfoucaudiì). 
SERVE (Rech. comp. t. Ili i XI) l'indica, respectivament, al contrafort occidental del 
Puigmal, 2520, 2550 m (comunitat de Festuca durissima ) i al vessant meridional del 
Coli de Queralbs, 2500-2550 m (comunitat d'Astragalus nevadensis i Festuca scopa-
ria). 

— Estatges subalpi i alpi, ce, però sembla nul o rarissim a les serres pre-pirinenques 
orientals. 1800-2700 m. 
Calcicola preferent, apareix també als vessants esquistosos secs. Abunda sobretot als 
prats xeròfils (Festucion gautieri i Minuartio-Festucetum yvesii), i hom el troba aixf 
mateix als llocs rocosos o pedregosos en terreny calcinai. VI-Vili. 

Freqùent a les serres axials, des de sobre la Collada de Toses fins al Pie de Bastiments 
(2700 m) i al Puig Cerven's (2150 m). Localitats intermèdies: Coma de Planès, (2380 
m), Coma de Fontseca, Costa de les Tutes (2340 m), Collet d'Estebris (1850 m), 
Coma de Fontalba, Coma de Gombreny, Nùria (2050 m), Serra de l 'Embut, Coma 
de l'Embut, cap al Pie de l'Aliga, vora Tirapits, Coma de les Eugues (2600 m), Coma 
de Fresers, Coma de Vaca (2450 m), comarca de Mantinell, vessant meridional del 
Balandrau, Serra de la Canya, Pia de Batibaumes (1800 m), etc. 
Forca freqùent també a la Serra de Montgrony: Puigllancada (2300 m), Costes de 
l'Huguet (2100 m), Pedra Picada (2000 m), Coli del Remolo (1800 m), La Covil 
(1875 m). 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Oròfìtmed. 

745. Galium pumilum Murray; G. sylvestre Pollich, G. laeve ThuilL, G. asperum Schreber 

Nùria, sub G. Lapeyrousianum Jord. (PUIGG. i VAYR. in COSTA, Supl: 38; 
PUIGG. in VAYR., PI not.: 78; PUIGG. in CAD., FI. Cat. Ili: 146). 
VAYR. (Cat. K: 33) assenyala a les muntanyes de Nùria els tàxons G. montanum 
Vili, i G. lapeyrousianum Jord. 
Nùria (CAD.,FI. V.: 85). 
Nùria i Coma d'Eina (SEN., Add. 80, sub G. umbellatum Lamk. var. lapeyrousianum 
(Jord.) Rouy). 
Nùria, sub G. lapeyrousianum (SEN., FI N.: 66; in CAD., FI. Cat. Ili: 146). 
Ribes (VAYR. i CAD. in CAD.,F£ Cat. Ili: 146); la var. scabrifolium Rchb. comuna 
a la vali de Ribes ( CAD., e ) . 
Nùria, sub var. papillosum Lap. (VAYR. in CAD., FI. Cat. Ili: 146). 
O. de BOLÒS (Notas fior. II: 56) en dona els segùents testimonis: Ribes de Freser 
(VAYR. herb., subsp vulgatum (Gaud.) Schz. et Thell.), Nùria (VAYR. herb., 
GARRIGA in BC 27043 i 27044, entre subsp. vulgatum i subsp. alpestre (Gaud.) 
Schz. et Thell.), de Nùria a Coma d'Eina, 2300 m (SEN. herb.). 
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Dè Núria al P. de la Fossa del Gegant (FREYN et GAUT., Quelq. pL: 48).
Puigmal, Noufonts, Noucreus, etc. (SEN., Add.: 80). El mateix autor cataloga des
prés l'espècie en la seva flora nurienca (FI. N: 66).
Montgrony, a Puignevada (sic) (SEN. in CAD., FI. Cat. III: 147).
Vall al S del Puigmal, 2300 m, Pic de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. alp.
1.5, lberidetum spathulatae); vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., I.c. I. 19,
Festucetum scopariae); Núria (BR.·BL., I. c.: i57); vall de Finestrelles, 2200 m
(ER.-BL., L c. I. 20, Elyneto-oxytropidetumfoucaudil).
SERVE (Rech. comp. I. III i XI) l'indica, respectivament, al contrafort occidental del
Puigmal, 2520, 2550 m (comunitat de Festuca durissima) i al vessant meridional del
Coll de Queralbs, 2500-2550 m (comunitat d'Astragalus nevadensis i Festuca scopa
ria).

- Estatges subalpí i alpí, cc, però sembla nul o raríssim a les serres pre-pirinenques
orientals. 1800-2700 m.
Calcícola preferent, apareix també als vessants esquistosos secs. Abunda sobretot als
prats xeròf.tls (Festucion gautieri i Minuartio-Festucetum yvesii), i hom el troba així
mateix als llocs rocosos o pedregosos en terreny calcinal. VI-ViII.

Freqüent a les serres axials, des de sobre la Collada de Toses fins al Pic de Bastiments
(2700 m) i al Puig Cerverís (2150 ml. Localitats intermèdies: Coma de Planès, (2380
m), Coma de Fontseca, Costa de les Tutes (2340 ml, Callet d'Estebrís (1850 ml,
Coma de Fontalba, Coma de Gombreny, Núria (2050 ml, Serra de l'Embut, Coma
de l'Embut, cap al Pic de l'Àliga, vora Tirapits, Coma de les Eugues (2600 m), Coma
de Fresers, Coma de Vaca (2450 m), comarca de Mantinell, vessant meridional del
Balandrau, Serra de la Canya, Pla de Batibaumes (1800 ml, etc.
Força freqüent també a la Serra de Montgrony: Puigllançada (2300 ml, Costes de
l'Huguet (2100 ml, Pedra Picada (2000 mi, Coll del Remoló (1800 ml, La Covi!
(1875 m).

DG 29, 39,18,28,38. Oròfit med.

745. Galium pumilum Murray; G. sylvestre Pollich, G. laeve Thuill., G. asperum Schreber

Núria, sub G. Lapeyrousianum Jord. (pUIGG. i VAYR. in COSTA, Supl.: 38;
PUIGG. in VAYR.,PL nat.: 78;PUIGG. in CAD., FI. Cat. JlJ: 146).
VAYR. (Cat. N: 33) assenyala a les muntanyes de Núria els tàxons G. montanum
Vil!. i G. lapeyrousianum Jord.
Núria (CAD., FI. V.: 85).
Núria i Coma d'Eina (SEN.,Add. 80, sub G. umbellatum Lamk. var.lapeyrousianum
(Jord.) Rouy).
Núria, sub G. lapeyrousianum (SEN., FL N: 66; in CAD., FI. Cat. III: 146).
Ribes (VAYR. i CAD. in CAD.,FL Cat. III: 146); la var. scabrifolium Rchb. comuna
a la vall de Ribes (CAD., I. c.).
Núria, sub var. papillosum Lap. (VAYR. in CAD., FL Cat. III: 146).
O. de BOLÒS (Notas flor. lI: 56) en dóna els següents testimonis: Ribes de Freser
(VAYR. herb., subsp vulgatum (Gaud.) Schz. et Thell.), Núria (VAYR. herb.,
GARRIGA in BC 27043 i 27044, entre subsp. vulgatum i subsp. alpestre (Gaud.)
Schz. et Thell.), de Núria a Coma d'Eina, 2300 m (SEN. herb.).



Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL., Vèg. alp. t. 10, Salicetum retusae-reticula-
tae); al N de Nuria, 2200 m (BR.,-BL., /. c. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae, ut 
subsp. alpestre); Pie de Segre, 2400-2450 m (BR.-BL.,/. c. t .21,Festucetumeskiae); 
Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., /. c. t. 29, Saxifrageto-Rhodoretum, ut subsp. alpes
tre). 

Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLÒS, La bardissa: 56, al Turriteto-Rhamnetum alpi-
nae). 
Vessant meridional del Coli de Queralbs, 2490-2510 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, 
comunitat à'Astragalus nevadensis i Festuca scoparla). 

— Pianta extraordinàriament polimorfa. De l'estudi del material recol-lectat i de la 
revistó dels herbaris de l'Institut Botànic, en deduïm que hom pot distingir-hi, més o 
menys clarament, les dues subspècies següents: 

subsp. pinetorum (Ehrend.) Vigo; G. pinetorum Ehrend. 

— Estatges monta i sub alpi, ecc. 775-1600 (1900) m. 
Es fa en habitats molt diversos: prats, matolls, boscos,... Vi-IX. 

Des de l'entrada de la Vali fins a Toses, a les Gorges del Freser i a l'alta vali del 
Segadell. Algunes localitats concretes: El Sagnari, La Corba (800 m), vali d'Estegue-
lella, Aigiies de Ribes, Ribes de Freser, El Baell, Campelles (1300 m), bosc de Camp-
elles, Roques Blanques, Plañóles, El Pinetar, Neva, Dòrria, Rialb, baga d'Estremerà, 
vers la Font de l'Home mort (1900 m), Queralbs, Daió, Serrât, bagues de Siat i de 
Ribes, Ribesaltes, Pardines, Boixetera, Conivella, Perapinta (1350 m), Bruguera, etc., 
etc., etc. 

Planta extraordinàriament variable. A la comarca estudiada presenta évidents for
mes de transit vers la subsp. marchanda, en les quais es combinen de manera aleatoria 
—sembla— els caràcters diferenciáis d'ambdues races subspecifiques. També apareixen 
(sobretot a la vali del Rigard) algunes formes que semblen tendir vers la subsp. 
papillosum (Lapeyr.) Batalla et Masclans, subspècie que a d'altres comarques pirinen-
ques representa la forma corrent a l'estatge monta. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28, 38, 48, 27, 37. Submed. iber. 

subsp. marchandii (Roem. et Schultes) O. Bolòs et Vigo; G. marchanda Roem. et 
Schultes;G. lapeyrousianum Jordan 

— Estatges subalpí i alpi, ecc. Penetra a l'estatge monta superior. (1400) 1600-2600 
m. 
Hom el troba ais prats, ais boscos, ais matolls, ais llocs tarterosos, etc. Vi-IX. 

Costa Rasa, Pía d'Anyella (1800 m), Collada de Toses, vessants del Cim de la Coma 
de Migjorn (1700 m), cap al Coli del Remolo (1800 m), lusos de Taga, Plans de 
Portóles, bagues de Ribes i de Siat, cap al Pía dels Anyells, vessants del Balandrau 
(2100 m), valí de Nuria (2000-2300 m), etc., etc. Nuria (M. GARRIGA, corn. FONT 
QUER in BC 27043, sub G. umbellatum Lam.); Coma d'Eina, 2300 m (SEN., PI 
d'Esp. in BC 27044, sub G. umbellatum Lam. var. lapeyrousianum (Jordan) Rouy). 
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Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 10, Salicetum retusae-reticula
tae); al N de Núria, 2200 m (BR..-BL., I. c. 1. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae, ut
subsp. alpestre); Pic de Segre, 2400-2450 m (BR.-BL., l. c. 1. 21, Festucetum eskiae);
Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., l. c. t. 29, Saxifrageto-Rhodoretum, ut subsp. alpes
tre)..
Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLÒS, La bardissa: 56, al Turriteto-Rhamnetum alpi
nae).
Vessant meridional del Coll de Queralbs, 2490-2510 m (SERVE, Rech. comp. 1. Xl,
comunitat d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia).

- Planta extraordinàriament polimorfa. De l'estudi del material recoHectat i de la
revisió dels herbaris de l'lnstitut Botànic, en deduïm que hom pot distingir-hi, més o
menys clarament, les dues subspècies següents:

subsp. pinetorum (Ehrend.) Vigo; G. pinetorum Ehrend.

- Estatges montà i subalpí, cec. 775-1600 (1900) m.
Es fa en hàbitats molt diversos: prats, matolls, boscos,... VI-IX.

Des de l'entrada de la Vall fms a Toses, a les Gorges del Freser i a l'alta vall del
Segadell. Algunes localitats concretes: El Sagnari, La Corba (800 m), vall d'Estegue
lella, Aigües de Ribes, Ribes de Freser, El Baell, Campelles (1300 m), bosc de Camp
elles, Roques Blanques, Planoles, El Pinetar, Nevà, Dòrria, Rialb, baga d'Estremera,
vers la Font de l'Home mort (1900 m), Queralbs, Daió, Serrat, bagues de Siat i de
Ribes, Ribesaltes, Pardines, Boixetera, Conivella, Perapinta (1350 m), Bruguera, etc.,
etc.) etc.

Planta extraordinariament variable. A la comarca estudiada presenta evidents for·
mes de trànsit vers la subsp. marchandii, en les quals es combinen de manera aleatòria
-sembla- els caràcters diferencials d'ambdues races subspecífiques. També apareixen
(sobretot a la vall del Rigard) algunes formes que semblen tendir vers la subsp.
papillosum (Lapeyr.) Batalla et Masclans, subspècie que a d'altres comarques pirinen
ques representa la forma corrent a l'estatge montà.

DG 29,39,18,28,38,48,27,37. Submed. iber.

subsp. marchandii (Raem. et Schultes) O. Bolòs et Vigo; G. marchandii Raem. et
Schu1tes; G. lapeyrousianum lordan

- Estatges subalpí i alpí, ccc. Penetra a l'estatge montà superior. (1400) 1600-2600
m.
Hom el troba als prats, als boscos, als matolls, als llocs tarterosos, etc. V,-IX.

Costa Rasa, Pla d'Anyella (1800 m), Collada de Toses, vessants del Cim de la Coma
de Migjorn (1700 m), cap al Coll del Remoló (1800 m), llisos de Taga, Plans de
Pòrtoles, bagues de Ribes i de Siat, cap al Pla dels Anyells, vessants del Balandrau
(2100 m), vall de Núria (2000-2300 m), etc., etc. Núria (M. GARRIGA, com. FONT
QUER in BC 27043, sub G. umbel/atum Lam.); Coma d'Eina, 2300 m (SEN., PL
d'Esp. in BC 27044, sub G. umbel/atum Lam. var. lapeyrousianum (lordan) Rouy).



A l'herbari Vayreda un exemplar procèdent de Nuria, donat com a G. papillosum, 
s'ha de referir en realitat a G. pumilum subsp. marchanda; i igualment pot dir-se d'un 
altre plec, també de Nuria, déterminât amb el nom de G. montanum Vill. Per contra, 
un tercer exemplar de Nuria, donat com a G. laeve Thuill., sembla correspondre mes 
aviat a la subsp. pinetorum. 

Aquesta subspècie es caracteritza tipicament pels entrenusos curts i els peduncles 
relativament llargs; la planta sol tenir l'aspecte d'una tofa força densa. Hi ha, perô, un 
gran polimorfisme, i no son gens rares —com hem dit mes amunt— les formes de 
transit vers la subsp. pinetorum. 

DG 29, 39 ,18 , 28, 38 ,48 , 37. Orôfït pir.-occ. 

Galium scabridum Jordan 

Ribes (VAYR., Pl. Cat.: 35). 

— La planta de l'herbari Vayreda corresponent a aquesta citació representa una forma de G. 

pumilum. 

Galium saxatile L.; G. harcynicum Weigel 

Roques de Nuria (TEX in VAYR., Cat. N.: 33); Nuria (VAYR. in CAD., FI. Cat. Ill: 48) . 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (Fl. N.: 66) . 

— Ni a l'herbari Vayreda ni a l'herbari Sennen hem vist exemplars d'aquesta planta procedents de 
Nuria. Aquelles citacions resulten, dones, com a minim molt dubtoses. 

746. Galium spurium L.; G. aparine L. subsp. spurium (L.) Simonkai, G. vaillantii DC. 

— Estatge monta, rr. Ascendeix rarament a l'estatge subalpi. 800-1750 m. 
Es fa sobretot ais conreus, i també en indrets ruderals. Secalinetea, Artemisietea. 

VI-VIII. 

Vora la Corba, 800 m; soleil de Ventola, 1200 m; sobre el Palos, 1590 m; Toses, 
1490 m; Ribes de Freser, sobre Capdevila, 1100 m; vall Estremera, 1750 m; vora les 
Vinyes, 1050 m; cap a Can Nofre de Pardines, 1275 m. 

DG 18, 28, 38 ,37 . Plurireg. 

747. Galium aparine L. 

— Estatges monta i subalpi, c. 775-1850 m. 
Molt corrent en indrets ruderals i especialment en ambients poc o molt humits. 
Onopordetalia acanthii, Convolvuletalia sepium. No es rar tampoc dins els boscos de 
ribera (Alno-Ulmion). IV-IX. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; sota el Sagnari, 800 m; cap a la Corba, 800 m; 
vora Can Perramon de Baix; Coves de Ribes, 825 m; Aigiies de Ribes, 840 m; El 
Baell, 1200 m; vora Campelles, 1260 m; vall del Bac, frequent a les vernedes i 
freixenedes on transita el bestiar; Roques Blanques, 975 m; cap al Pont de Sola, 1025 
m; Toses, 1425 m; torrent de Pla de Rus, 1525 m; Ribes de Freser, comu a les vores 
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A l'herbari Vayreda un exemplar procedent de Núria, donat com a G. papillosum,
s'ha de referir en realitat a G. pumilum subsp. marchandii; i igualment pot dir-se d'un
altre plec, també de Núria, determinat amb el nom de G. montanum Vill. Per contra,
un tercer exemplar de Núria, donat com aG. laeve Thuill., sembla correspondre més
aviat a la subsp. pinetonim.

A,-!uesta subspècie es caracteritza típicament pels entrenusos curts i els peduncles
relativament llargs; la planta sol tenir l'aspecte d'una tofa força densa. Hi ha, però, un
gran polimorfisme, i no són gens rafes -com hem dit més amunt- les formes de
trànsit vers la subsp. pinetorum.

DG 29, 39,18,28,38,48,37.

Ca/ium scabridum Jordan

Ribes (VAYR., PI. Cat.: 35).

Oròfit pir .-occ.

- La planta de l'herbari Vayreda corresponent a aquesta citació representa una forma de G.
pumiJum.

Galium saxatile L.; G. harcynicum Weigel

Roques de Núria (TEX in VA YR., Cat. N.: 33); Núria (VAYR. in CAD .. Fi. Cat. 111: 48).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nwienc (Fi. N.: 66).

- Ni a ¡'herbari Vayreda ni a ¡'herbari Sennen hem vist exemplars d'aquesta planta procedents de
Núria. Aquelles citacions resulten, doncs. com a mínim molt dubtoses.

746. GaHum spurium L.; G. aparine L. subsp. spurium (L.) Sirnonkai, G. vailJantii DC.

- Estatge montà, rl. Ascendeix rarament a l'estatge subalpí. 800-1750 m.
Es fa sobretot als conreus, i també en indrets ruderals. Secalinetea, Artemisietea.
VI-VIII.

Vora la Corba, 800 m; solell de Ventolà, 1200 m; sobre el Palós, 1590 m; Toses,
1490 m; Ribes de Freser, sobre Capdevila, 1100 m; vall Estremera, 1750 m; vora les
Vinyes, 1050 m; cap a Can Nofre de Pardines, 1275 m.

DG 18,28,38,37. Plurireg.

747. GaHum aparine L.

- Estatges montà i subalpí, c. 775-1850 m.
Molt corrent en indrets ruderals i especialment en ambients poc o molt humits.
Onopordetalia acanthii, Comolvuletalia sepium No és rar tampoc dins els boscos de
ribera (Alno-Uimion). lV-IX.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; sota el Sagnari, 800 m; cap a la Corba, 800 m;
vora Can Perramon de Baix; Coves de Ribes, 825 m; Aigües de Ribes, 840 m; El
Baell, 1200 m; vora Campelles, 1260 m; vall del Bac, freqüent a les vernedes i
freixenedes on transita el bestiar; Roques Blanques, 975 m; cap al Pont de Solà, 1025
m; Toses, 1425 m; torrent de Pla de Rus, 1525 m; Ribes de Freser, comú a les vores



de riu, als marges, etc., 875-1000 m; Rialb, 1050 m; Ventola, 1300 m; Queralbs, 
1250 m; Serrat, 1300 m; Estremerà, 1750 m; Gorges de Nùria, 1800 m;sobre el Pia 
de Carcal, 1850 m; Ribesaltes, 1300 m; Pardines, 1200 m; Boixetera, 1400 m; vora 
l'Orri Veil, 1550 m, a les jaces i cledes; sobre la Falgosa, 1250 m; Bruguera, 1225 m; 
etc. 

DG 39 ,18 , 28, 38, 37. Subcosm. 

748. Galium tricornutum Dandy; G. tricorne Stokes p.p. 

- Estatge monta, rr. 800-1500 m. 
Es fa gairebé exclusivament als camps de cereals (Secalinetea) i encara hi és poc 
frequent. VI-VIII. 

Vora Can Perramon de Baix, 800 m; sobre la Talaia, 900 m; Pia de Plaus, 1275 m; 
Toses, 1500 m; Perapinta, 1325 m. 

DG 18, 28, 38, 37. Plurireg. 

Galium pusillum L. 

Roques de Nùiia (TEX. in VAYR., Cat. N.: 33). 

- No hem vist exemplars d'herbari que confirmin aquesta citació, amb tota seguretat errònia. 

749. Galium cruciata (L.) Scop.; Cruciata laevipes Opiz 

Ribes (CAD., Fl Cat. Ill: 136). 

- Estatges monta i subalpi", c. 775-1700 (2100) m. 

Llocs ruderals i marges de bosc poc o molt humits, prats frescals. Onopordetalia, 
Alliarion, Molinietalia,... V-VII. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; sota Barricò, 900 m; El Baell, 1200 m;Campelles; 
Roques Blanques, 1000 m; entre el Sola i Ventola, 1300 m; Fornells, 1250 m; torrent 
del Palós, 1500 m; voltants de Toses, 1425-1550 m; Ribes de Freser, 900-1000 m; 
Rialb, 1050 m; vail Estremerà; Queralbs, 1250 m; Gorges de Nùria, 1500-1800 m; 
Gorges del Freser, on s'enfila pel solell fins a uns 2000 m; Coma de Fresers, 2100 m; 
Ribesaltes, 1200 m; Pardines, 1200-1250 m; sota Boixetera, 1400 m; l'Orri Veil, 
1550 m; llisos de Taga, 1600 m. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Lateeur. 

750. Galium vernum Scop.; Cruciata glabra (L.) Ehrend. 

Ribes (CAD., FL Cat. Ill: 136). 

Al N de Nùria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae); 
Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., I c. t. 29, Saxifrageto-Rhodoretum). 
Sobre el poble de Toses, 1600 m (0 . de BOLÒS, La Bardissa: 56, Turriteto-Rhamne-
tum alpinae). 
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de nu, als marges, etc., 875-1000 m; Rialb, 1050 m; Ventolà, 1300 m; Queralbs,
1250 m; Serrat, 1300 m; Estremera, 1750 m; Gorges de Núria, 1800 m; sobre el Pla
de Carcal, 1850 m; Ribesaltes, 1300 m; Pardines, 1200 m; Boixetera, 1400 m; vora
l'Orri Vell, 1550 m, a les jaces i cledes; sobre la Falgosa, 1250 m; Bruguera, 1225 m;
etc.

DG 39, 18,28,38,37. Subcosm.

748. Galium tricomuturn Dandy; G. tricorne Stokes p.p.

- Estatge montà, rr. 800-1500 m.
Es fa gairebé exclusivament als camps de cereals (Secalinetea) i encara hi és poc
freqüent. VI·VlII.

Vora Can Perramon de Baix, 800 m; sobre la Talaia, 900 m; Pla de Plaus, 1275 m;
Toses, 1500 m; Perapinta, 1325 m.

DG 18,28,38,37. Plurireg.

Galium pusillum L.

Roques de Núria (TEX. in VAYR., Cat. N.: 33).

- No hem vist exemplars d'herbari que confirmin aquesta citació, amb tota seguretat errònia.

749. Galiurn cruciata (L.) Scop.; Cruciata laevipes Opiz

Ribes (CAD., FL Cat. 111: 136).

- Estatges montà i subalpí, c. 775-1700 (2100) m.
Llocs ruderals i marges de bosc poc o molt humits, prats frescals. Onopordetalia,
Alliarion, Molinietalia, ... V-VII.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; sota Barricó, 900 m; El Baell, 1200 m; Campelles;
Roques Blanques, 1000 m; entre el Solà i Ventolà, 1300 m; Fornells, 1250 m; torrent
del Palós, 1500 m; voltants de Toses, 1425-1550 m; Ribes de Freser, 900-1000 m;
Rialb, 1050 m; vall Estremera; Queralbs, 1250 m; Gorges de Núria, 1500-1800 m;
Gorges del Freser, on s'enfIla pel solell f¡ns a uns 2000 m; Coma de Fresers, 2100 m;
Ribesaltes, 1200 m; Pardines, 1200-1250 m; sota Boixetera, 1400 m; l'Orri Vell,
1550 m; llisos de Taga, 1600 m.

DG 39, 18,28,38,27,37. Lateeur.

750. Galiurn vemum Scop.; Cruciata glabra (L.) Ehrend.

Ribes (CAD., FL Cat. III: 136).
AI N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. 1. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae);
Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., L c. 1. 29, Saxifrageto-Rhodoretum).
Sobre el poble de Toses, 1600 m (O. de BOLÒS, La Bardissa: 56, Turriteto-Rhamne
tum alpinae).



Collada de Toses, 1550-1815 m (RlVAS MART., Bosq. y mat. pir. t . . 6, Veronico-
Pinetum sylvestris); Collada de Toses, 1680 m (RIVAS MART., /. c. t. 7, Cytisetum 
purgantis pyrenaicum). 
Vessant S del Coli de Queralbs, 2540-2550 m (SERVE,Rech. сотр. t . XI, comuni-
tat ÜAstragalus nevadensis i Festuca scoparla). 

— De l'estatge monta a l'alpi, ecc. 775-2550 m. 
Es fa en habitáis molt diversos (boscos, llocs tarterosos, prats,...), però generalment 
en indrets frescals. IV-VII. 

Des de l'entrada de la Vali fins al Pía d'Anyella (1800 m), a la valí de Nuria i a la 
Collada Verda (1625 m). Algunes localitats concretes: Can Perramon de Baix, El 
Baell (1200 m), Campelles, torrent Llobre (1100 m) La Berruga (1750 m), Costa 
Pubilla (1975 m), Roques Blanques, sobre Can Morer (1400 m), sobre Fornells (1500 
m), Collada de Toses, cap al Coli de la Creu de Meians (2000 m), Ribes de Freser, 
Rialb, vali Estremerà, Queralbs, sota el Pas deis Lladres (2450 m), Tossa del Pas del 
Lladres (2525 m), cap a la Coma de Fontalba (2100 m), sobre Nuria (2100 m), 
Gorges del Freser, Pardines, vessants de Serra Cavallera, Conivella (1425 m), Вас de 
l'Heura, Sant Amane, etc. etc. etc. 

DG 29, 39 ,18 , 28, 38, 48, 27, 37. Latesubmed. 

751. Rubia peregrina L. 

- Zona meridional de la Valí, r, bé que en alguns solells arriba a èsser abundant. 
775-1275 m. 
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Collada de Toses, 1550-1815 fi (RJVAS MART., Bosq. y mat. piro t .. 6, Veronico
Pinetum sylvestris); Collada de Toses, 1680 m (RN AS MART., I. C. t. 7, Cytisetum
purgantis pyrenaicum).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2540-2550 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comuni
tat d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia).

- De l'estatge montà a l'alpí, cCC. 775-2550 m.
Es fa en hàbitats molt diversos (boscos, llocs tarterosos, prats,...), però generalment
en indrets frescals. IV-VII.

Des de l'entrada de la Vall fIns al Pla d'Anyella (1800 ml, a la vall de Núria i a la
Collada Verda (1625 ml. Algunes localitats concretes: Can Perramon de Baix, El
Baell (1200 ml, Campelles, torrent Uobre (llOO m) La Berruga (1750 ml, Costa
Pubilla (1975 ml, Roques Blanques, sobre Can Morer (1400 ml, sobre Fornells (1500
ml, Collada de Toses, cap al Coll de la Creu de Meians (2000 ml, Ribes de Freser,
Rialb, vall Estremera, Queralbs, sota el Pas dels Uadres (2450 ml, Tossa del Pas del
Uadres (2525 ml, cap a la Coma de Fontalba (2100 ml, sobre Núria (2100 ml,
Gorges del Freser, Pardines, vessants de Serra Cavallera, Conivella (1425 ml, Bac de
l'Heura, Sant Amanç, etc. etc. etc.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37. Latesubmed.

751. Rubia peregrina L.

- Zona meridional de la Vall, r, bé que en alguns solells arriba a ésser abundant.
775-1275 m.

9 Rubia peregrina

7
2 3
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Boscos i bardisses, roques,... en indrets arrecerats. Termòfila. Quercion pubescenti-
petraeae, Prunetalia spinosae, etc. VI-VII. 

Des del Pont d'en Cabreta (775 m) fins a vora el Baell (1100 m) i a Torroella (875 
m). Sobre Can Maiols (Ripollès); soleils del Sagnari; vora la Corba; torrent de la 
Corba, 1100 m; abundant als soleils sobre Can Perramon de Baix, fins a Barricò ia l 
Grau (1275 m); torrent Roig (El Baell), 975 m; sobre Aiguës de Ribes, 925 m. 

DG 28, 38, 27, 37. Med.-Atl. 

CONVOLVULACEAE 

752. Cuscuta europaea L. 

Nom vulgar: cabells. 

Nuria (VAYR., PL Cat: 58); regió inferior del pirineu de Nuria (VAYR. in CAD., Fl. 
Cat. IV: 133). 
Llocs herbosos del Salt del Sastre, sobre Urtica dioica (CAD., Fl Cat. IV: 133). 

— Estatge monta, r. Penetra a l'estatge subalpi. 850-2000 m. 
Generalment sobre Urtica dioica, en indrets ruderals poc o molt humits. De la classe 
Artemisietea. VI-VIII. 

Ribes de Freser, 850-1000 m; Campelles, 1300 m; Els Coforns, 1100 m; vail del Bac; 
Ventola, 1300 m; Toses, 1425-1500 m; Rialb, 1050 m; Queralbs, 1250 m; vail 
Estremerà, 1750 m; cap a la Cova del Penitent, 1950 m. 

DG 29, 39, 18, 28, 38. Lateeur. 

753. Cuscuta epithymum (L.j L. subsp. epithymum 

Nom vulgar: cabells, pels. 

Ribes (VAYR., PL Cat: 58, on l'autor indica també, amb interrogant, la var. obtusi-
flora Engelm.). La citació és recollida per CAD. (Fl. Cat. IV: 134). 
Ribes (VAYR., Cat. N.: 52, sub C. alba C. Presi). 

- Estatge monta, ce. Penetra a l'estatge subalpi. 800-1850 m. 
Parásita plantes molt diverses: petites mates, com és ara Thymus vulgaris, Genista 
scorpius, Ononis spinosa, etc., gramihies, Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, 
Helianthemum nummularium, Ptychotis saxífraga,... Es fa sobretot als prats, als ma-
tolls, i en general en llocs oberts, dins comunitats dels Calluno-Ulicetea, dels Brome-
talia erecti, de YAphyllanthion, etc. VI-IX (X). 

El Sagnari, Can Perramon de Baix (800 m), El Baell (1100 m), Pia de Plaus (1300 m), 
Campelles, Roques Blanques, sobre Toses (1500 m), Ribes de Freser, Rialb, Fusta-
nyà, cap a la Font de l'Home mort (1850 m), Sta. Caterina (1025 m), Mas Conili 
(1300 m), Pardines, etc. 

Tots els exemplars que hem estudiat han d'atribuir-se - s e m b l a - a la var. epithymum. 
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Boscos i bardisses, roques, ... en indrets arrecerats. TermòfLla. Quercion pubescenti
petraeae, Prunetalia spinosae, etc. VI-VII.

Des del Pont d'en Cabreta (775 m) fms a vora el Baell (1100 m) i a Torroella (875
ml. Sobre Can Maials (Ripollès); solells del Sagnari; vora la Corba; torrent de la
Corba, 1100 m; abundant als solells sobre Can Perramon de Baix, fms a Barricó i al
Grau (1275 ml; torrent Roig (El Baell), 975 m; sobre Aigües de Ribes, 925 m.

DG 28,38,27,37.

CONVOLVULACEAE

Med.-Atl.

752. Cuscuta europaea L.

Nom vulgar: cabells.

Núria (VAYR., PL Cat.: 58); regió inferior del pirineu de Núria (VAYR. in CAD.,FI.
Cat. IV: 133).
Llocs herbosos del Salt del Sastre, sobre Urtica dioica (CAD., FL Cat. IV: 133).

- Estatge montà, r. Penetra a l'estatge subalpí. 850-2000 m.
Generalment sobre Urtica dioica, en indrets ruderals poc o molt humits. De la classe
Artemisietea. VI-VIII.

Ribes de Freser, 850-1000 m; Campelles, 1300 m; Els Cofoms, 1100 m; vall del Bac;
Ventolà, 1300 m; Toses, 1425·1500 m; Rialb, 1050 m; Queralbs, 1250 m; vall
Estremera, 1750 m; cap a la Cova del Penitent, 1950 m.

DG 29, 39, 18,28,38. Lateeur.

753. Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. epithymum

Nom vulgar: cabells, pèls.

Ribes (VAYR., PL Cat.: 58, on l'autor indica també, amb interrogant, la var. obtusi
flora EngeIm.). La citació és recollida per CAD. (FI. Cat. IV: 134).
Ribes (VAYR., Cat. N: 52, sub C. alba C. Presl).

- Estatge montà, cc. Penetra a l'estatge subalpí. 800-1850 m.
Parasita plantes molt diverses: petites mates) com és ara Thymus vulgaris. Genista
scorpius, Ononis spinosa, etc., gramínies, Plantago lanceolata. Lotus corniculatus,
He/ianthemum nummu/arium, Ptychotis saxifraga,... Es fa sobretot als prats, als ma
tolls, i en general en llocs oberts, dins comunitats dels Cal/uno-U/icetea, dels Brome
talia erecti, de l'Aphyl/anthion, etc. VI-IX (X).

El Sagnari, Can Perramon de Baix (800 m), El Baell (llOO ml, Pla de Plaus (I 300 ml,
Campelles, Roques Blanques, sobre Toses (1500 ml, Ribes de Freser, Rialb, Fusta
nyà, cap a la Font de l'Home mort (1850 ml, Sta. Caterina (1025 ml, Mas Conill
(1300 ml, Pardines, etc.

Tots els exemplars que hem estudiat han d'atribuir-se -sembIa- a la var. epithymum.



Perô l'exempter de l'herbari Vayreda déterminât com a C. alba sembla correspondre 
reaiment a la var. angustata Engelm. (sinônim de C. alba C. Presl). 

Cuscuta planiflora Ten. 

Ribes (CAD., FI Cat. IV: 134, sub C. epithymum subsp. planiflora). 

- L'exemplar de l'herbari Cadevall corresponent a aquesta indicació s'ha de portar a C. epithy
mum. Val a dir que el mateix CADEVALL dubtava de la seva determinació, ja que escrivi' un 
interrogant darrera el nom que consta a l'etiqueta d'aquell plec. 

754. Cuscuta approximata Bab. subsp. approximata 

— Toses, 1525 m, sobre Rhinanthus mediterraneus i Campanula rotundifolia. 
En fior a mitjan agost. 
A l'herbari BC hem vist exemplars d'aquest mateix tàxon recollits per SEN. a la 
Cerdanya. 

755. Convolvulus sepium L.; Calystegia sepium (L.) R. Br. 

— Zones central i meridional de la Vail, rr. 775-950 m. 
Es fa a les vores de riu, marges,... sobretot en indrets mes o menys ruderalitzats. 
Convolvuletalia, Arction, Salicion triandro-fragilis. Vi-VIII. 

Vail del Freser, des de Ribes cap al sud, sense allunyar-segaire del riu. Sota el Sagnari, 
775 m;voralaCorba, 800m;voltants de Ribes de Freser, 875-950 m;Macana, 950 m. 

DG 38 ,37 . Subcosm. 

756. Convolvulus arvensis L. 

Nom vulgar: correjola. 

- Estatge monta, c. 775-1500 m. 
Conreus, vores de camins, marges sees. Secalinetea, Polygono-Chenopodion, Dauco-
Melilotenion, etc. V-X. 

El Sagnari, 850 m; El Baell, 1200 m; Roques Blanques, 1000 m; cap a Ventola, 1250 
m; Planoles, 1150 m; vora Espinosa, 1150 m; baga de Fornells, 1325 m; cap a la 
Polella, 1425 m; voltants de Toses, 1400-1500 m; voltants de Ribes de Freser, 
900-1000 m; Queralbs, 1250 m; sobre la Plana, 1375 m; Ribesaltes, 1150-1275 m; 
vora les Vinyes, 1050 m; Can Nofre de Pardines, 1175 m; Macana, 950 m; Perapinta, 
1350 m; etc. 

DG 39, 18,28, 3 8 , 2 7 , 3 7 . Plurireg. 

DG 18. Submed. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Subcosm. 

BORAGINACEAE 

757. Lithospermum officinale L. 

Nom vulgar: mill del sol. 
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Però l'exemplar de l'herbari Vayreda determinat com a C. alba sembla correspondre
realment a la var. angustata Engelm. (sinònim de C. alba C. Presl).

DG 39, 18,28,38,27,37. Plurireg.

Cuscuta plo.nifloro Ten.

Ribes (CAD., FL Cat. IV: 134, sub C. epithymum subsp. planijlora).

- L'exemplar de l'herbari CadevaU corresponent a aquesta indicació s'ha de portar a C. epithy
mum Val a dir que el mateix CADEVALL dubtava de la seva determinació. ja que escriví un
interrogant darrera el nom que consta a ¡'etiqueta d'aqueU plec.

754. Cuscuta approximata Bab. subsp. approximata

- Toses, 1525 m, sobre Rhinanthus mediterraneus i Campanula rotundifolla.
En flor a mitjan agost.
A l'herbari BC hem vist exemplars d'aquest mateix tàxon recollits per SEN. a la
Cerdanya.

DG 18. Submed.

755. Convolvulus sepium L.; Ca/ystegia sepium (L.) R. Br.

- Zones central i meridional de la Vall, rr. 775-950 m.
Es fa a les vores de riu, marges, ... sobretot en indrets més o menys ruderalitzats.
Convolvuletalia, Arction, Salicion triandro-[ragilis. V,-Vlll.

Vall del Freser, des de Ribes cap al sud, sense allunyar-segaire del riu. Sota el Sagnari,
775 m; vora laCorba, 800 m; voltants de Ribes de Freser, 875-950 m;Maçana, 950 m.

DG 38, 37. Subcosm.

756. ConvolvuJus arvensis L.

Nom vulgar: correjola.

- Estatge montà, c. 775-1500 m.
Conreus, vores de camins, marges secs. Secalinetea, Polygono-Chenopodion, Dauca·
Meli/otenion, etc. VOX.

El Sagnari, 850 m; El Baell, 1200 m; Roques Blanques, 1000 m; cap a Ventolà, 1250
m; Planoles, 1150 m; vora Espinosa, 1150 m; baga de Fornells, 1325 m; cap a la
Polella, 1425 m; voltants de Toses, 1400-1500 m; voltants de Ribes de Freser,
900-1000 m; Queralbs, 1250 m; sobre la Plana, 1375 m; Ribesaltes, 1150-1275 m;
vora les Vinyes, 1050 m; Can Nofre de Pardines, 1175 m; Maçana, 950 m; Perapinta,
1350 m; etc.

DG 18,28,38,37.

757. Lithosperrnum officinale L.

Nom vulgar: mill del sol.

BORAGINACEAE

Subcosm.



— Estatge monta, c però molt dispers. Penetra a l'estatge subalpf, on és més rar. 
775-1800 m. 
Clarianes de bosc, marges,... sobretot en llocs frescals. Atropetalia, Origanetalia, 
Alno-Ulmion. etc. V-VII. 

Sota el Sagnari, vali d'Esteguelella (1100 m), vora Can Perramon de Baix, Aigües de 
Ribes (850 rn), El Baell, vali d'Angelats (1100 m), La Covil (1800 m), baga de 
Planoles, Ribes de Freser (950 m), vora el riu Macanell (1100 m), Estremerà (1500 
m), sobre Can Nofre (1550 m), de Pardines a Boixetera (1300 rn), cap a la Collada 
Verda, vessants del Puig del Pia de les Pasteres (1700 mj, sobre Es Quer (1450 m), La 
Balcera (1500 m), sota Can Perpinyà (1075 m), Mas Conili (1175 m), Bac de l'Heura, 
Clots de Macana, cap a la Talaia (950 m), Bruguera, (1200 rn), etc. 

DG 28, 38, 48, 27, 37. Circumbor. 

758. Lithospermum purpurocaeruleum L.; Buglossoides purpurocoerulea (L.) I.M. Johns
ton 

- Zona meridional de la Valí, r. Inexistent a la resta de la comarca. 775-1150 m. 
Boscos, marges. Sobretot a les rouredes (Quercetalia pubescentis) i a les comunitats 
de degradado corresponents. Més rarament ais boscos humits (Fraxino-Carpinion). 
IV-VI. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; El Casot, 900 m; roureda del Sagnari, 850 m; vora 
la Corba, 800 m; Estéguel, 800-850 m; Can Perramon de Baix, 825 m; cap a la Roca 
Aguda, 1150 m. 

DG 28, 38, 37. Eur. S 

759. Lithospermum arvense L.;Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnston 

— Estatge monta, rr, però localment abundant. 800-1500 m. 
Camps de cereals, erms. De la classe Secalinetea. IV-VIII. 

Vora la Corba, 800 m; Pia de Plaus, 1275 m; sobre el Bac, 1225 m; Roques Blanques, 
1000 m; Moli d'Espinosa, 1175 m; Toses, 1500 m. 

DG 18 ,28 , 37. Plurireg. 

Lithospermum fruticosum L.; Lithodora fruticosa (L.) Griseb. 

- Roques del solell de Sant Amane, 1750 m (Ripollès, tocant als limits de la Vali). Localitat 

ùnica, ben notable tractant-se d'una pianta de caràcter tan mediterrani. 

DG 37. Med. SW 

760. Onosma tricerosperma Lag. subsp. alpicola (Vayr.J O. Bolòs et Vigo; O. bubanii 
Stroh, O. fastigiatum Br.-Bl. p.p., O. echioides auct., non L., O. echioides L. var. 
alpicola Vayr. 

Toses (VAYR., Cat. N.: 52, PL Cat: 59; in CAD., FI. Cat. IV: 149). 
Pia de Pujalts (SEN., Add.: 121 ); Montgrony (SEN. in CAD., FL Cat. IV: 149). 
Puigllancada, 1900 m (BR.-BL., Atores: 228). 
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- Estatge montà. e però molt dispers. Penetra a l'estatge subalpí. on és més rar.
775-1800 m.
Clarianes de bosc, marges.... sobretot en Uocs frescals. A tropetalia, Origanetalia,
Alno-Ulmion. etc. V-VII.

Sota el Sagnari, vall d'EstegueleUa (1100 ml, vora Can Perramon de Baix. Aigües de
Ribes (850 mi. El BaeU, vall d'Angelats (1100 ml. La Covil (1800 ml, baga de
Planoles, Ribes de Freser (950 ml. vora el riu MaçaneU (llOO ml. Estremera (1500
ml. sobre Can Nofre (1550 mi, de Pardines a Boixetera (1300 mi. cap a la CoUada
Verda, vessants del Puig del Pla de les Pasteres (1700 mi, sobre Es Quer (1450 ml. La
Balcera (1500 mi. sota Can Perpinyà (1075 ml, Mas Conill (1175 ml, Bac de l'Heura,
Clots de Maçana, cap a la Talaia (950 ml, Bruguera. (1200 m), etc.

DG 28, 38, 48, 27. 37. Circumbor.

758. Uthospermum purpurocaeruleum l.; Buglossoides purpurocoerulea (l.) I.M. Johns
ton

- Zona meridional de la Vall. r. Inexistent a la resta de la comarca. 775-1150 m.
Boscos, marges. Sobretot a les rouredes (Quercetalia pubescentis) i a les comunitats
de degradació corresponents. Més rarament als boscos humits (Fraxino-Carpinion).
lV·VI.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; El Casot. 900 m; roureda del Sagnari, 850 m; vora
la Corba. 800 m; Estèguel, 800-850 m; Can Perramon de Baix. 825 m; cap a la Roca
Aguda. 1150 m.

DG 28.38.37. Eur.S

759. Lithospermum arvense l.;Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnston

- Estatge montà. rr. però localment abundant. 800-1500 m.
Camps de cereals, erms. De la classe Secalinetea. IV-VIII.

Vora la Corba, 800 m; Pla de Plaus, 1275 m; sobre el Bac. 1225 m; Roques Blanques.
1000 m; Molí d'Espinosa, 1175 m; Toses, 1500 m.

DG 18.28,37. Plurireg.

Uthospermum f:ruticosum L.; Lithodora fruticosa (L.) Griseb.

_ Roques del soleU de Sant Amanç, 1750 m (Ripollès, tocant als límits de la Vall). Localitat
única, ben notable tractant-se d'una planta de caràcter tan mediterrani.

DG 37. Me<!.5\V

760. Onosma tricerosperma Lag. subsp. alpicola (Vayr.) O. Bolòs et Vigo; O. bubanii
Stroh. o. fastrgialUm Br.-Bl. p.p., O. echioides auct., non l.. O. echioides L. var.
alpicom Vayr.

Toses (VAYR., Cat. N.: 52, Pi Cat.: 59; in CAD .• FI. Cat. IV: 149).
Pla de Pujalts (SEN.• Add.: 121); Montgrony (SEN. in CAD., Fi Cat. IV: 149).
PuigUançada. 1900 m (BR.-Bl.,Notes: 228).



Vessants calcaris pedregosos de la Molina, al peu de Puigllancada, 1700 m (FONT 
QUER, Flora Hispanica-Herbario Normal Centuria II). 

— Zona pre-pirinenca occidental (Serra de Montgrony), a l'estatge subalpi, c. Nul-la a 
la resta de la comarca. 1700-2200 m. 
Calcícola. Es fa als prats magres, especialment dins les comunitats del Festucion 
gautieri. VI-VIII. 

S'estén per una àrea molt ben delimitada, des del Puigllancada fins als vessants de La 
Covil. Localitats concretes: Turó de la Perdiu (La Molina), Costa Rasa, Costa Geperu-
da (2200 m), Pia de Rus, Pic de Rus, Pia d'Anyella, Cim de Pia Baguet, Cim de la 
Coma de Migjorn, Costa Borda, Pedra Picada, Coll del Remolo, Costa Pubilla (forca 
abundant), vessants de la Covil. 

D G 1 8 . 2 8 . Endèm. pir. 

761. Echium vulgare L. 

Ribes (VAYR.,PI Cai: 58, s u b £ carneum Costa? ) (CAD.,FI Cat. IV: 159). 

- Estatge monta, ce; penetra a l'estatge subalpi. 775-1900 m. 

Es fa sobretot als prats magres i als marges poc humits. Festuco-Brometea, Geranion 
sanguinei, Dauco-Melilotenion. IV-VIII (XI). 

Des de l'entrada de la Vali fins a la Collada de Toses, a vora Nùria (1900 m) i cap a la 
Collada Verda (1500 m). Localitats concretes: Sota el Sagnari, vali d'Esteguelella, La 
Corba, Can Perramon de Baix, Barricò, Aigiies de Ribes, El Baell, Campelles, Ange-
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Vessants calcaris pedregosos de la Molina, al peu de Puigllançada, 1700 m (FONT
QUER, F/ora Hispdnica-Herbario NormaL Centuna lI).

- Zona pre-pirinenca occidental (Serra de Montgrony), a l'estatge subalpí, c. Nul·la a
la resta de la comarca. 1700-2200 m.
Calcícola. Es fa als prats magres, especialment dins les comunitats del Festucion
gautieri. VI-VllI.

S'estén per una àrea molt ben delimitada, des del Puig1lançada fms als vessants de La
Covi!. Localitats concretes: Turó de la Perdiu (La Molina), Costa Rasa, Costa Geperu
da (2200 ml, Pla de Rus, Pic de Rus, Pla d'Anyella, Cim de Pla Baguet, Cim de la
Coma de Migjorn, Costa Borda, Pedra Picada, Coll del Remoló, Costa Pubilla (força
abundant), vessants de la Covil.

DG 18,28.

9 ~ Onosma tricerosperma subsp.
alpicola

~. Pulmonaria aHinis

8

7

2 3

Endèm. piro

o

761. Echium vulgare L.

Ribes (VAYR., PL Cat.: 58, sub E. carneum Costa? ) (CAD., FL Cat. IV: 159).

- Estatge montà, cc; penetra a l'estatge subalpí. 775-1900 m.
Es fa sobretot als prats magres i als marges poc humits. Festuco-Brometea, Geranion
sanguinei, Dauco-Meli/otenion. IV-VllI (XI).

Des de l'entrada de la Vall fins a la Collada de Toses, a vora Núria (I 900 m) i cap a la
Collada Verda (l5DD ml. Localitats concretes: Sota el Sagnari, vall d'Esteguelella, La
Corba, Can Perrarnon de Baix, Barricó, Aigües de Ribes, El Baell, Campelles, Ange-



lats, Roques Blanques, Planoles, soleil de Ventolà, cap a Dôrria (1450 m), Toses, El 
Pinetar, Ribes de Freser, Rialb, sota Serrât (1100 m), Queralbs, Estremera, Gorges de 
Nûria i del Freser, Els Emprius de Serrât (1650 m), Ribesaltes, Pardines, Boixeteia, 
Mas Conill, Bruguera, llisos de Taga, Saltor, etc. etc. etc. 

Planta força polimorfa. La raça comarcal no s'adiu del tôt amb la forma corrent a 
terra baixa (subsp. argentae (Pau) Font Quer), perô tampoc no es pot referir a la 
subsp. vulgare d'Europa central. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Plurireg. 

Pulmonaria officinalis L. 

Vall de Ribes (CAD., FL V.: 99) . 

- La citaciô de Cadevall ha de correspondre a l'espècie segiient (P. affinis). 

762. Pulmonaria affinis Jordan in F.W. Schultz 

Vali de Ribes, no escassa (CAD., FI. Cat. IV: 161). 

- Zones meridional i oriental de la Vali, rr, però localment abundant. 800-1750 m. 
Es fa, d'una banda, a les fagedes mes humides (Fagion sylvaticae), i d'altra, a les 
vernedes del fons de vali (Alno-Ulmion); rarement a d'altres comunitats forestals 
(avetoses, freixenedes). IV-VI. 

Vernedes de la Corba, 800 m; Aiguës de Ribes, als boscos de l'obaga, 825-850 m; La 
Covil, 1725 m; vernedes del Segadell, entre Ribes i Pardines; fageda dels Prats, 
1450-1550 m; torrent del Coli de Jou, 1350 m; fageda de Sant Amanç, 1600-1750 m. 
La citaciô de CADEVALL es refereix a la zona meridional de la Vali, com moites 
altres indicacions d'aquest autor especificades com a Vali de Ribes. D'altra banda, 
l'anotació "no escassa" té el seu origen en la relativa abundància de la planta als 
boscos humits d'Aiguës de Ribes, dins l'àrea explorada força exhaustivament per 
aquest botànic. (Vegeu mapa pàg. 466). 

DG 28, 38, 37. Lateatl. 

763. Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau 

- Zona meridional de la Vall, rr. 775-1700 m. 
Boscos poc o molt humits, prats. Es comporta mes aviat com una planta termdfila. 
Fagion sylvaticae, Quercetalia pubescentis, Brometalia erecti. IV-Vi. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; sota el Sagnari, 850 m; cap a Esteguel, 850 m; 
baga de Barrico, 850-900 m; Galobran, 1525 m; La Toella, 1400 m;Cingles de Sant 
Eloi, 1700 m. 

DG 28, 3 8 , 2 7 , 3 7 . Lateatl. 

764. Symphytum officinale L. 

— Zona meridional de la Vall, rrr. 
Sembla que vagi lligat a les comunitats dels Convolvuletalia. V-Vll. 
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lats, Roques Blan(¡ues, Planoles, solell de Ventolà, cap a Dòrria (1450 m), Toses, El
Pinetar, Ribes de Freser, Rialb, sota Serrat (1100 m), Queralbs, Estremera, Go,ges de

I Núria i del Freser, Els Emprius de Serrat (1650 m), Ribesaltes, Pardines, Boixeter",
Mas Conill, Bruguera, llisos de Taga, Saltor, etc. etc. etc.

Planta força polimorfa. La raça comarcal no s'adiu del tot amb la forma corrent a
terra baixa (subsp. argentae (Pau) Font Quer), però tampoc no es pot referir a la
subsp. vulgare d'Europa central.

DG 39, 18,28,38,27,37.

Pulmo1larïa officinalis L.

Vall de Ribes (CAD., FI. V.: 99).

- La citació de Cadevall ha de correspondre a l'espècie següent (P. affinis).

Plurireg.

762. Pulmonaria affinis Jordan in F.W. Schultz

Vall de Ribes, no escassa (CAD.,FI. Cat. IV: 161).

- Zones meridional i oriental de la Vall, rr, però localment abundant. 800-1750 m.
Es fa, d'una banda, a les fagedes més humides (Fagion sylvaticae), i d'altra, a les
vernedes del fons de vall (Alno-Ulmion); rarament a d'altres comunitats forestals
(avetoses, freixenedes). IV-VI.

Vernedes de la Corba, 800 m; Aigües de Ribes, als boscos de l'obaga, 825-850 m; La
Covi!, 1725 m; vernedes del Segadell, entre Ribes i Pardines; fageda dels Prats,
1450-1550 m; torrent del Coll de Jou, 1350 m; fageda de Sant Amanç, 1600-1750 m.
La citació de CADEVALL es refereix a la zona meridional de la Vall, com moltes
altres indicacions d'aquest autor especificades com a Vall de Ribes. D'altra banda,
l'anotació "no escassa" té el seu origen en la relativa abundància de la planta als
boscos humits d'Aigües de Ribes, dins l'àrea explorada força exhaustivament per
aquest botànic. (Vegeu mapa pàg. 466).

DG 28, 38, 37. Lateat!.

763. Pulmonaria (ongifolia (Bast.) Boreau

- Zona meridional de la Vall, rr. 775-1700 m.
Boscos poc o molt humits, prats. Es comporta més aviat com una planta termòfIla.
Fagion sylvaticae, Quercetalia pubescentis, Brometalia erecti. IV-VI.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; sota el Sagnari, 850 m; cap a Estèguel, 850 m;
baga de Barricó, 850-900 m; Galobran, 1525 m; La Toella, 1400 m; Cingles de Sant
Eloi, 1700 m.

DG 28, 38, 27, 37.

764. Symphytum officinale L.

- Zona meridional de la Vall, rrr.
Sembla que vagi lligat a les comunitats dels Convolvuletalia. V-VI1.

Lateat!.



La Corba, 800 m; Els Abeuradors, al S de Ribes de Freser, 875 m. Son les dues 
úniques localitats comarcáis que coneixem d'aquesta espècie (d'altra banda ben rara a 
Catalunya). ^ 

DG 38, 37. Eur. 

765. Symphytum tuberosum L. subsp. tuberosum 

— Zones meridional i oriental de la Vail, rr, pero en general localment abundant. 
775-1750 m. 
Ambients frescals (fagedes, peus de cingle ombrivols, sots). De l'ordre Fagetalia 
sylvaticae. V-VII. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775-800 m; sota Coll Pan, 1675 m; Lleixes de la Covil, 
1750 m, molt abundant; abundant a la fageda dels Prats, 1450-1550 m; torrent del 
Coll de Jou, 1350 m; fageda de Sant Amanç, 1650 m. 

DG 28, 38, 37. Lateatl. 

766. Anchusa arvensis (L.) Bieb. ; Lycopsis arvensis L. 

— Estatge monta, c, però limitada gairebé exclusivament als camps de cereals i als 
erms. 800-1500 m. 
De la classe Secalinetea. IV-Vili (IX). 

Estèguel, 850 m; La Corba, 800 m; La Talaia, 875 m;El Baell, 1225 m;Pla de Plaus, 
1275 m; Campelles, 1300 m; sobre El Bac, 1250 m; soleil de Ventola; Plañóles, 1250 
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La Corba, 800 m; Els Abeuradors, al S de Ribes de Freser, 875 m. Són le. dues
úniques localitats comarcals que coneixem d'aquesta espècie (d'altra banda ben rara a
Catalunya). \

DG 38,37.

9 Pulmonaria longifolia

7
2 3

o

Eur.

765. Symphyturn tuberosum L. subsp. tuberosum

- Zones meridional i oriental de la Vall, rr, però en general localment abundant.
775-1750 m.
Ambients frescals (fagedes, peus de cingle ombrívols, sots). De l'ordre Fageta/in
sylvaticae. V-VI!.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775-800 m; sota Coll Pan, 1675 m; Lleixes de la Covil,
1750 m, molt abundant;.abundant a la fageda dels Prats, 1450-1550 m; torrent del
Coll de Jou, 1350 m; fageda de Sant Amanç, 1650 m.

DG 28, 38, 37. Lateat!.

766. Anchusa arvensis (L.) Bieb.; Lycopsis arvensis L.

- Estatge montà, c, però limitada gairebé exclusivament als camps de cereals i als
erms. 800-1500 m.
De la classe Secalinetea. IV-VIII (IX).

Estèguel, 850 m; La Corba, 800 m; La Talaia, 875 m; El Baell, 1225 m; Pla de Plaus,
1275 m; Campelles, 1300 m; sobre El Bac, 1250 m; solell de Ventolà; Planoles, 1250



m; Planès; La Polella, 1425 m; Ribes de Freser, 950 m; vora Fustanyà, 1150 m; 
Queralbs; Serrai, 1300 m; Ribesaltes; sobre Can Nofre, 1275 m;Pardines, 1225 m. 

DG 28, 38, 37. Plurireg. 

767. Borago officinalis L. 

- Horts de Bruguera, 1200 m. Només accidental? 

DG 38. Med. 

768. Asperugo procumbens L. 

Nùria (VAYR., Cat. N.: 53 ; PI Cat: 60) (CAD., FI. V: 99; FI. Cat. IV: 177). Tant 
l'un autor corti l'altre especifìquen que la pianta es fa tocant al Santuari. També SEN. 
inclou l'espècie en el seu catàleg {FI. N.: 72) i diu que es troba per les vores i 
encontorns de les cledes. 

- Molt rar, a les balmes, jaces i altres Uocs freqùentats pel bestiar. Sysymbrion, 
Onopordetalia acanthii. VI-VII. 
Lleixes de la Covil, 1750 m; Estremerà, 1750 m, 1550 m. 

DG 3 9 . 2 8 . Plurireg. 

769. Myosotis arvensis (L.) Hill; M. intermedia Link 

Nuria (FERRER,£jcc..- 83) 

- Estatge monta, r. Ascendeix a l'estatge subalpí. 900-1500 (2000) m. 
Es fa ais conreus, ais marges, a les vores de camins, etc. Secalinetea, Origanetalia 
vulgaris. VI-VIL 

Macana, 950 m; sobre Capdevila, 1100 m; cap a Plañóles, 1075 m;l'Aspre, 1200-1225 
m; sota Ribesaltes, 975 m; Toses, 1500 m; vora les Vinyes, 1050 m. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 . Holárt. 

770. Myosotis ramosissima Rochel in Schuftes; Af. hispida Schlecht., M collina auct. 

Llocs secs i pedregosos fins a Nuria (VAYR., Cat. N.: 53). 
Ribes, Nuria (CAD., FL Cat. IV: 167). 

— A l'herbari Cadevall no hi ha testimonis de les seves citacions comarcáis. A l'herbari 
Vayreda un exemplar de Nuria, déterminât com a M hispida, correspon en realitat a 
M stricta; però un altre plec l'étiqueta del quai diu "Ribes, La Molina" (sic) és 
reaiment M. ramosissima. Malgrat que nosaltres no hem recol-lectat mai l'espècie a la 
regió estudiada, podem suposar —fiant-nos de l'exemplar de l'herbari Vayreda— que 
l'espècie hi existeix. 

DG 38? Plurireg. 

771. Myosotis stricta Link ex Roem. et Schuftes; M. micrantha auct., non Pallas ex 
Lehm.,M. nuriae Sennen 
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m; Planès; La Polella, 1425 m; Ribes de Freser, 950 m; vora Fustanyà, 1150 m;
Queralbs; Serrat, 1300 m; Ribesaltes; sobre Can Nofre, 1275 m; Pardines, 1225 m.

DG 28, 38, 37.

767. Borago officinalis L.

- Horts de Bruguera, 1200 m. Només accidental?

DG 38.

768. Asperugo procumbens L.

Plurireg.

Med.

Núria (VAYR., Cat. N.: 53; PL Cat.: 60) (CAD., FI. V.: 99; FI. Cat. IV: 177). Tant
l'un autor com l'altre especifiquen que la planta es fa tocant al Santuari. També SEN.
inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 72) i diu que es troba per les vores i
encontorns de les cledes.

- Molt rar, a les balmes, jaces i altres llocs freqüentats pel bestiar. Sysymbrioll,
Ollopordetalia acallthii. VI-VI!.
Ueixes de la Covil, 1750 m; Estremera, 1750 m, 1550 m.

DG 39, 28. Plurireg.

769. Myosotis arvensis (L.) Hill; M. ili termedia Link

Núria (FERRER, Exc.: 83)

- Estatge montà, r. Ascendeix a l'estatge subalpí. 900-1500 (2000) m.
Es fa als conreus, als marges, a les vores de camins, etc. Secalinetea, Origanelalia
vulgaris. VI·VI!.

Maçana, 950 m; sobre Capdevila, 1100 m; cap a Planoles, lO75 m; l'Aspre, 1200-1225
m; sota Ribesaltes, 975 m; Toses, 1500 m; vora les Vinyes, lO50 m.

DG 18,28,38. Holàrt.

770. Myosotis ramosissima Rochel in Schultes; M. hispida Schlecht., M. col/illa auet.

Uoes secs i pedregosos fins a Núria (VAYR., Cat. N.: 53).
Ribes, Núria (CAD., FL Cat. IV: 167).

- A l'herbari Cadevall no hi ha testimonis de les seves citacions comarcals. A l'herbari
Vayreda un exemplar de Núria, determinat com a M. hispida, correspon en realitat a
M strieta; però un altre plec l'etiqueta del qual diu "Ribes, La Molina" (sic) és
realment M. ramosissima. Malgrat que nosaltres no hem recol·lectat mai l'espècie a la
regió estudiada, podem suposar -fumt·nos de l'exemplar de l'herbari Vayreda- que
l'espècie hi existeix.

DG 38? Plurireg.

771. Myosotis stricta Link ex Roem. et Schultes; M. mieralltha auct., non Pallas ex
Lelun' J M. nuriae Sennen



Nuria, des del santuari fins a 2300 m, a la vall de les Mulleres (SEN., Add.: 123); 
Nuria, ais pasturatges alpins, 2000-2400 m (SEN., Nos dec: 658;Pl. d'Esp.: 4 7 4 8 ) ; 
pastures de Mulleres (SEN.,F¿ N.: 71 , sub M. nuriensis, per confusió amb M nuriaé). 
CAD. (FL Cat. IV: 166) recull la citació nurienca de SEN. referint-la a M stricta. 
Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassocia-
ció de Festuca ovina subsp. indigesta). 

- De l'estatge monta a l'alpi, rr. 1550-2400 m. 
Es fa als sois sorrencs nus o amb vegetado oberta (vores de camins, cremades,...). 

VI-VIII. 
Entre el Pía d'Anyella i la Collada de Toses, 1875 m; El Pinetar (Plañóles), 1550 m; 
Coma de Gombreny, 2100 m; soleil del Bosc de Ribes, 1560 m. 

L'exemplar de l'herbari Sennen {Pl. d'Esp. 2626) a que fan referencia les citacions nu-
rienques de 1'autor fou déterminât en principi corn a M. minutiflora Boiss. f. pyrenaica i 
batejat posteriorment amb el nom de M. Nuriae; correspon sens dubte a M stricta. 

0 0 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Lateeur. 

772. Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. teresiana (Sen.) O. Bolôs et Vigo;Af. teresiana Sen., 
M. decumbens Host subsp. teresiana (Sen.) Grau 

Nuria (SEN., Add.: 123, sub M. sylvatica var. montana (Ben.) Rouy); torrents dels 
massís de Nuria,... des de 700 m fins a les régions subalpines (SEN.,-/Vos dec: 658); 
regió de Nuria (SEN., Pl. d'Esp.: 45-46); prop dels torrents (SEN., Fl. N.: 7 1 , sub M. 
teresitae per confusió amb l'epítet teresiana). 
Sait del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2S,, Peucedaneto-Luzuletum desvauxii, 
sub M. silvática). 

— Estatges monta i subalpí, ce. 775-2025 m. 
Es fa ais boscos humits i als indrets frescals. Fagetalia sylvaticae, Betulo-
Adenostyletea, Vaccinio-Piceetea. IV-VIII. 

Des de l'entrada de la Vall fins a sobre Toses, a Nuria i a la Collada Verda. Localitats 
concretes: sota el Sagnari, Aiguës de Ribes, La Covil (1800 m), baga de Campelles, 
Roques Blanques, cap a Plañóles (1075 m), baga de Plañóles (abundant), sota Planés, 
Fornells, sobre Toses (1550 m), baga de Toses (1450 m), Collet de les Barraques 
(1850 m), baga d'Estremera, Queralbs, Fustanyà (1175 m), sobre la Ruira (1600 m), 
Canal de la Ganta (1900 m), Nuria (2025 m), Gorges del Freser (1700 m), Ribes de 
Freser, El Mas, Bosc d'en Cigala, Can Barratort (1150 m), sota Mont-roig (1800 m), 
Collada Verda, Conivella (1425 m), boixedes del Pía del Freixe (1575 m), etc. etc. 

A les zones elevades hom troba formes especiáis que semblen fer el transit vers M. 
alpestris. 

DG 3 9 , 1 8 , 28, 38, 37. Orôfit europ. SW. L'espècie, eur. 

773. Myosotis alpestris F.W. Schmidt 

Collada de Nuria (COMP. in VAYR., Pl. not.: 117) (VAYR., Cat. N: 53). 
Coma de Vaca (VAYR., Cat. N: 53 ; in CAD., Fl. Cat. IV: 169). 
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Núria. des del santuari fIns a 2300 m. a la vall de les Mulleres (SEN., Add.: 123);
Núria. als pasturatges alpins, 2000·2400 m (SEN., Nos dec.: 658;PL d'Esp.: 4748);
pastures de Mulleres (SEN.• FI. N.: 71. sub M. nuriensis, per confusió amb M. nuriae).
CAD. (FI. Cat. IV: 166) recull la citació nurienca de SEN. referint-la aMo stricta.
Vers el Puigmal. 2150 m (BR.-BL.. Vég. alp.: 161. Festucetum scopariae subassocia·
ció de Festuca ovina subsp. indigesta).

- De l'estatge montà a l'alpí. rr. 1550-2400 m.
Es fa als sòls sorrencs nus o amb vegetació oberta (vores de camins, cremades,...).
Vl·VlJl.
Entre el Pla d'Anyella i la Collada de Toses. 1875 m; El Pinetar (planoles), 1550 m;
Coma de Gombreny, 2100 m; solell del Bosc de Ribes, 1560 m.

L'exemplar de l'herbari Sennen (PI. d'Esp. 2626) a que fan referència les citacions nu
rienques de l'autor fou determinat en principi com a M. minutijlora Boiss. f.pyrenaica i
batejat posteriorment amb el nom de M. Nuriae; correspon sens dubte a M. stricta.

DG 29, 39.18,28,38. Lateeur.

772. Myosotis Sylvatica Hoffm. subsp. teresiana (Sen.) O. Bolós et Vigo;M. teresiana Sen.,
M. decumbens Host subsp. teresiana (Sen.) Grau

Núria (SEN.• Add.: 123. sub M. sylvatica var. montana (Ben.) Rouy); torrents dels
massís de Núria •... des de 700 m fins a les regions subalpines (SEN., Nos dec.: 658);
regió de Núria (SEN .• PL d'Esp.: 45-46); prop dels torrents (SEN., FI. N.: 71. subM.
teresitae per confusió amb l'epítet teresiana).
Salt del Sastre. 1780 m (BR.·BL.. Vég. alp. t. 28. Peucedaneto-Luzuletum desvauxii,
sub M. silvatica).

- Estatges montà i subalpí. cc. 775·2025 m.
Es fa als boscos humits i als indrets frescals. Fagetalia sylvaticae, Betulo·
Adenostyletea, Vaccinio-Piceetea. IV·VIII.

Des de l'entrada de la Vall fIns a sobre Toses, a Núria i a la Collada Verda. Localitats
concretes: sota el Sagnari, Aigües de Ribes. La Covil (1800 ml. baga de Campelles,
Roques Blanques, cap a Planoles (1075 ml, baga de Planoles (abundant). sota Planès,
Fornells. sobre Toses (1550 ml, baga de Toses (1450 ml, Collet de les Barraques
(1850 ml. baga d'Estremera, Queralbs, Fustanyà (I 175 ml. sobre la Ruira (1600 ml,
Canal de la Ganta (1900 ml, Núria (2025 ml, Gorges del Freser (1700 ml, Ribes de
Freser, El Mas, Bosc d'en Cigala, Can Barrator! (ll50 ml, sota Mont-roig (l800 ml,
Collada Verda. Comvella (1425 ml, boixedes del Pla del Freixe (1575 ml, etc. etc.

A les zones elevades hom troba formes especials que semblen fer el trànsit vers M.
aJpestris.

DG 39, 18,28,38,37. Oròfit europ. SW. L'espècie, euro

773. Myosotis alpeslris F.w. Schm.idt

Collada de Núria (COMP. in VAYR., PL nat.: 117) (VAYR., Cat. N.: 53).
Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 53; in CAD., FI. Cat. IV: 169).



Vail d'Eina (VAYR. in C A D . , H Cat. IV: 169). 
Nuria (CAD. ,H Cat. IV: 169). 
Vail de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum); al N 
de Nuria, 2200 m (BR.-BL., /. c. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae). 
Contrafort meridional del Puigmal, 2880 m; entre el Pía de Gorrablanc i el Coll de 
Queralbs, 2570 m (SERVE, Rech. comp; t. V, comunitat de Festuca supina, Suene 
acaulis i Salix re tusa). 

- Estatges subalpí i alpí, ce. Davalía rarament a l'estatge monta. (1175) 1600-2880 
m. 
Es fa ais prats i rasos, amb una certa preferencia pels terrenys calcináis. Seslerietalia 
coeruleae, Caricetalia curvulae. V-VIII. 

Corrent a la zona axial: Cap al Coll de la Creu de Meians (1925 m), Collet de les 
Barraques, Coma de Fontseca, El Pinetar (Queralbs), Torrent del Forn (1175 m), 
Gorges de Nuria, Nuria, Roc de la Male (2100 m), Coma de les Mulleres (2500 m), 
Coma d'Eina (2100 mj, cap al Pic de 1'Aliga (2200 m), Planell de Coma de Vaca, 
Coma de Fresers (2300 m), Emprius del Freser (2350 mj, vessants del Balandrau, etc. 
A les serres pre-pirinenques no tant frequent: Costa Rasa, Puigllancada (2200 m), Pía 
d'Anyella, Costes de l'Huguet, Plans de Nevá (1575 m), Costa Pubilla, llisos de Taga, 
Serra Cavallera, etc. 
(Vegeu el comentari a Fespécie anterior;. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Oróf. euras. 

774. Myosotis alpina Lapeyr.; M. pyrenaica Pourret 

Cap a Noufonts (SALV. in COSTA, Introd.: 177; SALV., COSTA in WK.,Prodr. II: 
505). 
Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 53). 
Puigmal (CAD., FL V: 99); frequent a les altures de Nuria fins al cim del Puigmal 
(CAD..FÍ Cat. IV: 169). 
Coll de Nuria (BUB., FL Pyr. I: 499, sub M. pyrenaea (Barrel.; Vaill.) 
Nuria, Finestrelles, cim del Puigmal, Coma de Vaca (SEN., Add.: 123); Finestrelles, 
cim del Puigmal, i des del santuari fins a 2300 m (SEN., Fl. N.: 71); Coll de Fines
trelles, sobre els esquists vers 2600 m... coll de Nuria i cim del Puigmal (SEN.,Diagn.: 
23-24); Coll de Finestrelles (SEN. in CAD., Fl. Cat. IV: 169). 
Puigmal, 2750 m, 2830 m (SERVE, Rech. comp. t. XXII, comunitat de Festuca supi
na); del Puigmal al Pas dels Lladres, 2560 m (SERVE, /. c. t. XXIV, comunitat de 
Festuca supina i Helictotrichon montanum). 

- Estatge alpí de la zona axial, r. 2400-2880 m. 
Es fa a les tarteres i llocs pedregosos. Thlaspietea, Caricetalia curvulae. VII-IX. 

Pas dels Lladres, 2540 m; tossa del Puigmal, 2700-2880 m;Pic de Finestrelles, 2750 
m; sobre la Fossa del Gegant, 2800 m; Pies de la Vaca, 2800 m; sobre el Clot de FÓs, 
2740 m; cap ais Tres Pies, 2400 m; Balandrau, 2550 m. 

La indicació que fa SEN. d'aquesta especie a unes altituds relativament baixes (des 
del santuari fins a 2300 m) fou corregida posteriorment per ell mateix. Efectivament, 

471

Vall d'Eina ryAYR. in CAD., FL Cat. IV: 169).
Núria (CAD., FI. Cat. IV: 169).
Vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. 1. 20, Elynero.()xytropidetum); al N
de Núria, 2200 m (BR.-BL., /. c. 1. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae).
Contrafort meridional del Puigmal, 2880 m; entre el Pla de Gorrablanc i el Coll de
Queralbs, 2570 m (SERVE, Rech. comp; 1. V, comunitat de Festuca supina, Silene
acau/is i Salix retusa).

- Estatges subalpí i alpí, cc. Davalla rarament a l'estatge montà. (1175) 1600-2880
m.
Es fa als prats i rasos, amb una certa preferència pels terrenys calcinals. Seslerietalia
coeruleae, Caríceta/ia curvulae. V-VI1I.

Corrent a la zona axial: Cap al Coll de la Creu de Meians (1925 ml, Collet de les
Barraques, Coma de Fontseca, El Pinetar (Queralbs), Torrent del Forn (1175 ml,
Gorges de Núria, Núria, Roc de la Malè (2100 ml, Coma de les Mulleres (2500 ml,
Coma d'Eina (2100 mi, cap al Pic de l'Àliga (2200 ml, Planell de Coma de Vaca,
Coma de Fresers (2300 ml, Emprius del Freser (2350 mi, vessants del Balandrau, etc.
A les serres pre-pirinenques no tant freqüent: Costa Rasa, Puigllançada (2200 ml, Pla
d'Anyella, Costes de l'Huguet, Plans de Nevà (1575 ml, Costa Pubilla, llisos de Taga,
Serra Cavallera, etc.
ryegeu el comentari a l'espècie anterior).

DG 29,39,18,28,38. Oròf. euras.

774. Myosotis alpina Lapeyr.; M. pyrenaica Pourret

Cap a Noufonts (SALV. in COSTA, Introd.: 177; SALV., COSTA in WK.,Prodr. JI:
505).
Muntanyes de Núria ryAYR., Cat. N.: 53).
Puigmal (CAD., FL v.: 99); freqüent a les altures de Núria ftns al cim del Puigmal
(CAD., FL Cat. IV: 169).
Coll de Núria (BUB., FL Pyr. I: 499, sub M. pyrenaea (Barrel.) Vaill.)
Núria, Finestrelles, cim del Puigmal, Coma de Vaca (SEN., Add.: 123); Finestrelles,
cim del Puigmal, i des del santuari ftns a 2300 m (SEN., FI. N.: 71); Coll de Fines
trelles, sobre els esquists vers 2600 m... coll de Núria i cim del Puigmal (SEN.,Diagn.:
23-24); Coll de Finestrelles (SEN. in CAD., FI. Cat. IV: 169).
Puigmal, 2750 m, 2830 m (SERVE, Rech. comp. t. XXII, comunitat de Festuca supi
na); del Puigmal al Pas dels Lladres, 2560 m (SERVE, I. c. 1. XXIV, comunitat de
Festuca supína i He/ictotríchon montanum).

- Estatge alpí de la zona axial, r. 2400-2880 m.
Es fa a les tarteres i llocs pedregosos. Thlaspietea, Caricetalia curvulae. VII-IX.

Pas dels Lladres, 2540 m; tossa del Puigmal, 2700-2880 m;Pic de Finestrelles, 2750
m; sobre la Fossa del Gegant, 2800 m; Pics de la Vaca, 2800 m; sobre el Clot de l'Ós,
2740 m; cap als Tres Pics, 2400 m; Balandrau, 2550 m.

La indicació que fa SEN. d'aquesta espècie a unes altituds relativament baixes (des
del santuari fms a 2300 m) fou corregida posteriorment per ell mateix. Efectivament,



a Diagn. diu que no ha vist la planta gairebé només que al Coli de Finestrelles, al Coli 
de Nûria i al cim del Puigmal. I afegeix: "Nous pensons que Gautier exagéra beau
coup l'indice de fréquence, à moins qu'il n'ait voulu désigner une espèce plus grêle 
généralment rapportée à des formes de M. alpestris"; hauria pogut dir que ell mateix 
havia sofert una confusiô semblant. 

DG 29 ,39 . Pir. 

775. Myosotis palustris (L.) L. susp. tuxeniana 0 . Bolös et Vigo;M scorpioides auct. 

Muntanyes de Ribes (CAD., Fl. Cat. IV: 165, subM palustris). 

- Estatges monta i subalpi, rr. 950-1775 m. 
Aiguamolls, rierols i mulleres. Phragmitetalia, Molinietalia, etc. VII-IX. 

Sota la Collada de Toses, 1775 m; baga de Fornells, 1550 m; vora Neva, 1300 m; 
Ribes de Freser, 950 m; vora l'estany de Can Roca, 1475 m; mulleres vora l'Orri Vell, 
1400-1550 m; cap a la Collada Verda, 1600 m. 

DG 18, 28, 38, 48. Oröfit europ SW? L'espècie, lateeur. 

776. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. subsp. sqwxrosz, Lappula echinata F ritsch, .Éc/n1 

nospernum lappula (L.) Lehm. 

Fins a Ribes (VAYR., Fl. N. : 53). 

— Erms i llocs ruderals de l'estatge monta, on sembla ran'ssima. 
Voltants de Ribes de Freser, 875-975 m. 

DG 38. Lateeur. 

Echinospernum pyrenaicum Vayr. 

Muntanya de Nuria i Alp (VAYR., Fl. N.: 5 3). 

- A l'herbari Vayreda no hem vist cap exemplar de Nuria, pero sí diversos de la Molina que cor-
responen en realitat a Lappula deflexa (Wahlenb.) Garcke. 

777. Cynoglossum officinale L. 

Valí de Ribes (CAD., Fl. Cat. IV: 174). 

— Estatges monta i subalpí a la zona pre-pirinenca, c. A la zona axial sembla molt 
rar. 825-1800 m. 
Calcícola preferent. Es fa a les comunitats nitrófiles (Onopordion acanthii); de mane
ra dispersa, és freqüent dins els prats molt pasturáis o en terrenys remoguts. VI-VII. 

Turó de la Perdiu (La Molina); Pía d'Anyella, 1800 m; sobre Toses, 1600 m; cap a la 
Collada de Toses; Toses, 1450 m; Plañóles, 1150 m; Ventola, 1300 m; Bosc de Camp-
elles, a les clarianes; Lleixes de la Covil, 1750 m; vora Campelles, 1300 m; sobre Can 
Rosset, 1200 m; Aigües de Ribes, 825 m; Can Perramon de Dalt, 975 m; Ribes de 
Freser, 950 m; La Balcera, 1500 m; abundant a la baga de Pardines (les Noufonts, 
l'Orri Vell, ElTarter,..., 1450-1650 m; sota el Puig del Pía de les Pasteres, 1700 m. 

DG 18, 28, 38, 48. Circumbor. A Europa, eur. 
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a Diagn. diu que no ha vist la planta gairebé només que al Coll de Finestrelles, al Coll
de Núria i al cim del Puigmal. I afegeix: "Nous pensans que Gautier exagèra beau
coup l'indice de fréquence, à moins qu'il n'ait voulu désigner une espèce plus grêle
généralment rapportée à des formes de M alpestris"; hauria pogut dir que ell mateix
havia sofert una confusió semblant.

DG 29,39. Piro

775. Myosotis palustris (L.) L. susp. tuxeniana O. Bolòs et Vigo;M. scorpioides auct.

Muntanyes de Ribes (CAD., FI. Cat. IV: 165, sub M. palustris).

- Estatges montà i subalpí, rr. 950-1775 m.
Aiguamolls, rierols i mulleres. Phragmitetalia, Molinietalia, etc. VII-IX.

Sota la Collada de Toses, 1775 m; baga de Fornells, 1550 m; vora Nevà, 1300 m;
Ribes de Freser, 950 m; vora l'estany de Can Roca, 1475 m; mulleres vora l'Orri Vell,
1400-1550 m; cap a la Collada Verda, 1600 m.

DG 18,28,38,48. Oròfit europ SW? L'espècie, lateeur.

776. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. subsp. squarrosa;Lappulaechinata Fritsch,Echi
nospernum lappula (L.) Lehm.

Fins a Ribes (VAYR., FI. N' 53).

- Erms i llocs ruderals de l'estatge montà, on sembla raríssima.
Voltants de Ribes de Freser, 875·975 m.

DG 38. Lateeur.

Echinospernum pyrenaicum Vayr.

Muntanya de Núria i Alp (V AYR., FI. N.: 53).

- A l'herbari Vayreda no hem vist cap exemplar de Núria, però sí diversos de la Molina que cor
responen en realitat a Lappula deflexa (Wahlenb.) Garcke.

777. Cynoglossum officinale L.

Vall de Ribes (CAD.,FI. Cat. IV: 174).

- Estatges montà i subalpí a la zona pre-pirinenca, C. A la zona axial sembla molt
rar. 825·1800 m.
Calcícola preferent. Es fa a les comunitats nitròfiles IGnopordion acanthil); de mane
ra dispersa, és freqüent dins els prats molt pasturats o en terrenys remoguts. VI·VII.

Turó de la Perdiu (La Molina); Pla d'Anyella, 1800 m; sobre Toses, 1600 m; cap a la
Collada de Toses; Toses, 1450 m; Planoles, 1150 m; Ventolà, 1300 m; Bosc de Carnp
elles, a les clarianes; Lleixes de la Covil, 1750 m; vora Campelles, 1300 m; sobre Can
Rosset, 1200 m; Aigües de Ribes, 825 m; Can Perrarnon de Dalt, 975 m; Ribes de
Freser, 950 m; La Balcera, 1500 m; abundant a la baga de Pardines (les Noufonts,
l'Orri Vell, El Tarter, ... , 1450-1650 m; sota el Puig del Pla de les Pasteres, 1700 m.

DG 18,28,38,48. Circumbor. A Europa, euro



VERBENACEAE 

779. Verbena officinalis L. 

- Estatge monta, c. 800-1450 m. 
Llocs ruderals poc o molt humits, vores de camins, . . . Onopordetalia acanthii, Bi-
dentalia tripartitae, Convolvuletalia, Plantaginetalia majoris. VI-IX. 

Esteguel, 850 m; Can Perramon de Baix, 800 m; vail de Barrico, 900-1000 m; Aigiies 
de Ribes, 825 m; Angelats 850 m; El Baell, 1200 m;Pedrera, 975 m; Ribes de Freser; 
costes de Segura, 975-1100 m; Roques Blanques, 1000 m; solell de Ventola; sota Pla
nes, 1100 m; Batet; Rialb, 1050 m; Queralbs, 1275 m; La Farga de Queralbs, 1175 
m; sobre Serrat, 1450 m; Ribesaltes; Pardines; etc. 

DG 28, 38, 37. Subcosm. 

CALLITRICHACEAE 

780. Callitriche palustris L.; C. verna L. 

- Estanys i bassiols, rr. 1550-2200 m. VI-VIII. 

Collet de Sant Salvador, 2200 m; Pia de Pena, 1725 m; Pia de la Llagona, 1750 m; 
cap a l'Orri Veil, 1550 m. 

DG 18, 38, 37. Circumbor.-alp. 

LABIATAE 

781. Ajuga pyramidalis L. 

Prats de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 203); vora Nuria (SALV. in WÜ.,Prodr. 
II: 466); prats i jaces de Nuria (VAYR., Cat. N.: 62); prats i llocs humits de Nuria 
(CAD., Fl. V.: 105); Nuria (CAD., Fl Cat. IV: 413). 

778. Cynoglossum dioscoridis Vili.; C. loreyi Jordan ex Lange 

Sant Amanç (VAYR., Pl. Cat. : 61). 

- Torrent de Coli de Jou, sota Sant Amanç, 1425 m. 

DG 37. Orò fit submed. W 

Cynoglossum germanicum Jacq. ;C. montanum auct., non L. 

Ribes (CAD., FI V.: 99 ; Notas fitog. 06: 17). 

- Confusió amb l'espècie 777. El mateix CADEVALL omet aquesta citació posteriorment 
(FI Cat.) i indica, per contra, C. officinale a la Vali de Ribes {le. IV: 174), tot afegint en nota: 
"per error va èsser consignât en la Flora del Vallès el Cynoglossum montanum en lloc d'aquestaes-
pècie". 
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778. Cynog1ossum dioscoridis Viii.; C. loreyi Jordan ex Lange

Sant Amanç(VAYR.,PI. Cat.: 61).

- Torrent de Coll de Jou, sota Sant Amanç, 1425 m.

DG 37. Oròfit submed. W

Cynoglossum gennanicum Jacq.; e montanum auct., non L

Ribes (CAD., FI v.: 99; Nota, ¡Itog. 06: 17).

- Confusió amb l'espècie 777. El mateix CADEVALL omet aquesta citació posterionnent
(FL Cat.) i indica, per contra., e officinale a la Vall de Ribes (l.c. IV: 174), tot afegint en nota:
"per error va ésser consignat en la Flora del Vallès el Cynoglossum montanum en lloc d'aquesta es
pècie".

VERBENACEAE

779. Verbena officinalis L.

- Estatge montà, c. 800-1450 m.
Llocs ruderals poc o molt humits, vores de camins, ... Onopordetalia acanthii, Bi
dentaUa tripartitae, ConvolvuletaUa, Plantaginetalia majoris. VI-lX.

Estèguel, 850 m; Can Perramon de Baix, 800 m; vall de Barricó, 900-1000 m; Aigües
de Ribes, 825 m; Angelats 850 m; El Baell, 1200 m; Pedrera, 975 m; Ribes de Freser;
costes de Segura, 975-1100 m; Roques Blanques, 1000 m; solell de Ventolà; sota Pla
nès, 1100 m; Batet; Rialb, 1050 m;Queralbs, 1275 m;La Farga de Queralbs, 1175
m; sobre Serrat, 1450 m; Ribesaltes; Pardines; eic.

DG 28) 38, 37.

CALLlTRICHACEAE

Subcosm.

780. Callitriche palustris L.; C. verna L.

- Estanys i bassiols, rr. 1550-2200 m. VI-VIII.

Callet de Sant Salvador, 2200 m; Pla de Pena, 1725 m; Pla de la Llagona, 1750 m;
cap a l'Orri Vell, 1550 m.

DG 18,38,37.

LABIATAE

Circumbor.-alp.

781. Ajuga pyramidalis L.

Prats de Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 203); vora Núria (SALV. in WK., Prodr.
JI: 466); prats i jaces de Núria (VAYR., Cat. N: 62); prats i llocs humits de Núria
(CAD., FI. v.. 105); Núria (CAD., FI Cat. IV: 413).



Sani Amanç (VAYR., Pl. Cat. : 83 ; in CAD., Fl Cat. IV: 413). 

— De l'estatge monta superior a l'alpi, c. 1450-2400 m. 
Acidòfila. Es fa als prats i matollars; mes rarament als boscos clars. 
De l'ordre Nardetalia; també al Calluno-Genistion i als Vaccinio-Piceetea. VII-VIII. 

Sobre Costa Rasa, 2150 m; Collada de Toses, 1775 m; El Pinetar, 1900 m;voltants 
de Nuria, 1900-2200 m; sota el Collet Verd, 2150 m; Vali d'Eina, 2400 m; Coma del 
Gispet, 2000 m; Coma de Fresers, 2250 m; baga de Siat, 1800 m; cap als Prats, 
1450 m. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 37. Eur. 

782. Ajuga reptans L. 

— Gairebé només a la zona meridional de la Valí, r. 800-1700 m. 
Boscos humits i comunitats de degradació corresponents. De l'ordre Fagetalia. IV-VI. 

Fageda d'Esteguelella; sota el Casot, 800 m; vali de Barricò, 875 m; Aigües de Ribes, 
850 m; vora Ribes de Freser, 950 m; Sant Aman?, 1700 m. 

DG 28, 38, 27, 37. Eur. 

783. Teucrium scorodonia L. 

Ribes (CAD., Fl. Cat. IV: 420). 
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Sant Amanç 01AYR., PL Cat.: 83; in CAD., FI Cat. IV: 413).

- De l'estatge montà superior a l'alpí, c. 1450-2400 m.
AcidòfIla. Es fa als prats i matollars; més rarament als boscos clars.
De l'ordre Nardetalia; també al Ca//uno-Genistion i als Vaccinio-Piceetea. VII-VIII.

Sobre Costa Rasa, 2150 m; Collada de Toses, 1775 m; El Pinetar, 1900 m;voltants
de Núria, 1900-2200 m; sota el Callet Verd, 2150 m; Vall d'Eina, 2400 m; Coma del
Gispet, 2000 m; Coma de Fresers, 2250 m; baga de Siat, 1800 m; cap als Prats,
1450 m.

DG 29, 39, 18,28,38,37. Eur.

782. Ajuga reptans L.

- Gairebé només a la zona meridional de la Vall, r. 800-1700 m.
Boscos humits i comunitats de degradació corresponents. De l'ordre Fagetalia_ IV-VI.

Fageda d'Esteguelella; sota el Casot, 800 m; vall de Barricó, 875 m; Aigües de Ribes,
850 m; vora Ribes de Freser, 950 m; Sant Amanç, 1700 m.

DG 28, 38, 27, 37.

9 Ajuga reptans

7

783. Teucrium scorodonia L.

Ribes (CAD., FI. Cat. IV: 420).

2 3

Eur.



— Estatge monta, ce. Penetra a l'estatge subalpf. Nul о molt rar a la zona pre-pirinen-
ca, predominantment calcària. 
Acidòfil. Es fa als boscos i als matollars sobre terrenys silicis. De l'aliança Quercion 
robori-petraeae; també al Sarothamnion, al Calluno-Genistion i al Quercion pubes-
centi-petraeae. VI-IX. 

El Baell, 1200 m; Roques Blanques; Planoles; cap al Solà, 1250 m; Sta. Caterina, so
bre Ribes de Freser; Rialb: Queralbs; sota Serrât, 1250 m; La Farga de Queralbs; 
cap a Daió; Gorges de Nûria, 1650 m; vers el Sait del Grill, 1200 m; Les Ribes, 1400 
m;LaBalma, 1700m;Cingle delBoc, 1650 m;bosc de Ribes; Pardines; etc. 

DG 39, 28, 38. Lateatl. 

784. Teucrium botrys L. 

— Estatge monta, r. 900-1400 m. 

Llocs tarterosos, codolars dels rius, talussos... Galeopsion, Stipion calamagrostis. 
VI-IX. 

Entre Fornells i Toses, 1400 m; vora Espinosa, 1150 m; sota Planoles, 1075 m; 
soleil de Ventola, 1250 m; Roques Blanques, 1100 m; Rialb, 1050 m; Maçana, 
975 m. 

DG 28, 38. Latemed.-Atl. 

785. Teucrium chamaedrys L. subsp. pinnatifidum (Sen.) Rech. f. 

— Estatge monta, c; s'enfila a l'estatge subalpf. 800-1400 (1700) m. 
Prats, matolls, boscos clars, llocs rocosos; sempre en indrets secs i calents. VI-IX. 

Voltants del Sagnari; Collada de Grats, 1225 m; sobre la Corba, 1000 m; soleils de 
Can Perramon de Baix, fins a 1200 m; serrât de l'Home; Torrent Roig (El Baell), 
975 m; sobre Aiguës de Ribes; El Baell, 1100 m; Can Gorra, 1050 m; sobre Angelats, 
1000 m; Campelles, 1300 m; soleil de Sant Antoni, 1150 m; costes de Segura; Ro
ques Blanques; cap a Rialb, 975 m; Fustanyà, 1175 m; soleils de Queralbs, 1275 m; 
sobre Serrât; Torrent del Forn (Queralbs), 1175 m; sota el Roc de Tot-lo-món, 
1700 m; Ribesaltes, 1100 m; soleil del bosc de Ribes, 1350 m; de Pardines a Boixe-
tera, 1300 m; Can Perramon de Dalt, 1000 m. 

DG 39, 28, 38, 27, 37. Med.-Submed. 

786. Teucrium pyrenaicum L. var. catalaunicum Sen. 

Entre Campdevànol i Ribes (POURRET, Chloris: 144). 
Ribes (CAD., FI. V.: 1 0 5 ; И Cat. IV: 422). 
Nûria (SEN., Add. : 151 ; Fl N. : 74). 

— De l'estatge monta al h'mit inferior de l'alpi, ce, però molt rar en terrenys silicis. 
800-1700(2200) m. 
Prats secs, llocs rocosos о pedregosos. Calci'cola préfèrent. Termòfil. Xerobromion, 
Aphyllanthion, Festucion gautieri. VI-VIII. 

,
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Estatge montà, cc. Penetra a l'estatge subalpí. Nul o molt rar a la zona pre·pirinen·
ca, predominantment calcària.
Acidòm. Es fa als boscos i als matollars sobre terrenys silicis. De l'aliança Quercion
robori-petraeae; també al Sarothamnion, al Ca/luno-Genistion i al Quercion pubes·
centi-petraeae. VI-IX.

El Baell, 1200 m; Roques Blanques; Planoles; cap al Solà, 1250 m;Sta. Caterina, so
bre Ribes de Freser; Rialb: Queralbs; sota Serrat, 1250 m; La Farga de Queralbs;
cap a Daió; Gorges de Núria, 165.0 m; vers el Salt del Grill, 1200 m; Les Ribes, 1400
m; La Bahna, 1700 m; Cingle del Boc, 1650 m; bosc de Ribes; Pardines; etc.

DG 39,28,38. Lateatl.

784. Teucrium botrys L.

- Estatge montà, r. 900-1400 m.
Llocs tarterosos, codolars dels rius, talussos... Ga!eopsion, Stipion calamagrostis.
VI-IX.

Entre Fornells i Toses, 1400 m; vora Espinosa, 1150 m; sota Planoles, 1075 m;
solell de Ventolà, 1250 m; Roques Blanques, llOO m; Rialb, 1050 m; Maçana,
975 m.

DG 28,38. Latemed.·Atl.

785. Teucrium chamaedrys L. subsp. pinnatifidum (Sen.) Rech. f.

- Estatge montà, e; s'enma a l'estatge subalpi. 800-1400 (1700) m.
Prats, matolls, boscos clars, llocs rocosos; sempre en indrets secs i calents. VI·IX.

Voltants del Sagnari; Collada de Grats, 1225 m; sobre la Corba, 1000 m; solells de
Can Perramon de Baix, fms a 1200 m; serrat de l'Home; Torrent Roig (El Baell),
975 m; sobre Aigües de Ribes; El Baell, llOO m; Can Gorra, 1050 m; sobre Angelats,
1000 m; Campelles, 1300 m; solell de Sant Antoni, 1150 m; costes de Segura; Ro
ques Blanques; cap a Rialb, 975 m; Fustanyà, 1175 m; solells de Queralbs, 1275 m;
sobre Serrat; Torrent del Forn (Queralbs), 1175 m; sota el Roc de Tot-lo-món,
1700 m; Ribesaltes, 1JOO m; solell del bosc de Ribes, 1350 m; de Pardines a Baixe
tera, 1300 m; Can Perramon de Dalt, JOOO m.

DG 39,28,38,27,37. Med.·Submed.

786. Teucrium pyrenaicum L. var. catalaunicum Sen.

Entre Campdevànol i Ribes (pOURRET, Ch/oris: 144).
Ribes (CAD., FL V.: 105; FL Cat. IV: 422).
Núria (SEN., Add.: 151 ;FL N: 74).

- De l'estatge montà al límit inferior de l'alpí, cc, però molt rar en terrenys silicis.
800-1700(2200) m.
Prats secs, llocs rocosos o pedregosos. Calcícola preferent. Termòfil. Xerobromioll,
Aphy/lanthion, Festucion gautieri. VI-VIII.



Des de l'entrada de la Vali fìns al Pia de Rus (1900 m), a la Costa de les Tutes (2200 
m), a Coma de Vaca (2125 m), a Pòrtoles (1510 m) i a Sant Amane (1800 m). Loca-
litats concretes: solell del Sagnari (800 m), La Corba, Torrent de la Corba (1250 m), 
Esteguelella, Golobran (1500 m), Barricò, Can Perramon de Baix, serrar de l'Home, 
sobre Aigues de Ribes, bosc del Baell, cap a la Roca Aguda, El Portet (1650 m), La 
Berruga (1775 m), Pia de Pujalts (1900 m), sobre Angelats, Pedrera (975 m), Costes 
de Segura, vora Pia d'Anyella (1750 m), Macana, Bosc de Ribes, cap a Vilamanya 
(1150 m), Rialb, vali Estremerà, baga de la Canya (2000 m), Pedrisses (2050 m), 
Clots de Macaria (1200 m), sobre Es Quer (1450 m), llisos de Taga (1650 m), Camp 
delsDois (1580 m), Cingles de Sant Eloi(1725 m), etc. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 27, 37. Endèm pir.-cat. L'espècie, ibero-occ. 

Teucrium polium L. subsp. aureum (Schi.) Arcangeli; T. aureu.m Schr. 

— Existent als solells calcaris del vei Ripollès, aniba fins a les portes de la Vali: Cingles de Co-
rones, 1200 m. 

DG 37. 

787. Scutellaria alpina L. subsp. alpina. 

Coma de les Mulleres, vora Nùria (COMP., Hist. Nat. I: 535). 
Prats de Nùria (PUJOL inVAYR., PI. noi: 131;inWK.,Swpp/..- 157). 
Torrent de sota Fontnegra, Creu d'en Riba, Coma de Vaca (VAYR., Cat. N: 62); 
Nùria, Coma de Vaca (VAYR. in CAD., FI. Cat. IV: 404); vessant dret de Coma-
negra (sic) (CAD., £xc.:100); cap a Font-negra (CAD., FI. Cat. IV: 404). 
Puigllancada (SEN., Add.: 150, sub raca javalambrensis Pau). 
Vessant meridional del Coli de Queralbs, 2490-2550 m (SERVE., Rech. comp. t. 
XI, comunitat d'Astragalus nevadensis [Festuca scopano). 

— Estatges subalpi i alpi' de la zona axial, r; també a l'extrem occidental de la Serra 
de Montgrony. 1650-2650 m. 
Generalment en terrenys calcinals; més rarament sobre esquists. Es fa als llocs pedre-
gosos i a les tarteres. Androsacetalia alpinae, Festucion gautieri. VII-Vili. 

Comuna als terrenys calcaris de la serralada axial: Coma de Fontseca i Pas dels Lla-
dres, 2400-2550 m; Costa de les Tutes, 2100-2200 m; Coma de Fontalba, 2150 m; 
Coma de les Eugues, 2500 m; Pie de Fresers, 2500 m; vora el Coli dels Tres Pics, 
2350 m. 
També a la capcalera de la vali del Rigard: De Toses al Pia d'Anyella, 1650 m; Pia de 
Rus, 1900 m, 1950 m; abundant al dm del Puigllancada, 2300-2400 m. 

DG 29, 39, 18. Oròfit europ. S. 

788. Marnibium vulgare L. 

— Estatge monta, només als llocs ruderalitzats (vores de cases i poblacions, cledes), 
c. 800-1550 m. 
De l'ordre Onopordetalia acanthil V-IX. 
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Des de l'entrada de la VaU fins al Pla de Rus (1900 m), a la Costa de les Tutes (2200
m), a Coma de Vaca (2125 m), a Pòrtoles (1510 m) i a Sant Amanç (1800 m). Loca
litats concretes: soleU del Sagnari (800 m), La Corba, Torrent de la Corba (1250 m),
EstegueleUa, Golobran (1500 m), Barricó, Can Perramon de Baix, serrat de l'Home,
sobre Aigües de Ribes, bosc del Baell, cap a la Roca Aguda, El Portet (1650 m), La
Berruga (1775 m), Pla de Pujalts (1900 m), sobre Angelats, Pedrera (975 m), Costes
de Segura, vora Pla d'Anyella (1750 m), Maçana, Bosc de Ribes, cap a Vilamanya
(1150 m), Rialb, vaU Estremera, baga de la Canya (2000 m), Pedrisses (2050 m),
Clots de Maçana (1200 m), sobre Es Quer (1450 m), llisos de Taga (1650 m), Camp
dels Dois (1580 m), Cingles de Sant Eloi (1725 m), etc.

DG 29, 39,18,28,38,27,37. Endèm pir.-cat. L'espècie, ibero-occ.

Teucrium polium L subsp. aureum (Schr.) Arcangeli; T. aureum 5chr.

- Existent als solells calcaris del veí Ripollès, arriba fms a les portes de la Vall: Cingles de Co
rones, 1200 m.

DG 37.

787. ScuteUaria alpina L. subsp. alpina.

Coma de les MuUeres, vora Núria (COMP., Hist. Nat. I: 535).
Prats de Núria (PUJOL in VAYR., P/. nat.: 131; in WK., SuppL 157).
Torrent de sota Fontnegra, Creu d'en Riba, Coma de Vaca (VAYR., Cat. N: 62);
Núria, Coma de Vaca (VAYR. in CAD., F1. Cat. IV: 404); vessant dret de Cama
negra (sic) (CAD., Exc.: 100); cap a Font-negra (CAD., F/. Cat. IV: 404).
Puigllançada (SEN., Add.: 150, sub raça java/ambrensis Pau).
Vessant meridional del CoU de Queralbs, 2490-2550 m (SERVE., Rech. comp. t.
XI, comunitat d'Astraga/us nevadensis i Festuca scoparia).

- Estatges subalpí i alpí de la zona axial, r; també a l'extrem occidental de la Serra
de Montgrony. 1650-2650 m.
Generalment en terrenys calcinals; més rarament sobre esquists. Es fa als Uocs pedre
gosos i a les tarteres. Androsaceta/ia a/pinae, Festucion gautieri. VII-VIII.

Comuna als terrenys calcaris de la serralada axial: Coma de Fontseca i Pas dels Lla
dres, 2400-2550 m; Costa de les Tutes, 2100-2200 m; Coma de Fontalba, 2150 m;
Coma de les Eugues, 2500 m; Pic de Fresers, 2500 m; vora el Coll dels Tres Pics,
2350 m.
També a la capçalera de la vaU del Rigard: De Toses al Pla d'Anyella, 1650 m; Pla de
Rus, 1900 m, 1950 m; abundant al cim del Puigllançada, 2300-2400 m.

DG 29, 39,18. Oròfit europ. S.

788. Marrubium vulgare L.

- Estatge montà, només als llocs ruderalitzats (vores de cases i poblacions, cledes),
c. 800-1550 m.
De l'ordre Onopordeta/ia acanthii V-IX.



Esteguelella, 850 m; sobre Can Maiols (Ripollès), 1100 m; Saltor, 1350 m;ElBaell , 
1200 m; Campelles, 1300 m; Can Rosset, 1200 m; Ventola, 1300 m; El Solà, 1200 
m; Fornells, 1300 m; Ribes de Freser, 950 m; Vilamanya, 1275 m; Casa dels Plaus, 
1550 m. 

DG 28, 38, 37. Plurireg. 

789. Sideritis hirsuta L. 

Fontlletera, cap a Nûria (VAYR., Pl. Cal: 79, sub var. bracteosa Wk.). 

- Estatge monta a la zona meridional de la Vali, r. 775-1100 m. 
Prats i matollars secs. Calcfcola. Ononido-Rosmarinetea, etc. VH-IX. 

Vora el Pont d'en Cabreta; El Sagnari, 900 m; soleil d'Estèguel, 1050 m; sota Estè-
guel, 800 m; sobre la Corba, 900 m. 

L'exemplar de l'herbari Vayreda corresponent a la citació a dalt ressenyada és en 
realitat S. hyssopifolia. 

DG37. Med.W 

790. Sideritis hyssopifolia L. 

Nom vulgar: te de roca. 

Nuria (VAYR., Cat. N. : 62;Pl. Cat. : 78, sub. A dentifolia Wk. a alpina Wk.; inCAD., 
Fl. Cat. IV: 396, sub var. alpina Wk.) (CAD., FI. V: 105; Fl. Cat. IV: 396) 
(FERRER, Exe: 83) (SEN., Add.: 148, on indica les varietats angustifolia Wk., 
paucidentata Wk. i pyrenaica (Poir.) Briq.). 
Puigllançada (SEN., Add.: 148, sub var. angustifolia Wk., var. paucidentata Wk. i var. 
pyrenaica (Poir.) Briq.) (CAD., Fl. Cat. IV: 396). 
(Vegeu S. eynensis, S. mariae, S. endressii i comentari a S. hirsuta) 

- Des de l'estatge monta superior a l'alpi, c. (1200) 1400-2600 m. 
Gairebé exclusivament als terrenys calcaris. Es fa sobretot als prats secs del Festucion 
gautieri. VI-VIII. 

Comuna a les clapes calcàries de la serralada axial, bé que de vegades apareix també 
en terrenys silicis poc àcids: Coma de Fontseca, 2400-2550 m; sobre la Font de 
l'Home mort, 1950 m; baga d'Estremerà, 1700 m; sobre Vilamanya, 1400 m; Coma 
de Fontalba; voltants de Nuria; Pedrisses, 2000 m; Coma de Vaca; Coma de les 
Eugues, 2500 m; Coma de Fresers, 2150 m; cap al Coll dels Tres Pics, 2350 m; 
vessants del Balandrau; La Canya, 2100 m; torrent del Forn, 1200 m; etc. 
Frequent també a les serres pre-pirinenques: Pia de Rus; Pia d'Anyella, 1800 m; cap a 
la Collada de Toses; baga de Toses, 1500 m; Costa Pubilla; La Covil; La Berruga, 
1750 m; Uisos de Taga, 1450-2000 m; Plans de Portóles, 1525 m;Sant Amanç, 1800 
m; etc. 

Planta extraordinàriament polimorfa. A la comarca hom pot reconèixer formes que 
s'adiuen bé amb la subsp. guillonii (Timb.-Lagr.) Rouy i altres que s'acosten bastant a 
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EstegueleUa, 850 m; sobre Can Maiols (Ripollès), llOO m; Saltor, 1350 m; El Baell,
1200 m; Campelles, 1300 m; Can Rosset, 1200 m; Ventolà, 1300 m; El Solà, 1200
m; ForneUs, 1300 m; Ribes de Freser, 950 m; Vilamanya, 1275 m; Casa dels Plaus,
1550 m.

DG 28, 38, 37. Plurireg.

789. Sideritis hirsuta L.

FontUetera, cap a Núria (VAYR., PI. Cat.: 79, sub var. bracteosaWk.).

- Estatge montà a la zona meridional de la VaU, r. 775-1100 m.
Prats i matoUars secs. Calcícola. Ononido-Rosmarinetea, etc. Vil-IX.

Vora el Pont d'en Cabreta; El Sagnari, 900 m; soleU d'Estèguel, 1050 m; sota Estè
guel, 800 m; sobre la Corba, 900 m.

L'exemplar de l'herbari Vayreda corresponent a la citació a dalt ressenyada és en
realitat S. hyssopifolia.

DG 37. Med. W

790. Sideritis hyssopifolia L.

Nom vulgar: te de roca.

Núria (VAYR., Cat. N: 62; PI. Cat.: 78, sub. A dentifolia Wk. OI alpina Wk.; inCAD.,
Fi Cat. IV: 396, sub var. alpina Wk.) (CAD., FI. v.: 105; FI. Cat. 1V: 396)
(FERRER, Exc.: 83) (SEN., Add.: 148, on indica les varietats angustifolia Wk.,
paue/dentata Wk. i pyrenaica (Poir.) Briq.).
Puigllançada (SEN., Add.: 148, sub var. angustifolia Wk., var. paue/dentata Wk. i var.
pyrenaica (Poir.) Briq.) (CAD., FI. Cat. IV: 396).
(Vegeu S. eynensis, S. mariae, S. endressli i comentari a S. hirsuta)

- Des de l'estatge montà superior a l'alpí, c. (1200) 1400-2600 m.
Gairebé exclusivament als terrenys calcaris. Es fa sobretot als prats secs del Festucion
gautieri. VI-VIII.

Co.nuna a les clapes calcàries de la serralada axial, bé que de vegades apareix també
en terrenys silicis poc àcids: Coma de Fontseca, 2400-2550 m; sobre la Font de
l'Home mort, 1950 m; baga d'Estremera, 1700 m; sobre Vilamanya, 1400 m; Coma
de Fontalba; voltants de Núria; Pedrisses, 2000 m; Coma de Vdca; Coma de les
Eugues, 2500 m; Coma de Fresers, 2150 m; cap al Coll dels Tres Pics, 2350 m;
vessants del Balandrau; La Canya, 2100 m; torrent del Forn, 1200 m; etc.
Free¡üent també a les serres pre-pirinenques: Pla de Rus;Pla d'Anyella, 1800 m; cap a
la Collada de Toses; baga de Toses, 1500 m; Costa Pubilla; La Covil; La Berruga,
1750 m; llisos de Taga, 1450-2000 m; Plans de Pbrtoles, 1525 m; Sant Amanç, 1800
m;etc.

Planta extraordinàriament polimorfa. A la comarca hom pot reconèixer formes que
s'adiuen bé amb la subsp. guillonii (Timb.-Lagr.) Rooy i altres que s'acosten bastant a



la subsp. hyssopifoiia; molts exemplars, però, presenten caractéristiques intermedies 
entre ambdues subspecies. 

DG 29, 39 ,18 , 28, 38, 37. Oròfit med. 

Sideritis eynensis Sen. 

Massís de Nuria i del Puigmal, des de 1750 m, aproximadament, fins a 2000 m (SEN., Nos dec. : 
664); masses de Nuria i del Puigmal, fins per damunt de 2000 m, a les pastures assolellades (SEN., 
Pl. d'Esp. 1932: 119-120). A la seva flora nurienca (FIN.: 74) SEN. cita també aquest binomi 
sense fer comentaris. 

- Pels exemplars d'herbari que hem pogut examinar, creiem que es tracta d'una forma de S. 
hyssopifoiia propera a la subsp. guillonii. 

Sideritis marine Sen. 

Indicada en principi per SENNEN a la Serra de Montgrony {Nos. dec: 664-665), el mateix autor 
la inclou després en la seva flora nurienca (FI. N: 74) i més tard (Diagn.: 45) especifica que 
aquesta planta es fa a "Nuria, a les pastures alpines, vers 2000 m". 

- Vistos els exemplars d'herbari, no hi ha dubte que es tracta d'una de les formes de S. hyssopifoiia. 

Sideritis endressii Wk. 

Nuria, cim de Toses (sic) (BR.-BL.,Notes: 229). 
Vessant oriental del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. 1.19, Festucetum scopariae); Nuria, 
2200 m, vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., /. c: 161, Festucetum scopariae subassociació de 
Festuca ovina subsp. indigesta). 
Vessant meridional del Coll de Queralbs, 2500-2550 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat 
à'Astragalus nevadensis i Festuca scoparla). 

- Citacions que es deuen a confusió amb Sideritis hyssopifoiia. 

Phlomis herba-venti L. 

- Existent al limit meridional de la Vail, vora Corones, 1275 m. 

DG 37. 

Galeopsis pyrenaica Bartl. 

Coll de Nuria (GR. et GODR., FI. Fr. II: 686, on els autors indiquen que es tracta 
d'una forma nana). 
Collada de Nuria, Coll de Noufonts (COMP., Hist. Nat. II: 530). 
Ribes (PUIGG. in COSTA, Supl: 64; in Wk.,Suppi: 153) (CAD.,Fl. Cat. IV: 372); 
vali de Ribes (CAD., FI. V: 104). 
Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 61j; Nuria (VAYR.,/7. Cat: 81, vai. nana 
Wk., legit PUJOL). També SEN. inclou l'espèrie en el seu catàleg nurienc (Fl. N.: 74). 
De Queralbs a Nuria. La var. microphylla Sen. et Pau... a les tarteres i arrossegalls de 
la regió alpina, a Nuria, Puigllançada... (SEN., Add.: 147). 
Pic de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 5, Iberidetum spathulatae); 
Nuria, 2250 m, Noufonts, 2320 m, Coli de Nuria, 2350 m, Pic de Finestrelles, 2480 
m, Coli de Lio, 2350-2400 m (BR.-BL., /. c. t. 7, Galeopsideto-Poetum fontqueriî); 
vessant meridional delPuigmal, 2550 m (BR.-BL, /. c. t. 8,Senecietum leucophyllae); 
vers Noufonts, 2450 m (BR.-BL., /. c. t. 21, Festucetum eskiae). 
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la subsp. hyssopifolia; molts exemplars, però, presenten característiques intermèdies
entre ambdues sUbspècies.

DG 29, 39,18,28,38,37. Oròfit med.

Sideritis eynensis Sen.

Mass{s de Núria i del Puigmal. des de 1750 m, aproximadament, fins a 2000 fi (SEN.• Nos dec.:
664); mass;s de Núria i del Puigmal, fins per damunt de 2000 m, a les pastures assolellades (SEN.,
Pl. d'Esp. 1932: 119-120). A la seva flora nur¡eoca (FI N.: 74) SEN. cita també aquest binomi
sense fer comentaris.

- Pels exemplars d'herbari que hem pogut examinar. creiem que es tracta d'una forma de S.
hyssopJfolia propera a la subsp. gui1lonii.

Sideritis marÜ1e Sen.

Indicada en principi per SENNEN a la Serra de Montgrony (Nos. dec.: 664-665), el mateix autor
la incJou després en la seva flora nurieoca (FI. N.: 74) i més tard (Diagn.: 45) especifica que
aquesta planta es fa a "Núria, a les pastures alpines, vers 2000 m".

- Vistos els exemplars d'herbari, no hi ha dubte que es tracta d'una de les formes deS. hyssopifoliD.

Sideritis elldressii Wk.

Núria, cim de Toses (sic) (BR.-BL., Notes: 229).
Vessant oriental del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t.19, Festucetum scopariae); Núria,
2200 m, vers el Puig mal, 2150 m (BR.-BL., 1. c.: 161, Festucetum scoparlae subassociació .de
Festuca ovina subsp. indigesta).

Vessant meridional del Coll de Queralbs, 2500-2550 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparla).

- Citacions que es deuen a confusió amb Sideritis hyssopifolio.

Phlomis herba-venti L.

- Existent all(mit meridional de la Vall. vora Corones, 1275 m.

DG 37.

791. Galeopsis pyrenaica Bart!.

Coll de Núria (GR. et GODR., FI. Fr. II: 686, on els autors indiquen que es tracta
d'una forma nana).
Collada de Núria, Coll de Noufonts (COMP., Hist. Nat. II: 530).
Ribes (PUIGG. in COSTA, Supl.: 64; in Wk.,Suppl.: 153) (CAD., FI. Cat. IV: 372);
vall de Ribes (CAD., FI. v.: 104).
Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 61); Núria (VAYR., PI. Cat.: 81, var. nana
Wk., legit PUJOL). També SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc(Fl. N.: 74).
De Queralbs a Núria. La var. microphylla Sen. et Pau... a les tarteres i arrossegalls de
la re.ió alpina, a Núria, Puigllançada... (SEN., Add.: 147).
Pic de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 5,1beridetum spathulatae);
Núria, 2250 m, Noufonts, 2320 m, Cull de Núria, 2350 m, Pic de Finestrelles, 2480
m, Coll de Llo, 2350-2400 m (BR.-BL., I. c. t. 7, Galeopsideto-Poetum fontqueril);
vessant meridional del Puigmal, 2550 m (BR.-BL." I. c. t. 8, Senecietum leucophyllae);
vers Noufonts, 2450 m (BR.-BL., I. c. t. 21, Festucetum eskiae).



Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 taula); marge del Pia de Gorrablanc, 2400 
m (BAUD. in SOUT., Mod. supraf.: 125 taula); Pia de Gorrablanc, 2450 m (BAUD. 
et SERVE, Group, vég. Pia. t. Minuartio-Ranunculetum parnassifolii). 
Contrafort occidental del Puigmal, 2460-2550 m (SERVE,Rech. comp. t. III, comu-
nitat de Festuca durissima); vessant S del Coli de Queralbs, 2490-2550 m (SERVE, /. 
c. t. XI, comunitat d'Astragalus nevadensis i Festuca scopariay, Pic del Pas dels 
Lladres, 2650 m, vessant S del Puigmal, 2590 m, Coli de Queralbs, 2550 m (SERVE, 
Le. t. XIII, comunitat de Festuca eskia); vessants de Noucreus, 2580-2660 m (SER
VE, /. c t. XVII, comunitat de Xatardia scabra) (BAUD y SERVE, Coms. Xat. se. 
taula). 

Gorrablanc, 2450 m, Tossa del Puigmal, 2531 m i 2580 m (NÈGRE, Nouv. contr. t 
3, Galeopsido-Festucetum eskiae orientalis, sub G. pyrenaica nana). 
Vessant de Queralbs, 2200 m, solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, 
Prosp. t. Festuco-Iberidetum forma B amb Festuca aurea, sub. G. nana). 
(Vegeu G. blanquetii, G. nadalis i G. filholiana). 

- De l'estatge monta a l'alpi, ce. 900-2700 m. 
Tarteres i llocs pedregosos en terrenys silicis; mes rarament sobre calcari. Galeopsion, 
Senecion leucophylli, Iberidetum spathulatae. VIII-IX. 

Corrent a la zona axial; rara a les serres pre-pirinenques, predominantment calcàries. 
Des de Bruguera i la vali d'Angelats fins a les crestes axials, i de la Collada de Toses a 
Pôrtoles. Altres localitats: Campelles, 1300 m; cap a Prat de Jou, 1575 m; baga de 
Planoles, 1300 m; entre Fornells i Toses; Puigllançada, 2300 m; cap al Pas dels 
Lladres; Gorrablanc; Coma de Fontseca; tossa del Puigmal: cap a la Font de l'Home 
mort, 1900 m; Ribes de Freser, 900-1000 m; Queralbs; torrent del Forn, 1150 m; 
Gorges de Nûria; Coma de Fontnegra, 2400 m; Coma d'Eina, 2400 m; Noucreus, 
2650 m; Torreneules, 2560 m; Coma de Vaca; Coma de les Eugues; Gorges del 
Freser; vora Daió; bosc de Ribes, 1400 m; Ribesaltes, 1200 m; etc. 

Planta polimorfa, representada a les zones mes elevades per una forma de petites 
dimensions corresponent a la var. nana Wk. et Costa. 

DG 29, 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 . Endèm. pir. 

Galeopsis blanquetii Sen. 

Ribes, 900 m, i Queralbs, vers 1400 m (SEN. .Nos. dee: 663 ) ; des de Queralbs a Nûria (SEN. Fl. 

N.: 74); Ribes i Queralbs, pedrusques esquistoses,.. . 900-1300 m (SEN..P/ . d'Esp. 1932: 20). 

—Eis exemplars que donen testimoni d'aquestes indicacions (Pl. d'Esp. n ? 2021 i 4011) perta-
nyen a G. pyrenaica ti'pic, i aquest és, d'altra banda, el nom que figura en les étiquetes correspo-
nents. Assenyalarem que en les diverses publicacions sennenianes l'epi'tet de la pretesa nova 
espècie adopta très grafies diferents: blanqueti, blanquetti i blanquetii. 

Galeopsis nadalis Sen. 

Nûria, als détritus esquistosos (SEN., Fl. N.: 74; Pl. d'Esp. 1932: 19). A la darrera d'aquestes 
publicacions l'autor considera aquest binomen (l'epftet del quai escriu en la forma Nodali) sinò-
nim de G. calcarea Coste, in mss., non Schönheit). 

- Eis exemplars d'herbari corresponents a aquesta citació (un dels quais és déterminât com a G. 
calcarea Schönheit) pertanyen a la varietat nana de G. pyrenaica. 
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Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 taula); marge del Pla de Gorrablanc, 2400
m (BAUD. in SOUT., Mod. supraf: 125 taula); Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD.
et SERVE, Group. vég. Pla. t. Minuartio-Ranuneuietum parnassi[oiil).
Contrafort occidental del Puigmal, 2460-2550 m (SERVE, Rec/I. comp. t. HI, comu
nitat de Festuca durissima); vessant S del Coll de Queralbs, 2490-2550 m (SERVE, i.
c. 1. Xl, comunitat d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia); Pic del PuS dels
Lladres, 2650 m, vessant S del Puigmal, 2590 m, Coll de Queralbs, 2550 m (SERVE,
i.e. t. XHI, comunitat de Festuca eskia); vessants de Noucreus, 2580-2660 m (SER·
VE, i. e. t. XVII, comunitat de Xatardia scabra) (BAUD y SERVE, Corns. Xato sc.
taula).
Gorrablanc, 2450 m, Tossa del Puigmal, 2531 m i 2580 m (NtGRE, Nouv. eontr. t.
3, Gaieopsido-Festueetum eskiae orientalis, sub G. pyrenaiea nana).
Vessant de Queralbs, 2200 m, solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE,
Prosp. t. Festueo-Iberidetum forma B amb Festuca aurea, sub. G. nana).
(Vegeu G. bianquetii, G. nadalis i G. [iiholiana).

- De l'estatge montà a l'alpí, cc. 900-2700 m.
Tarteres i llocs pedregosos en terrenys silicis; més rarament sobre calcari. Galeopsion,
Senecion ieueophylli, Iberidetum spathuiatae. VHI·lX.

Corrent a la zona axial; rara a les serres pre·pirinenques, predominantment calcàries.
Des de Bruguera i la vall d'Angelats fms a les crestes axials, i de la Collada de Toses a
Pbrtoles. Altres localitats: Campelles, 1300 m; cap a Prat de Jou, 1575 m; baga de
Planoles, 1300 m; entre Fornells i Toses; Puigllan~ada, 2300 m; cap al Pas dels
Lladres; Gorrablanc; Coma de Fontseca; tossa del Puigmal: cap a la Font de l'Home
mort, 1900 m; Ribes de Freser, 900-1000 m; Queralbs; torrent del Forn, lISO m;
Gorges de Núria; Coma de Fontnegra, 2400 m; Coma d'Eina, 2400 m; Noucreus,
2650 m; Torreneules, 2560 m; Coma de Vaca; Coma de les Eugues; Gorges del
Freser; vora Daió; bosc de Ribes, 1400 m; Ribesaltes, 1200 m; etc.

Planta polimorfa, representada a les zones més elevades per una forma de petites
dimensions corresponent a la var. nana Wk. et Costa.

DG 29,39, 18,28,38. Endèm. piro

Galeopsis blanQuetü Sen.

Ribes, 900 m, i Queralbs, vers 1400 m (SEN. ,Nos. dec.: 663); des de Queralbs a Núria (SEN. FI.
N.: 74); Ribes i Queralbs. pedrusques esquistoses•... 900-1300 m (SEN.. PI. d'Esp. 1932: 20).

-Els exemplars que donen testimoni d'aquestes indicacions (PI. d'Esp. nP' 2021 i 4011) perta
nyen a G. pyrenaica t(pic. i aquest és. d'altra banda. el nom que figura en les etiquetes correspo
nents. Assenyalarem que en les diverses publicacions sennenianes l'ep{tet de la pretesa nova
espècie adopta tres grafies diferents: blanqueti, blanquetti j blanquetii.

Galeopsis nadalis Sen.

Núria, als detritus esquistosos (SEN., FI. N.: 74; PI. d'Esp. 1932: 19). A la darrera d'aquestes
publicacions l'autor considera aquest binomen (l'epítet del qual escriu en la forma Nada/i) sinò
nim de G. calcarea Coste. in mss., non Schonheit).

- Els exemplars d'herbari corresponents a aquesta citació (un dels quals és determinat com a G.
calcarea Schonheit) pertanyen a la varietat nana de G. pyrenaico.



Nuria (SALV. in COSTA, Introd: 199; in WK., Prodr. II: 436) (CAD., FI. V: 104; 
FI. Cat. IV: 366). 

Galeopsis filholiana Timb.-Lagr. 

Prats de Nuria (PUJOL in VAYR., Pi not.: 130; in Wk., SuppL: 153); prats secs vora el santuari 
de Nuria (VAYR., Cat. N.: 61) . 

- Ha de correspondre a G. pyrenaica var. nana. Ja el mateix VAYR. anotava en la seva flora 

nurienca: "crec no ès altra cosa que una varietat raquítica de la mateixa espècie" (G. pyrenaica). 

792. Galeopsis ladanum L.; G. intermedia Vili. 

Buscos de Ribes (CAD., FI. Cat. IV: 373, sub raca G. calcarea Schonh. var. latifolia 
Rouy). 

- Estatge monta, r. 900-1500 m. 
Camps de cereals (Secalinetea), més rarament ais talussos i llocs pedregosos. VI-IX. 

Pia de Plaus, 1275 m; Campelles, 1300 m; sobre el Bac, 1200 m; Toses, 1475 m, 
1500 m; Ribes de Freser, 975 m; cap a Rialb; sobre la Plana, 1375 m; Ribesaltes; vora 
les Vinyes, 1050 m; de Pardines a Boixetera, 1275 m. 

DG 18, 28, 38. Lateeur. 

793. Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. 

- Estatge monta, r. 800-1500 m. 
Tarteres i llocs pedregosos, preferentment sobre calcari (Thlaspietalia rotundifolii); 
més rarament ais conreus, VITX. 

Vora Can Perramon de Baix, 825 m; Pedrera, 975 m; Ribes de Freser; Toses, 1500 m; 
sobre Segura, 1175 m; Ribesaltes. 

DG 18, 28, 38. Latesubmed. 

794. Galeopsis tetrahit L. 

Ribes, Queralbs (CAD., FI. V: 105;FI. Cat. IV: 371). 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 74) sense cap comentari. 

- Estatges monta i subalpí, c. 800-2000 m. 
Es fa en llocs ruderals poc o molt humits (Artemisietea); noésraratampocalsboscos 
de ribera (Alno-Ulmiori). VII-IX. 

Sota Esteguelella, 800 m; La Corba; Aigües de Ribes, 850 m; El Baell, 1200 m; 
Campelles, 1300 m; baga de Sant Antoni; vali d'Angelats, 1100 m; Ro H ues Blanques, 
975 m; cap a Plañóles; Toses, 1475 m; sota la Collada de Toses, 1650 m; voltants de 
Ribes de Freser, 875-1000 m; Rialb; baga d'Estremerà, 1650 m;Núria, 2000 m;cap 
al cingle del Boc, 1700 m; Pardines, 1250 m; sobre Can Nofre, 1550 m; La Mosca-
tosa, 1350 m; sota Boixetera, 1400 m; sobre les Noufonts (Pardines), 1550 m; Mas 
Conili, 1175 m; etc. 

DG 39 ,18 , 28, 38, 37. Lateeur. 

795. Lamium maculatum L. 
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Galeopsis filholian.a Timb.-Lagr.

Prats de Núria (PUJOL in VAYR., Pl. nat.: 130; in Wk., Suppl.: 153); prats secs vora el santuari
de Núria (VAYR.. Cat. N.: 61).

- Ha de correspondre a G. pyrenaica var. MM. Ja el mateix VAYR. anotava en la seva nora
nurienca: "crec no és altra cosa que una varietat raquítica de la mateixa espècie" (G. pyrenaica).

792. Galeopsis ladanum L.; G. intermedia ViU.

Boscos de Ribes (CAD., FI. Cat. IV: 373, sub raça G. ca/carea Schonh. var.latifolia
Rouy).

- Estatge montà, r. 900-1500 m.
Camps de cereals (Secalinetea), més rarament als talussos i llocs pedregosos. VI-IX.

Pla de Plaus, 1275 m; Campelles, 1300 m; sobre el Bac, 1200 m; Toses, 1475 m,
1500 m; Ribes de Freser, 975 m; cap a Rialb; sobre la Plana, 1375 m; Ribesaltes; vora
les Vinyes, 1050 m; de Pardines a Boixetera, 1275 m.

DG 18,28,38. Lateeur.

793. Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.

- Estatge montà, r. 800-1500 m.
Tarteres i llocs pedregosos, preferentment sobre calcari (Thlaspietalia rotundifolil);
més rarament als conreus, VI-IX.

Vora Can Perramon de Baix, 825 m; Pedrera, 975 m; Ribes de Freser; Toses, 1500 m;
sobre Segura, 1175 m; Ribesaltes.

DG 18,28,38. Latesubmed.

794. GaIeopsis telrahit L.

Ribes, Queralbs (CAD., FI. v.: 105; FI. Cat. IV: 371).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 74) sense cap comentari.

- Estatges montà i subalpí, c. 800-2000 m.
Es fa en llocs ruderals poc o molt humits (Artemisietea); no és rara tampoc als boscos
de ribera (Alno-Ulmion). VII-IX.

Sota Esteguelella, 800 m; La Corba; Aigües de Ribes, 850 m; El Baell, 1200 m;
Campelles, 1300 m; baga de Sant Antoni; vall d'Angelats, 1100 m; Ro~ues Blanques,
975 m; cap a Planoles; Toses, 1475 m; sota la Collada de Toses, 1650 m; voltants de
Ribes de Freser, 875-1000 m; Rialb; baga d'Estremera, 1650 m;Núria, 2000 m;cap
al cingle del Boc, 1700 m; Pardines, 1250 m; sobre Can Nofre, 1550 m; La Mosca
tosa, 1350 m; sota Boixetera, 1400 m; sobre les Noufonts (Pardines), 1550 m; Mas
Conill, 1175 m; etc.

DG 39, 18,28,38,37. Lateeur.

795. Lamium maculatum L.

Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 199; in WK., Prodr. II: 436) (CAD., FI. v.: 104;
FI. Cat. IV: 366).



Queralbs (VAYR., Car. N.: 61 , sub var. hirsutum Lam.) (CAD., F i Car. IV: 366). 
Part damunt del Pont de Cremai (SEN., Add.: 14,7, "sota la forma L. hirsutum Fr .") . 
El mateix autor inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 74) amb el comen-
tari: "mena de L. hirsutum". 

— Estatges subalpí i monta, r, i de distribució irregular. 875-2000 m. 
Llocs ruderals (Artemisietea) i també ais boscos de ribera (Alno-Ulmion). (V) VII-IX. 

Més o menys freqüent a l'estatge subalpí de la zona nord-oriental: Gorges del Freser, 
1575 m; Gorges de Nuria, on és forja abundant, 1500-2000 m;bosc de Ribes, 1650 
m. Seguint els rius davalía a l'estatge monta, on és més rar: cap alPrat del Bac, 1275 
m; entre la Farga i Daió, 1150-1200 m; voltants de Ribes de Freser, al riberal dels 
rius, 875-950 m. 

DG 39, 38. Eur. 

796. Lamium album L. 

Nom vulgar: melissana. 

Vora el santuari de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 199; in WK., Prodr. II: 436); 
vali de Nuria i altres veines (VAYR., Cat. N.: 61); muntanyes de Nuria (VAYR. in 
CAD., FI. Cat. IV: 366); Nuria (CAD., Exc.: 102) (SEN.,Nombr. loc.: 395;F/ . N.: 
74); pastures de la vali de Nuria (CAD., FI. Cat. IV: 366). 
Nuria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 18, Chenopodieto-Taxacetum pyrenaici). 

— Estatge subalpí, e; davalía a l'estatge monta on és més rar. (1050) 1500-2150 m. 
Es fa en indrets poc o molt ruderals. Onopordetalia. VI-IX. 

Pia d'Anyella, 1800 m; sobre Toses, 1500 m; Toses, 1450 m; cap al Pont de Sola, 
1050 m; La Covil, 1800 m; vali Estremerà; Gorges de Nuria; Coma de Fontalba; 
Coma de Gombreny, 2100 m; Nuria, 2000 m;cap al Collet Verd, 2150 m;Pedrisses, 
2050 m ; Gorges del Freser, 15 75 m ; Bancerola, 1250 m ; vora el Pou de Taga, 1875 m. 

DG 29, 39, 18, 2 8 , 3 8 . Eur. 

797. Lamium purpureum L. 

— Vora Ribes de Freser, 975 m, ais talussos i ruñes. En flor a mitjan abril. 

DG 38. Lateeur. 

798. Lamium hybridum Vili. 

— Voltants de Ribes de Freser, 900-975 m, ais marges de camins, conreus etc. En flor 
a principis de maig. 

DG 38. Lateatl.-Submed. 

799. Lamium amplexicaule L. 

— Conreus de l'estatge monta, ce. 800-1550 m. 
Tant ais horts comáis camps de cereals.Polygono-Chenopodion,Secalinetea. (I)IV-X 
(XII). 
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Queralbs (VAYR., Cat. N.: 61, sub var. hirsutum Lam.) (CAD., FI. Cat. IV: 366).
Part damunt del Pont de Cremal (SEN.,Add.: 147, "sota la forma L. hirsutum Fr.").
El mateix autor inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 74) amb el comen
tari: "mena de L. hirsutumu

.

- Estatges subalpí i montà, r, i de distribució irregular. 875-2000 m.
Llocs ruderals (Artemisietea) i també als boscos de ribera (Alno-Ulmion). (V) VII-IX.

Més o menys freqüent a l'estatge subalpí de la zona nord-oriental: Gorges del Freser,
1575 m; Gorges de Núria, on és força abundant, 1500-2000 m; bosc de Ribes, 1650
m. Seguint els rius davalla a l'estatge montà, on és més rar: cap al Prat del Bac, 1275
m; entre la Farga i Daió, 1150-1200 m; voltants de Ribes de Freser, al riberal dels
rius, 875-950 m.

DG 39, 38.

796. Lanúum album L.

Eur.

Nom vulgar: melissana.

Vora el santuari de Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 199; in WK., Prodr. lI: 436);
vall de Núria i altres veïnes (VAYR., Cat. N.: 61); muntanyes de Núria (VAYR. in
CAD., FI. Cat. 1 V: 366); Núria (CAD., Exc.' 102) (SEN., Nombr. Ioc.: 395; FI. N.:
74); pastures de la vall de Núria (CAD., FI. Cat. IV: 366).
Núria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 18, Chenopodieto-Taxacetum pyrenaiCl).

- Estatge subalpí, c; davalla a l'estatge mo~tà on és més rar. (1050) 1500-2150 m.
Es fa en indrets poc o molt ruderals. Onopordetalia. VI-IX.

Pla d'Anyella, 1800 m; sobre Toses, 1500 m; Toses, 1450 m; cap al Pont de Solà,
1050 m; La Covi!, 1800 m; vall Estremera; Gorges de Núria; Coma de Fontalba;
Coma de Gombreny, 2100 m; Núria, 2000 m; cap al Callet Verd, 2150 m; Pedrisses,
2050 m; Gorges del Freser, 1575 m; Bancerola, 1250 m; vora el Pou de Taga, 1875 m.

DG 29, 39,18,28,38. Eur.

797. Lamium purpureum L.

- Vora Ribes de Freser, 975 m, als talussos i runes. En flor a nútjan abril.

DG 38. Lateeur.

798. Lamium hybridum Vill.

- Voltants de Ribes de Freser, 900-975 m, als marges de camins, conreus etc. En flor
a principis de maig .

. DG 38. Lateatl.-Submed.

II

799. Lanúum amplexicaule L.

- Conreus de l'estatge montà, cc. 800-1550 m.
Tant als horts oom als camps de cereals. Polygono-Chenopodion, Secalinetea. (I) IV-X
!XII).



Estèguel, 825 m; Aigues.de Ribes, 850 m; El Baell, 1200 m; Pia de Plaus, 1275 m; 
Campelles, 1300 m; sobre el Bac, 1250 m; sobre Fornells, 1500 m;Toses, 1425-1500 
m; Ribes de Freser; Queralbs, 1250 m; sobre la Plana, 1375 m; Ribesaltes; vora les 
Vinyes, 1050 m; vora Can Nofre, 1275 nr.Perapinta, 1325 m. 

DG 18,28, 38, 37. Plurireg. 

800. Lamium galeobdolon (L.) L.; Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. et Polatschek 

- Fagedes i boscos humits de la vali del Segadell, rr. De l'ordre Fagetalia sylvaticae. 
V-VII. 

Vora Can Perpinyà, 1125 m; sota Can Barratort, 1075 m;Bancerola, 1250 m;fageda 
dels Prats i zones vemes, 1450-1550 m. 

DG 38. Eur. 

801. Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek 

— Llocs ruderals de l'estatge monta, c. 800-1500 m. 
Sobretot a les comunitats de l'alianca Arction. VI-IX. 

Balma del Casot, 920 m; Barricò, 1000 m; Ventola, 1300 m; sobre Planoles, 1250 m; 
Espinosa, 1200 m; La Polella, 1425 m; Toses, 1450 m; Ribes de Freser, 900-975 m; 
Rialb, 1050 m; Queralbs, 1250 m; vora les Vinyes, 1075 m;Macana, 975 m. 

DG 18, 28, 38, 27, 37. Lateatl.-Med. 
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Estèguel, 825 m; Aigües.de Ribes, 850 m; El Baell, 1200 m; Pla de Plaus, 1275 m;
Campelles, 1300 m; sobre el Bac, 1250 m; sobre Fornells, 1500 m; Toses, 1425-1500
m; Ribes de Freser; Queralbs, 1250 m; sobre la Plana, 1375 m; Ribesaltes; vora les
Vinyes, 1050 m; vora Can Nofre, 1275 m;Perapinta, 1325 m.

DG 18,28,38,37. Plurireg.

800. Lamium galeobdolon (L.) L.; Lamiastrum ga/eobd%n (L.) Ehrend. et Polatschek

- Fagedes i boscos humits de la vall del Segadell, rr. De l'ordre Fagetalia sy/vatieae.
V-VlI.

Vora Can Perpinyà, 1125 m; sota Can Barratort, 1075 m; Bancerola, 1250 m; fageda
dels Prats i zones veines, 1450-1550 m.

DG 38.

9 Lamium galeobdolon

7
2 3

o

Eur.

801. Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek

- Llocs ruderals de l'estatge montà, c. 800·1500 m.
Sobretot a les comunitats de l'aliança Aretion. VI-IX.

Balma del Casot, 920 m; Barric6, 1000 m; Ventolà, 1300 m; sobre Planoles, 1250 m;
Espinosa, 1200 m; La Polella, 1425 m; Toses, 1450 m; Ribes de Freser, 900-975 m;
Rialb, 1050 m; Queralbs, 1250 m; vora les Vinyes, 1075 m;Maçana, 975 m.

DG 18,28,38,27,37. Lateatl.-Med.



802. Stachys officinalis (L.) Trevisan 

- Estatge monta, ccc; pénétra àmplament a l'estatge subalpf aprofitant els soleils i 
els indrets arrecerats. 775-1600 (2050) m. 

Sobretot als terrenys àcids, perô també als sois calcaris frescals. Prats, matolls, boscos 
clars. Calluno-Genistion, Sarothamnion, Mesobromion, Quercion robori-petraeae, Nar-
dion, etc. VI-X. 

Des de l'entrada de la Vall fins a les gorges de Nûria i del Freser, a la Collada Verda i 
a Sant Amanç; vers ponent esdevé progressivament rara, fins a fer-se nul-la o molt 
escassa a l'alta vall del Rigard. Localitats concrètes: Vora el Pont d'en Cabreta, El 
Sagnari, Estèguel, Collada de Grats, La Toella, vall de Barricô, baga de Perramon, El 
Baell, vall d'Angelats, Campelles, Prat de Jou, Planoles, Ribes de Freser, Rialb, bosc 
de Ribes (1700 m), Queralbs, Els Plaus, La Plana, Els Emprius de Serrât, Gorges del 
Freser (fins a mes de 2000 m als vessants soleils), El Ras, Ribesaltes, l'Orri, Can 
Barratort, sobre les Noufonts (Pardines), La Moscatosa, l'Orri Vell, Coll del Pal, llisos 
de Taga, Bruguera, Cingles de Sant Eloi, Saltor, etc. etc. etc. 

DG 39, 28, 38, 48, 27, 37. Lateeur. 

803. Stachys alpina L. 

— Estatge subalpf, rrr. Comunitats megafôrbiques. Calamagrostion. VI-VIII. 

Zona nord-oriental de la Vall. Vora Nûria, 2000 m; sota el Collet Verd, 2100 m; 
torrent de Castellcervôs, 1650 m; La Molçô, 1575 m. 

DG 29, 39. Orôfit europ. C 

r 
9 • Stachys alpina 

• Stachys heraclea 

483

802. Stachys officinalis (L.) Trevisan

- Estatge montà, cec; penetra àmplament a l'estatge subalp( aprofitant els soleUs i
els indrets arrecerats. 775-1600 (2050) m.
Sobretot als terrenys àcids, però també als sòls calcaris frescals. Prats, matoUs, boscos
c1ars.Calluno-Genistion, Sarothamnion, Mesobromion, Quercion robori-petraeae, Nar
dion, etc. VI-X.

Des de l'entrada de la VaU fins a les gorges de Núria i del Freser, a la Collada Verda i
a Sant Amanç; vers ponent esdevé progressivament rara, fms a fer-se nul·la o molt
escassa a l'alta vaU del Rigard. Localitats concretes: Vora el Pont d'en Cabreta, El
Sagnari, Estèguel, CoUada de Grats, La Toella, vall de Barric6, baga de Perramon, El
Baell, vall d'Angelats, Campelles, Prat de Jou, Planoles, Ribes de Freser, Rialb, bosc
de Ribes (1700 ml, Queralbs, Els Plaus, La Plana, Els Emprius de Serrat, Gorges del
Freser (fms a més de 2000 m als vessants soleUs), El Ras, Ribesaltes, l'Orri, Can
Barratort, sobre les Noufonts (Pardines), La Moscatosa, l'Orri VeU, CoU del Pal, llisos
de Taga, Bruguera, Cingles de Sant Eloi, Saltar, etc. etc. etc.

DG 39,28,38,48,27,37. Lateeur .

803. Stachys alpina L.

- Estatge subalp(, rrr. Comunitats megafòrbiques. Ca/amagrostion. VI·VlII.

Zona nord-oriental de la Vall. Vora Núria, 2000 m; sota el CaUet Verd, 2100 m;
torrent de Castellcervós, 1650 m; La Molçó, 1575 m.

DG 29,39.

9 • Stachys alpina
• Stachys heraclea

7

2 3

Oròfit emop. C

o



804. Stachys heraclea All. 

- Zona meridional de la Valí, rr. 1000-1700 m. 
Prats calcícoles secs. Sobretot al Xerobromion; també: a 1'Aphyllanthion. VII-VIII. 

Sobre la Collada de Grats, 1300 m; La Toella, 1400 m; Golobran; sobre Barricó, 
1100 m; El Baell, 1125 m; Cingles de Sant Eloi, 1700 m; abundant a Montgrony 
(Ripollés), d'on ja havia estat citada per SEN. (Add.: 148). 

DG 28, 27, 37. Med.W 

805. Stachys sylvatica L. 

Valí de Ribes (CAD.,F/. V.: 105 \Fl Cat. IV: 380). 

— Estatge monta, c. 800-1500 m. 
Boscos humits, sobretot vernedes (Alno-Ulmion); vorades herbácies d'aquests boscos. 
(Alliarion). VII-IX. 

Fageda d'Esteguelella; valí de Barricó, 900 m; Aigües de Ribes, 825 m; entre Camp-
elles i el Baell, 1300 m; Coll de la Casassa, 1200 m; sota Plañóles, 1050 m; cap a 
Espinosa, 1200 m; Fornells, 1300 m; Toses, 1450 m; Ribes de Freser, comuna al 
riberal deis rius, 875-975 m; Rialb, 1050 m; El Mas, 1000 m; sota Pardines, 1100 m; 
Boixetera, 1400 m; etc. 

DG 18,28, 38, 27 ,37 . Eur. 

Stachys palu stris L. 

Fins a prop de Ribes (VAYR. in CAD., FI. Cat. 1V: 381). 

— Nosaltres no hem vist aquesta pianta a la cornarca, ni existeixen als herbaris exemplars que 
donin testimoni d'aquella citació. L'espèrie és forca frequent, per contra, a la veina vali de Cam-
prodon. La indicació de CAD. deu èsser una interpretació abusiva del que diu VAYR. en la seva 
flora de Nùria (Cat. N.: 62): "Llochs humits de Camprodon, Sant Joan de les Abadessas y proba-
ble en Ribas y Caralps". 

806. Stachys recta L. 

Ribes (CAD., FI. Cat. IV: 380). 

— Estatge monta, c; ascendeix rarament a l'estatge subalpi. 800-1400 (1700) m. 
Es fa principalment als prats secs de l'aliança Xerobromion; també al Geranion san
guinei, etc. VI-IX. 

Sota Esteguelella, 800 m; sobre Can Perramon de Baix, 875 m; Pedrera, 975 m; vora 
Campelles, 1300 m; Roques Blanques, 1000 m; soleil de Ventola, 1250 m; sobre 
Plañóles, 1250 m; Ribes de Freser; Batet, 1000 m; Rialb; sobre Fustanyà, 1200 m 
cap a la Ruira, 1400 m; sobre Daió, 1450 m; sota el Roc de Tot-lo-món, 1700 m; 
Gorges del Freser, 1250 m; Ventaiola, 1000 m; Ribesaltes; Pardines, 1200 m. 

DG 3 9 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Latesubmed. 

484

804. Stachys heraclea AU.

- Zona meridional de la Vall, rr. 1000-1700 m.
Prats caldeales secs. Sobretot al Xerobromion; 'també, a l'Aphyllanthion. VII-VIII.

Sobre la Collada de Grats, 1300 m; La ToeUa, 1400 m; Golobran; sobre Barric6,
1100 m; El BaeU, 1125 m; Cingles de Sant Eloi, 1700 m; abundant a Montgrony
(Ripollès), d'onja havia estat citada per SEN. (Add.: 148).

DG 28, 27, 37. Med.W

805. Stachys sylvatica L.

VaU de Ribes (CAD., FI. v.: 105; FI. Cat. JV: 380).

- Estatge montà, c. 800·1500 m.
Boscos humits, sobretot vernedes (Alno-Ulmion); vorades herbàcies d'aquests boscos.
(Alliarion). VII-IX.

Fageda d'Esteguelella; vall de Barricó, 900 m; Aigües de Ribes, 825 m; entre Camp·
eUes i el Baell, 1300 m; CoU de la Casassa, 1200 m; sota Pianoles, 1050 m; cap a
Espinosa, 1200 m; ForneUs, 1300 m; Toses, 1450 m; Ribes de Freser, comuna al
riberal dels rius, 875-975 m; Rialb, 1050 m; El Mas, 1000 m; sota Pardines, 1100 m;
Boixetera, 1400 m; etc.

DG 18,28,38,27,37.

Stachys palustris L.

Fins a prop de Ribes (VAYR. in CAD., FI. Cat. Jv.. 381).

Eur.

- Nosaltres no hem vist aquesta planta a la comarca, ni existeixen als herbaris exemplars que
donin testimoni d'aquella citació. L'espècie és força freqüent, per contra, a la veïna vall de Carn
prodon. La indicació de CAD. deu ésser una interpretació abusiva del que diu V AYR. en la seva
nora de Núria (Cat. N.: 62): "Llochs humits de Camprodon, Sant Joan de les Abadessas y proba·
ble en Ribas y Caralps".

806. Stachys recta L.

Ribes (CAD., FI. Cat. IV: 380).

- Estatge montà, e; ascendeix rarament a l'estatge subalpí. 800-1400 (1700) m.
Es fa principalment als prats secs de l'aliança Xerobromion; també al Geranion san
guinei, etc. VI-IX.

Sota Esteguelella, 800 m; sobre Can Perramon de Baix, 875 m;Pedrera, 975 m; vora
CampeUes, 1300 m; Roques Blanques, 1000 m; solell de Ventolà, 1250 m; sobre
PIanoles, 1250 m; Ribes de Freser; Batet, 1000 m; Rialb; sobre Fustanyà, 1200 m
cap a la Rliira, 1400 m; sobre Daió, 1450 m; sota el Roc de Tot-la-món, 1700 m;
Gorges del Freser, 1250 m; Ventaiola, 1000 m; Ribesaltes; Pardines, 1200 m.

DG 39,28,38,37. Latesubmed.



807. Stachys annua (L.) L. 

— Vora Can Perramon de Baix, 820 m; sota Barricò, 900 m. 

D G 3 8 . Med.E(Plurireg.) 

808. Nepeta cataria L. 

Queralbs (SEN., Add: 146). 

— Vores de poblacions i cases, rrr. De l'alianca Onopordion. Segurament naturalit-
zada a partir d'antics conreus. 

De Campelles al Coll de l'Erola, 1475 m; Ventola, 1300 m; Toses, 1450 m. 

DG 18, 28, 38. Iran.-Med. 

809. Nepeta nepetella L. 

— Abunda als vessants calents sobre el Planell de Coma de Vaca, 2100-2150 m, en 
indrets tarterosos calcaris. Es l'unica localitat d'on coneixem la pianta. 

DG39 . Oròfitmed.W 

810. Nepeta latifolia DC. in Lam. et DC. 

Pardines (ISERN in COSTA, Introd: 198; in WK., Prodr. II: 433; in C A D . , H Cat. 
IV: 361). 
Queralbs (VAYR., Cat. N.: 61) (CAD., FI. V: 104, sub var. violacea D C ; Fl. Cat. 
IV.: 361) (SEN.,Add.: 146). 
Toses, Pardines, Ribes (BUB., FI. Pyr. I: 428, sub Cataria latifolia (Barrelieri? 
La-Peyrouse) Bub.). CAD. (Fl. Cat. IV: 361) recull la citació de Toses. 
Ribes (VAYR.,PI. Cat: 11) (CAD.,Fl. Cat. IV: 361). 
Nuria (VAYR. in CAD., Fl. Cat. IV: 361). 

— Estatge monta, c; ascendeix a l'estatge subalpi. 875-1500 (1800) m. 
Es fa als herbassars poc o molt ruderals; vores les cases i poblacions, marges de 
camins, etc. De l'associació Nepetetum latifoliae. VII-IX. 

Ribes de Freser, 875-950 m; Campelles, abundant; Ventola, 1300 m;Planoles, 1150 
m; Neva, 1250 m; sobre Fornells, 1500 m; abundant a Toses, 1425-1550 m; La 
Molina (Cerdanya), 1800 m; sota Fustanyà, 1100 m; Queralbs, 1200-1300 m; vail 
Estremerà; Ribesaltes, 1275 m; sobre Serrat, 1400 m; Pardines, 1300 m; cap a Boixe-
tera, 1400 m; Vilaró, 1225 m; sobre Can Roca, 1325 m; cap a POrri Veil, 1500 m; 
sota el Puig del Pia de les Pasteres, 1700 m. 

DG 18, 28, 38, 48, 27. Ibero-pir. 

811. Glechoma hederacea L. 

— Estatge monta, rrr. 

Es fa a les vorades herbàcies humides i poc o molt ruderals. Alliarion. III-V. 

El Baell, 1200 m; vora Ribes de Freser, 975 m; Serrat, 1350 m. 

DG 28, 38. Circumbor. 
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807. Stachys annua (L.) L.

- Vora Can Penamon de Baix, 820 m; sota Barric6, 900 m.

DG 38.

808. Nepeta calaria L.

Queralbs (SEN.,Add.: 146).

Med. E (plurireg.)

- Vores de poblacions i cases, ITr. De l'aliança Onopordion. Segurament naturalit
zada a partir d'antics conreus.

De Campelles al Coll de l'Erola, 1475 m; Ventolà, 1300 m; Toses, 1450 m.

DG 18,28, 38. !ran.-Med.

809. Nepeta nepetella L.

- Abunda als vessants calents sobre el Planell de Coma de Vaca, 2100-2150 m, en
indrets tarterosos calcaris. És l'única localitat d'on coneixem la planta.

DG 39. Oròfit med. W

810. Nepeta latifolia DC. in Lam. et DC.

Pardines (ISERN in COSTA, Introd.: 198; in WK., Prodr. lI: 433; in CAD.,F1. Cat.
IV: 361).
Queralbs (VAYR., Cat. N.: 61) (CAD., FI. v.: 104, sub var. violacea DC.; FI. Cat.
IV.: 361)(SEN.,Add.: 146).
Toses, Pardines, Ribes (BUB., FI. Pyr. I: 428, sub Cataria latifolia (Barrelieri?
La·Peyrouse) Bub.). CAD. (FI. Cat. IV: 361) recull la citaci6 de Toses.
Ribes (VAYR.,PL Cat.: 77) (CAD.,FI. Cat. IV: 361).
Núria (VAYR. in CAD., FI. Cat. IV: 361).

- Estatge montà, e; ascendeix a l'estatge subalpí. 875-1500 (1800) m.
Es fa als herbassars poc o molt ruderals; vores les cases i poblacions, marges de
camins, etc. De l'associaci6 Nepetetum latifoliae. VII~IX.

Ribes de Freser, 875-950 m; Campelles, abundant; Ventolà, 1300 m;P1anoles, 1150
m; Nevà, 1250 m; sobre Fornells, 1500 m; abundant a Toses, 1425-1550 m; La
Molina (Cerdanya), 1800 m; sola Fustanyà, 1100 m; Queralbs, 1200-1300 m; vall
Estremera; Ribesaltes, 1275 m; sobre Serrat, 1400 m; Pardines, 1300 m; cap a Boixe
tera, 1400 m; Vilar6, 1225 m; sobre Can Roca, 1325 m; cap a l'Orri Vell, 1500 m;
sota el Puig del Pla de les Pasteres, 1700 m.

DG 18,28,38,48,27.

811. Glechoma hederacea L.

- Estatge montà, rrr.
Es fa a les vorades herbàcies humides i poc o molt ruderals. A/liarioll. IlI-V.

El Baell, 1200 m; vora Ribes de Freser, 975 m;Serrat, 1350 m.

Ibero-pir .

DG 28, 38. Circumbor.



812. Prunella laciniata (L.) L.; P. alba Pallas ex Bieb. 

- Estatge monta, c. 775-1500 (1700) m. 
Prats, sobretot en terrenys calcaris. De l'ordre Brometalia erecti. VI-VIII. 

Cap al Casot, 775 m; vora Estèguel, 875 m; sobre la Corba, 900 m; solells de Can 
Perramon de Baix; vora Aigiies de Ribes, 875 m;El Baell, 1150-1250 m,Pla de Plaus, 
1275 m; baga de Campelles, 1300 m; Costes de Segura; Roques Blanques, 975-1100 
m; Plañóles, 1100-1250 m; El Pinetar, 1700 m; voltants de Ribes (Pedrera, Macana, 
Bosc del Rei,...), 900-1000 m; Batet, 1125 m; Rialb, 1100 m; Vilamanya, 1250 m; 
Queralbs, 1275 m; Els Emprius de Serrat, 1650 m; etc. 

DG 28, 38, 37. Latesubmed. 

813. Prunella grandiflora (L.) Scholler subsp. pyrenaica (Gren. et Godr.) A. et O. de Bolòs 
in A. de Bolòs; Prunella hastifolia Brot. 

Nom vulgar: xaiets. 

Collada de Toses, 1550 m, 1810 m (RrVAS MART. ,Bosq. y mat. pir. t. 6, Veronico-
Pinetum sylvestris). 

- De l'estatge monta inferior al limit basai de l'alpi, ecc. 800-2200 m. 
Prats, matolls, boscos,... VI-IX (X). 

Des de l'entrada de la Vali fins al Pia d'Anyella i la Collada de Toses, a la vali de 
Nuria, a la Collada Verda i a Sant Amani,,. Algunes localitats concretes: Estèguel, Can 
Perramon de Baix, Golobran, La Toella, El Portet, Barricò, Aigiies de Ribes, Ange
láis, La Berruga (1750 m), El Baell, Pia de Plaus, Pia de Prats, Costa Pubilla (2000 
m), Campelles, Roques Blanques, Plañóles, sobre Espinosa, Toses, El Pinetar, Ribes 
de Freser, Batet, Rialb, vali Estremerà (Els Plaus, Font de l'Home mort, Costa de les 
Tutes,... 1300-2200 m), Queralbs, Fustanyà, Gorges de Nuria (1500-2000 m),Coma 
d'Eina (2100 m), Gorges del Freser (1300-2100 m), Pía deis Anyells, La Plana, 
bagues de Siat i de Ribes, Ribesaltes, l'Orri, Pardines, Plans de Portóles, Conivella, 
llisos de Taga (1500-2000 m), Bruguera, Coli de Jou, Saltor, etc. etc. etc. 

Planta bastant polimorfa. Varien la forma de les fulles (de vegades molt poc hastades) 
i les dimensions i el color de les flors. A les zones elevades apareix de tant en tant una 
raga de flors grosses i rosades. 

DG 29, 39 ,18 , 28, 38, 48, 27, 37. Subatl. 

814. Prunella vulgaris L. 

Valí de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pinguiculetum). 
Vali de Conili (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. not. II: 220). 

- Estatges monta i subalpí, ce. 775-2100 m. 
Mulleres, jonqueres i prats humits. De la classe Molinio-Arrhenatheretea; també ais 
Scheuchzerio-Caricetea nigrae. VI-IX. 

Des de l'entrada de la Vali fins a sobre la Collada de Toses, a la vali de Nuria i ais 
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812. Prunella laciniata (L.) L.; P. alba Pallas ex Bieb.

- Estatge montà, c. 775-1500 (1700) m.
Prats, sobretot en terrenys calcaris. De l'ordre Brometalia ereeti. VI-VIII.

Cap al Casot, 775 m; vora Estèguel, 875 m; sobre la Corba, 900 m; solells de Can
Perramon de Baix; vora Aigües de Ribes, 875 m; El Buell, 1150-1250 m, Pla de Plaus,
1275 m; baga de Campelles, 1300 m; Costes de Segura; Roques Blanques, 975-1100
m; Planoles, 1100-1250 m; El Pinetar, 1700 m; voltants de Ribes (Pedrera, Maçana,
Bosc del Rei, ...), 900-1000 m; Batet, 1125 m; Rialb, 1100 m; Vilamanya, 1250 m;
Queralbs, 1275 m; Els Emprius de Serrat, 1650 m; etc.

DG 28, 38, 37. Latesubmed.

813. Prunella grandiflora (L.) Scholler subsp. pyrenaica (Gren. et Godr.) A. et O. de Bolòs
in A. de Bolòs; Prunella hastifolia Brot.

Nom vulgar: xaiets.

Collada de Toses, 1550 m, 1810 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6, Veronieo
Pinerum sylvestris).

- De l'estatge montà inferior al límit basal de l'alpí, cec. 800-2200 m.
Prats, matolls, boscos,... VI-IX (X).

Des de l'<ntrada de la Vall fins al Pla d'Anyella i la Collada de Toses, a la vall de
Núria, a la Collada Verda i a Sant Aman~. Algunes localitats concretes: Estèguel, Can
Perramon de Baix, Golobran, La Toella, El Portet, Barricó, Algües de Ribes, Ange
lats, La Berruga (1750 m), El Baell, Pla de Plaus, Pla de Prats, Costa Pubilla (2000
m), Campelles, Roques Blanques, Planoles, sobre Espinosa, Toses, El Pinetar, Ribes
de Freser, Batet, Rialb, vall Estremera (Els Plaus, Font de l'Home mort, Costa de les
Tutes,... 1300-2200 ml, Queralbs, Fustanyà, Gorges de Núria (1500-2000 m), Coma
d'Eina (2100 m), Gorges del Freser (1300-2100 ml, Pla dels Anyells, La Plana,
bagues de Siat i de Ribes, Ribesaltes, l'Orri, Pardines, Plans de Pòrtoles, Conivella,
llisos de Taga (1500-2000 m), Bruguera, Coll de Jou, Saltar, etc. etc. etc.

Planta bastant polimorfa. Varien la forma de les fulles (de vegades molt poc hastades)
i les dimensions i el color de les flors. A les zones elevades apareix de tant en tant una
raça de flors grosses í rosades.

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 27,37. Subatl.

814. Prunella vuJgaris L.

Vall de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cu'rieeto-Pinguieuletum).
Vall de Conill (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. nat. lI: 220).

- Estatges montà i subalpí, cc. 775-2100 m.
Mulleres, jonqueres i prats humits. De la classe Molinio-Arrhenatheretea; també als
Seheuehzerio-Carieetea nigrae. VI-IX.

Des de l'entrada de la Vall fins a sobre la Collada de Toses, a la vall de Núria i als



Plans de Portóles. Localitats concretes: Estèguel, vali de Barricò, torrent Roig, Aigües 
de Ribes (850 m), El Baell, baga de Campelles, Pia de Prats (1550 m), Prat de Jou 
(1675 m), cap a Ventola (1250 m), Toses, vora la Collada dei Toses (1775 m), 
voltants de Ribes de Freser, Rialb, Queralbs, baga d'Estremerà, Gorges de Nuria 
(1850 m), Coma de Fontnegra (2000 m), Coma de les Mulleres (2100 m),rOrri , Can 
Barratort, Boixetera, l'Orri Veli (1550 m), Collada Verda, Conivella, Bruguera, etc. 
etc. 

DG 29, 39 ,18 , 28, 3 8 , 4 8 , 2 7 , 37. Holàrt. (Subcosm.) 

Prunella x coutinhoi Rouy (=P. grandiflora subsp. pyrenaica x vulgaris) 

— Forca freqüent allí on conviuen els dos progenitore, i en hàbitats intermedis entre 
els de les especies parentals. 

Vali d'Esteguelella, 850 m; Aigües de Ribes, 825 m; Sta. Caterina, 1050 m; sobre Can 
Roca, 1300 m. 

DG 38 ,37 . 

*815. Melissa officinalis L. 

— Cultivada, i algún cop naturalizada en ambients frescals. 

Can Perramon de Baix, Aigües de Ribes,... cultivada. Espontània sota el Sagnari (850 
m) i a les vores del Freser prop de Ribes (875 m). 

DG 38, 37. Med. 

816. Satureja montana L. subsp. montana 

Nom vulgar: hisop. 

Ribes de Freser (CAM.,i 5/, mont.: 329, legit et det. CAPELL). 

— Solells de l'estatge monta, c. Ascendeix a l'estatge subalpí. 775-1700 m. 
Termòfila. Prats i matollars en indrets arrecerats, roques. Principalment en terrenys 
calcináis, però també sobre substrat silici. Ononido-Rosmarinetea, Xerobromion, etc. 
VII-X. 

Entre Can Maiols i Saltor (Ripollès), 1100 m; voltants del Sagnari, abundant; Collada 
de Grats, 1225 m; Estèguel; La Toella, 1425 m; sobre la Corba, 875 m; El Baell, 1200 
m; Pedrera, 975 m; Roques Blanques, 1000 m; solell de Ventola, 1100 m; Espinosa, 
1200 m; cap a Fornells, 1275 m; vora Can Possons, 1150 m; de Ribes a Rialb; 
Queralbs, 1100 m; Fustanyà; vali Estremerà, a les roques calcàries fins a uns 1700 m; 
Ribesaltes, 1150 m; vora les Vinyes, 1075 m; Mas Conili, 1225 m; Macana, 975 m; 
Clots de Macana, 1200 m; vora Bruguera, 1175 m; etc. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Med. 

817. Calamintha alpina (L.) Lam.; Satureja alpina (L.) Scheele, Acinos alpinus (L.) 
Moench 
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Plans de pòrtoles. Localitats concretes: Estèguel, vall de Barricó, torrenl Roig, Aigües
de Ribes (850 ml, El Baell, baga de Campelles, Pla de Prats (1550 m), Prat de Jou
(1675 ml, cap a Ventolà (1250 m), Toses. vora la Collada del Toses (1775 ml.
voltants de Ribes de Freser, Rialb. Queralbs. baga d'Estremera. Gorges de Núria
(1850 m), Coma de Fontnegra (2000 ml. Coma de les Mulleres (2100m),I'Orri.Can
Barratort. Boixetera. l'Orri Vell (1550 ml. Collada Verda, Conivella, Bruguera. etc.
etc.

DG 29. 39.18.28,38,48.27.37. Holàrt. (Subcosm.)

Prunella x coutinhoi Rouy (= P. grandiflora subsp. pyrenaica x vu/garis)

- Força freqüent allí on conviuen els dos progenitors, i en hàbitats intermedis entre
els de les espècies parentals.

Vall d'Esteguelella, 850 m; Aigües de Ribes, 825 m; Sta. Caterina, 1050 m; sobre Can
Roca. 1300 m.

DG 38. 37.

*815. Melissa officinalis L.

- Cultivada, i algun cop naturalitzada en ambients frescals.

Can Perramon de Baix, Aigües de Ribes•... cultivada. Espontània sota el Sagnari (850
m) i a les vores del Freser prop de Ribes (875 ml.

DG 38. 37. Med.

816. Satureja montana L. subsp. montana

Nom vulgar: hisop.

Ribes de Freser (CAM.• P/. mont.: 329.legit et det. CAPELL).

- Solells de l'estatge montà. c. Ascendeix a l'estatge subalpí. 775-1700 m.
TermòfIla. Prats i matollars en indrets arrecerats. roques. Principalment en terrenys
calcinals, però també sobre substrat silici. Ononido-Rosman"letea, Xerobromion, etc.
VIl-X.

Entre Can Maiols i Saltor (Ripollès). llOO m; voltants del Sagnari, abundant; Collada
de Grats. 1225 m; Estèguel; La Toella. 1425 m; sobre la Corba. 875 m; El Baell, 1200
m; Pedrera. 975 m; Roques Blanques. 1000 m; solell de Ventolà. 1100 m; Espinosa.
1200 m; cap a Fornells. 1275 m; vora Can Possons. 1150 m; de Ribes a Rialb;
Queralbs. 1100 m; Fustanyà; vall Estremera, a les roques calcàries fms a uns 1700 m;
Ribesaltes. 1150 m; vora les Vinyes, 1075 m; Mas Conill, 1225 m; Maçana. 975 m;
Clots de Maçana. 1200 m; vora Bruguera. 1175 m; etc.

DG 18.28,38.27,37. Med.

817. Calamintha alpina (L.) Lam_; Satureja a/pina (L.) Scheele. Acinos a/pinus (L.)
Moench



Frequent a Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 196); Serra de Nuria (SALV. in WK., 
Prodr. II: 416); Nuria (VAYR..P/. not: 129); muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 
50; PI. Cat: 75) (CAD., FI. V.: 104); SEN. (Add.: 141) creu que la planta de Nuria 
és la var. granatensis (Nyman), però mes tard li dona el nom de C. suavis Sen. i diu 
que es troba des de Queralbs (Fi. N.: 73); Nuria des del Pont de Cremai (CAD., FI 
Cat. IV: 343). 
BR.-BL. (Notes: 228-229) creu que la planta dels Pirineus orientals és ben diferent de 
la dels Alps i la descriu com a subsp. pyrenaea. 
Nuria, 2250 m, Coll de Lio, 2350 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 7, Galeopsideto-Poetum 
fontquerii); vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., /. c: t. 19. Festucetum 
scopariae); vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL.,/. c: 161,Festucetum scopariae subas-
sociació de Festuca ovina subsp. indigesta); vers Noufonts, 2450 m, vers Finestrelles, 
2300 m (BR.-BL., /. c. t. 2 1 , Festucetum eskiae). 
(Vegeu C. gillesii Sen.). 

- Estatges subalpí i alpi de les serres axials, c; davalía rarament a l'estatge monta. 
També existeix a l'extrem occidental de les serres pre-pirinenques. (1050) 1600-2450 
m. 
Prats sees, llocs pedregosos, talussos, tarteres. Sobretot en terrenys calcaris o poc 
àcids. Seslerietalia coeruleae, Thlaspietea,... VI-VIII. 

Frequent a l'alta muntanya axial: sota el Pas dels Lladres, 2450 m;Coma de Planes, 
1800 m; Bac de la Foradada, 1950 m; baga d'Estremerà; Coma de Fontalba, 2200 m; 
Gorges de Nuria; voltants de Nuria; Coma d'Eina, 2100 m; Coma de l 'Embut,2300 
m; Pedrisses, 2050 m; Coma del Gispet, 2100 m; Clot del Malinfern, 2050 m; Coli 
deis Tres Pics, 2350 m; vessants meridionals del Balandrau; Els Emprius de Serrai, 
1650 m; etc. Pels fons de vail descendeix a l'estatge monta: Les Ribes, 1425 m; 
Rialb, 1050 m. 

Capcalera de la vali del Rigard: Pia d'Anyella, 1800 m. 

DG 29, 39, 18, 28, 38. Oròfit europ. C-S. 

Calamintha gillesii Sen. 

Massís de Nuria, entre uns 1700 i 2 4 0 0 m (SEN., Atos dec: 665;Pl. d'Esp. 1933: 58-59) . 

- A l'herbari Sennen no hem trobat exemplars determináis amb aquest nom. El mateix SEN. diu, 
però, que es tracta d'una Calamintha del grup alpina, i correspon a la que havia anomenat alpina, 
granatensis o suavis. 

818. Calamintha acinos (L.) Clairv.; Satureja acinos (L.) Scheele, Acinos arvensis (Lam.) 
Dandy 

Muntanyes de Nuria (SALV., COLM. in WK., Prodr. II: 414). 
Queralbs, Nuria (SEN., Add.: 141). 

Vessants de Queralbs, 2200 m (NEGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco-Iberidetum 
forma B amb Festuca aurea). 

- Estatge monta, c. S'enfila alguna vegada a l'estatge subalpí. 800-1500 (2200) m. 
Es fa als prats sees. De la classe Festuco-Brometea, i abundant sobretot al Xerobro-
mion. VI-IX. 
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Freqüent a Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 196); Serra de Núria (SALV. in WK.,
Prodr. II: 416); Núria (VAYR., PI. nat.: 129); muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.:
SO; PI. Cat.: 75) (CAD., FI. v.: 104); SEN. (Add.: 141) creu que la planta de NúrIa
és la var. granatensis (Nyman), però més tard li dóna el nom de C. suavis Sen. i diu
que es troba des de Queralbs (FI. N.: 73); Núria des del Pont de Cremal (CAD., FI.
Cat. IV: 343).
BR.-BL. (¡Votes: 228-229) creu que la planta dels Pirineus orientals és ben diferent de
la dels Alps i la descriu com a subsp. pyrenaea.
Núria, 2250 m, Coll de Lla, 2350 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 7, Galeopsideto-Poetum
fontquerii); vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., /_ c.: t. 19. Festucetum
scopariae); vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL.,/. c.: 161, Festucetum scopariae subas
sociació de Festuca ovina subsp. indigesta); vers Noufonts, 2450 m, vers Finestrelles,
2300 m (BR.-BL., I. c_ t. 21, FeslUcetum eskiae).
(Vegeu C. giIIesii Sen.).

- Estatges subalpí i alpí de les serres axials, c~ davalla rarament a l'estatge montà.
També existeix a l'extrem occidental de les serres pre-pirinenques. (1050) 1600-2450
m.
Prats secs, llocs pedregosos, talussos, tarteres. Sobretot en terrenys calcaris o poc
àcids. SeslerietaIia coernleae, Thlaspietea, ... VI-VIII.

Freqüent a l'alta muntanya axial: sota el Pas dels Lladres, 2450 m; Coma de Planès,
1800 m; Bac de la Foradada, 1950 m; baga d'Estremera; Coma de Fontalba, 2200 m;.
Gorges de Núria; voltants de Núria; Coma d'Eina, 2100 m; Coma de l'Embut, 2300
m; Pedrisses, 2050 m; Coma del Gispet, 2100 m; Clot del Malinfern, 2050 m; Coll
dels Tres Pics, 2350 m; vessants meridionals del Balandrau; Els Emprius de Serrat,
1650 m; etc_ Pels fons de vall descendeix a l'estatge montà: Les Ribes, 1425 m;
Rialb, 1050 m.
Capçalera de la vall del Rigard: Pla d'Anyella, 1800 m.

DG 29, 39, 18,28,38. Oròfit europ. CoS.

Calamilltha gil/esi; Sen.

Massís de Núria, entre uns 1700 i 2400 m (SEN., Nas dec.: 665; PI. d'Esp. 1933: 58·59).

- A l'herbari Sennen no hem trobat exemplars determinats amb aquest nom. El mateix SEN. diu,
però, que es tracta d'una Calamintha del grup a/pina, i correspon a la que havia anomenat alpina,
granarensis o suavis.

818. Calamintha acinos (L.) Clairv.; Satureja acinos (L.) Scheele, Acinos arvensis (Lam.)
Dandy

Muntanyes de Núria (SALV., CaLM. in WK.,Prodr. II: 414).
Queralbs, Núria (SEN., Add.: 141).
Vessants de Queralbs, 2200 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco-Iberidetum
forma B amb Festuca aurea).

- Estatge montà, c. S'enf¡Ja alguna vegada a l'estatge subalpí. 800-1500 (2200) m.
Es fa als prats secs. De la classe Festuco-Brometea, i abundant sobretot al Xerobro
mion. VI-IX.



Sobre Esteguelella, 850 m; El Baell, 1150 m; Pedrera, 975 m; Ribes de Freser; 
Roques Blanques, 1000 m; Ventola, 1300 m; Plañóles, 1200 m; El Sola, 1200 m; 
sobre Fornells, 1500 m; Toses, 1450 m; Collada de Toses, 1800 m; Rialb, 1050 m; 
cap a Batet, 1100 m; Queralbs, 1200 m; El Ras, 1725 m; vora Les Vinyes, 1000 m; 
Macana, 975 m; etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Plurireg. 

Calamintha x mixta Ausserdorfer (= C. acinos x alpina) 

— Horn la troba alguna vegada allá on conviuen ambdós progenitors. 
Vali Estremerà, 1450 m; Gorges de Nuria, 1800 m. 

DG 39, 28. 

Calamintha grandiflora (L.) Moench; Satureja grandiflora (L.) Scheele 

Boscos de Ribes (CAD., FI. V.: 103) . 

- A l'herbari Cadevall no hi ha testimonis d'aquesta indicado. Remarquem que a la Flora de 
Catalunya CAD. no repeteix aquesta citació; en canvi, assenyala a Ribes C. officinalis. Sospitem, 
dones, que aquella citació primera es degué a una confusió. 

819. Calamintha sylvatica Bromf.; Satureja calamintha (L.) Scheele, Calamintha officinalis 
auct. 

Nom vulgar: poliol. 

subsp. sylvatica; Satureja calamintha subsp. officinalis Gams 

Vali de Ribes (CAD., FI. V.: 104; FI. Cat. IV: 346). 

- Estatge monta, r. 800-1350 m. 
Boscos clars, marges. Quercion pubescenti-petraeae, Origanetalia, Fagetalia. VIII-X. 

Vora el Casot, 900 m; vali d'Esteguelella, 850 m; vali de Barricò, 900 m; vora la 
Talaia, 850 m; Ribes de Freser, 950 m; Costes de Segura; solell de Ventola, 1250 m; 
El Sola; vora Plañóles, 1175 m; Aspre, 1275 m; vora Nevà, 1300 m;ElPorxo , 1350 
m; Rialb, 1050 m; Ribesaltes; cap a les Vinyes, 1100 m; La Moscatosa, 1350 m; 
Macana; vora Torroella, 980 m. 

No són rares les formes de flor relativament petita, tendents cap a la subspècie ascen
dens. 

DG 28, 38, 27, 37. Lateatl.-Med. 

subsp. ascendens (Jordan) P. W. Ball; Satureja calamintha subsp. ascendens (Jordan) 
Briq. 

— Zona meridional de la Vali, rr. Prats i marges, en indrets més sees que aquells on es 
fa la subsp. sylvatica. 

Cap al Pont d'en Cabreta, 775 m; abundant sota el Casot; solells de Can Perramon de 
Baix, 825 m; vora Can Perramon de Dalt, 975 m. 

DG 38, 37. Lateatl.-Med. 
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Sobre Esteguelella, 850 m; El Baell, 1150 m; Pedrera, 975 m; Ribes de Freser;
Roques Blanques, 1000 m; Ventolà, 1300 m; Planoles, 1200 m; El Solà, 1200 m;
sobre Fornells, 1500 m; Toses, 1450 m; Collada de Toses, 1800 m; Rialb, 1050 m;
cap a Batet, 1100 m; Queralbs, 1200 m; El Ras, In5 m; vora Les Vinyes, 1000 m;
Maçana, 975 m; etc.

DG 39, 18,28,38,37.

Calamintha x mixta Ausserdorfer (= C. acinos x alpina)

- Hom la troba alguna vegada allà on conviuen ambdós progenitors.
Vall Estremera, 1450 m; Gorges de Núria, 1800 m.

DG 39,28.

Calominrha grandiflora (L.) Moench; Sarureja grandijlora (L) Scheele

Boscos de Ribes (CAD., FI. V.: l03).

Plurireg.

- A l'herbari CadevaU no hi ha testimonis d'aquesta indicació. Remarquem que a la Flora de
Catalunya CAO. no repeteix aquesta citació; en canvi. assenyala a Ribes C. officinalis. Sospitem,
doncs, que aquella citació primera es degué a una confusió.

819. Calamintha sylvatica Bromf.;Sarureja calamintha (L.) Scheele, Calamintha of!icinalis
auet.

Nom vulgar: poliol.

subsp. sylvatica; Satureja calamintha subsp. o[!icinalis Gams

Vall de Ribes (CAD., FL V.: 104; FI. Cat. IV: 346).

- Estatge montà, r. 800-1350 m.
Boscos clars, marges. Quercion pubescenti-petraeae, Origanetalia, Fagetalia. VIII-X.

Vora el Casot, 900 m; vall d'Esteguelella, 850 m; vall de Barricó, 900 m; vora la
Talaia, 850 m; Ribes de Freser, 950 m; Costes de Segura; solell de Ventolà, l250 m;
El Solà; vora Planoles, 1175 m; Aspre, 1275 m; vora Nevà, 1300 m; El Porxo, 1350
m; Rialb, 1050 m; Ribesaltes; cap a les Vinyes, 1100 m; La Moscatosa, 1350 m;
Maçana; vora Torroella, 980 m.

No són rares les formes de flor relativament petita, tendents cap a la subspècie ascen
den~

DG 28, 38,27,37. Lateatl.-Med.

subsp. ascendens (Jordan) P. W. Ball; Satureja calamintha subsp. ascendens (lordan)
Briq.

- Zona meridional de la Vall, IT. Prats i marges, en indrets més secs que aqueUs on es
fa la subsp. sylvatica.

Cap al Pont d'en Cabreta, 775 m; abundant sota el Casot; solells de Can Perramon de
Baix, 825 m; vora Can Perramon de Dalt, 975 m.

DG 38, 37. Lateatl.-Med.



820. Clinopodium vulgare L.; Satureia vulgaris (L.) Fritsch, Calamintha clinopodium Ben

tham 

- Estatge monta, c; ascendeix a l'estatge subalpi. 800-1600 (2050) m. 
Marges i vorades, matollars, boscos clars. Origanetalia, Quercetalia pubescentis, etc. 
VII-IX (X). 

Collada de Grats, 1200 m; torrent de la Corba; vali de Barricò; Ribes de Freser; solell 
de Ventola, 1250 m; vora Nevà, 1200-1300 m; vora Dòrria, 1450 m; bosc de Batet, 
1450 m; Rialb; Queralbs; sobre la Farga, 1225 m; sota el Roc de Tot-lo-món, 1700 
m; Salt del Sastre, 1600 m; sobre el Pia de Carcal, 1825 m; solell de les Gorges del 
Freser, fìns a 2050 m; sobre Daió, 1350 m; de Ribesaltes a Pardines, 1275 m; vora les 
Vinyes, 1100 m; sota Can Perpinyà, 1025 m; Mas Conili, 1250 m; Costa Ardena, 
1300 m; Clots de Macana; Pia del Freixe, 1550 m. 

DG 39, 28, 38, 27, 37. Holàrt. 

821. Hyssopus officinalis L. subsp. aristatus (Godr.) Briq. 

— Vora la Collada de Toses, en una carretera forestal, 1775 m. Potser només adventí-
ci, vingut de la Cerdanya on és freqüent ais prats secs. Remarquem que SEN. l'havia 
citat de la valí de la Molina "al llarg de la carretera nova" (Nombr. loe: 395), en una 
localitat, dones, molt propera i en un habitat análeg. 

DG 18. Submed.-Med. 

822. Origanum vulgare L. 

Nom vulgar: orenga. 

Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLOS, La bardissa: 56, Turriteto-Rhamnetum). 

— Estatge monta, ce, i sovint abundant; ascendeix algún cop a l'estatge subalpí. 
800-1500 (1700) m. 
Marges i vorades, prats secs. De l'ordre Origanetalia; també ais Prune taha, ais Brome-
talia, etc. VII-IX. 

Des de l'entrada de la Valí fins a Toses, a les Gorges del Freser i a l'alta vail del 
Segadell. Localitats concretes: Él Sagnari, Collada de Grats, La Corba, Can Perra-
mon de Baix, El Baell, Campelles, Pedrera, Roques Blanques, Ventola, Plañóles, sobre 
Fornells (1500 m), Toses (1470 m), voltants de Ribes de Freser, Rialb, Queralbs, 
Fustanyà, vali Estremerà, sobre la Farga de Queralbs, cap a Daió, Gorges del Freser 
(pel solell fins a uns 1700 m), sobre Serrât, baga de Ribes (1400 m), sobre Ribesaltes, 
(1560 m), vora les Vinyes, sota Boixetera (1400 m), Clots de Macana, Bruguera, etc. 
etc. 

DG 39, 18, 28, 38, 27, 37. Plurireg. 

823. Thymus vulgaris L. 

Nom vulgar: farigola. 

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (Fl. N.: 73). 
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820. Clinopodium vulgare L.; Satureja vulgaris (L.) Fritseh, Calamintha clinopodium Ben
tham

- Estatge montà, e; ascendeix a l'estatge subalpí. 800·1600 (2050) m.
Marges i vorades, matollars, boscos clars. Origanetalia, Quercetalia pubescentis, etc.
VII-IX (X).

Collada de Grats, 1200 m; torrent de la Corba; vaU de Barrieó; Ribes de Freser; soleU
de Ventolà, 1250 m; vora Nevà, 1200-1300 m; vora Dbrria, 1450 m; bosc de Batet,
1450 m; Rialb; Queralbs; sobre la Farga, 1225 m; sota el Roc de Tot-lo-món, 1700
m; Salt del Sastre, 1600 m; sobre el Pla de Careal, 1825 m; solell de les Gorges del
Freser, fIns a 2050 m; sobre Daió, 1350 m; de Ribesaltes a Pardines, 1275 m; vora les
Vinyes, 1100 m; sota Can Perpinyà, 1025 m; Mas Conill, 1250 m; Costa Ardena,
1300 m; Clots de Maçana; Pla del Freixe, 1550 m.

DG 39, 28, 38, 27, 37. Holàrt.

821. Hyssopus off¡cinalis L. subsp. aristatus (Godr.) Briq.

- Vo;a la CoUada de Toses, en una carretera forestal, 1775 m. Potser només adventi
ci, vingut de la Cerdanya on és freqüent als prats secs. Remarquem que SEN. l'havia
citat de la vall de la Molina "alUarg de la carretera nova" (Nombr. Ioc.: 395), en una
localitat, doncs, molt propera i en un hàbitat anàleg.

DG 18. Submed.-Med.

822. Origanum vuJgare L.

Nom vulgar: orenga.

Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLÒS, La bardissa: 56, Turriteto-Rhamnetum).

- Estatge montà, cc, i sovint abundant; ascendeix algun cop a l'estatge subalpí.
800-1500 (1700) m.
Marges i vorades, prats secs. De l'ordre Origanetalia; també als Prunetalia, als Brome
talia, etc. Vil-IX.

Des de l'entrada de la Vall fms a Toses, a les Gorges del Freser i a l'alta vall del
SegadeU. Localitats concretes: El Sagnari, Collada de Grats, La Corba, Can Perra
mon de Baix, El Baell, Campelles, Pedrera, Roques Blanques, Ventolà, Pianoles, sobre
ForneUs (1500 ml, Toses (1470 ml, voltants de Ribes de Freser, Rialb, Queralbs,
Fustanyà, vaU Estremera, sobre la Farga de Queralbs, cap a Daió, Gorges del Freser
(pel solell fms a uns 1700 ml, sobre Serrat, baga de Ribes (1400 ml, sobre Ribesaltes,
(1560 mi, vora les Vinyes, sota Boixetera (1400 ml, Clots de Maçana, Bruguera, etc.
etc.

DG 39,18,28,38,27,37.

823. Thymus vulgaris L.

Nom vulgar: farigola.

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 73).

Plurireg.



— Soleils de l'estatge monta, c; s'enfila a l'estatge sub alpi', sobretot pels vessants 
meridionals de les serres pre-pinnenques. 800-1400 (1950) m. 
Es fa en llocs arrecerats, poc o molt calents; als prats, matollars i no rarament sobre 
les roques. Abunda mes en terrenys calcaris, i a les zones elevades es fa gairebé 
exclusivament sobre aquest tipus de substrat. V-X. 

Vali d'Esteguelella; molt abundant als soleils del Sagnuri; sobre la Corba; molt abun-
dant cap a la Collada de Grats, 1100-1400 m; Barricò; vessants soleils sobre Perramon 
de Baix, tant cap a Barricò i el Grau com cap al Serrât de l'Home, 825-1300 m; 
Aigiies de Ribes; sota la Roca del Corb; El Baell; sobre Angelats; Pedrera; Roques 
Blanques; soleils de Can Paloca i de Ventola; vora Ribes de Freser (Els Estiradors, 
Maçana,...); sobre Segura, 1175 m; vora Batet; sobre Vilamanya, 1450 m; vali Estre
merà; torrent del Forn (Queralbs), 1200 m; Ribesaltes; cap a les Vinyes; Pardines; la 
Moscatosa, 1300 m; cap a Boixetera; Conivella, 1400 m;Clots de Maçana; Perapinta, 
1350 m; Bruguera; Saltor; Sobre Can Maiols; etc. 
Les localitats mes elevades es troben sobretot a la zona pre-pirinenca: Pia de Pujalts, 
1950 m; soleil de la Covil, fins a uns 1950 m; La Berruga, 1800 m; El Portet, 1600 m; 
soleil de Sant Amanç, fins al cim mateix, 1850 m; soleils entre el Taga i la Portella 
d'Ogassa; etc. També als terrenys calcaris de la zona axial la planta ascendeix a 
altituds considérables: Els Emprius de Serrât, 1650 m; roques d'Estremerà, fins a uns 
1700 m. 

Als llocs mes alts hom troba formes petites, de tiges reptants que fan pensar en la var. 
palearensis O. Bolòs et Vigo. 

DG 39, 18 ,28 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Med.W 

824. Thymus praecox Opiz subsp.polytrichus(A. Kerner ex Borbâs) Jalas 

— Alta muntanya axial, c. També a l'extrem occidental de la Serra de Montgrony. 
1600-2450 m. 
Pastures acidòfiles (Nardion, Festucion eskiae), matolls de bàlec {Genistion purgan-
tis). VI-IX. 

Vora la Collada de Toses, 1600-1800 m; cap al Coli de la Creu de Meians, 1925 m; 
sobre Dòrria, 2150 m; Coma de Planés, 1750 m; vora el Pia de Punya, 1875 m; Bac 
de la Foradada, 2100 m; Gorges de Nûria, 1975 m; cap al Roc de la Fita, 2100 m; 
vali de Nûria, 2000-2100 m; Coma d'Eina, 2400 m; soleil de les Gorges del Freser (La 
Balma, Clot del Malinfern, Coli dels Homes,...), 1700-2100 m; Coma de Vaca, 2450 
m; Serra de la Canya; Puig Cerverfs, 1800-2000 m; Collada de Meianells, 1875 m. 
Fora de la zona axial, l'hem vist també als vessants del Puigllançada, sobre Pia 
d'Anyella, 1900 m. 

Correspon a aquesta espècie el n 9 2044 de Pl. d'Espagne de SEN., procèdent de 
Nûria, 2050 m; déterminât en principi com a T. chamedrys var. alpestris f. minutiflo-
rus, fou batejat després pel mateix SEN. amb el nom de T. callitrichifolius (v. Nos 
dee: 667 iPl. d:Esp. 1934: 19-20). 

DG 29 ,39 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Oròfìt europ. C-S 
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- Solells de l'estatge montà, c; s'enma a l'estatge subalpí, sobretot pels vessants
meridionals de les serres pre-pinnenques. 800·1400 (1950) m.
Es fa en llocs arrecerats, poc o molt calents; als prats, matollars i no rarament sobre
les roques. Abunda més en terrenys calcaris, i a les zones elevades es fa gairebé
exclusivament sobre aquest tipus de substrat. VoX.

Vall d'Esteguelella; molt abundant als solells del Sagnari; sobre la Corba; molt abun
dant cap a la Collada de Grats, 1100-1400 m; Barricó; vessants solells sobre Perramon
de Balx, tant cap a Barricó i el Grau com cap al Serrat de l'Home, 825-1300 m;
Aigües de Ribes; sota la Roca del Corb; El Baell; sobre Angelats; Pedrera; Ro_.ues
Blanques; solells de Can Paloca i de Ventolà; vora Ribes de Freser (Els Estiradors,
Maçana,...); sobre Segura, 1175 m; vora Batet; sobre Vilamanya, 1450 m; vall Estre
mera; torrent del Forn (Queralbs), 1200 m; Ribesaltes; cap a les Vinyes; Pardines; la
Moscatosa, 1300 m; cap a Boixetera; Conivella, 1400 m; Clots de Maçana; Perapinta,
1350 m; Bruguera; Saltar; Sobre Can Maials; etc.
Les localitats més elevades es troben sobretot a la zona pre-pirinenca: Pla de Pujalts,
1950 m; solell de la Covi!, fms a uns 1950 m; La Berruga, 1800 m; El Portet, 1600 m;
solell de Sant Amanç, fms al cim mateix, 1850 m; solells entre el Taga i la Portella
d'Ogassa; etc. També als terrenys calcaris de la zona axial la planta ascendeix a
altituds considerables: Els Emprius de Serrat, 1650 m; roques d'Estremera, fms a uns
1700 m.

Als llocs més alts hom troba formes petites, de tiges reptants que fan pensar en la var.
palearensis O. Bolós et Vigo.

DG 39, 18,28,38,27,37. Med.W

824. Thymus praecox Opiz subsp. polytrichus (A. Kemer ex Borbas) Jalas

- Alta muntanya axial, c. També a l'extrem occidental de la Serra de Montgrony.
1600-2450 m.
Pastures acidómes (Nardion, Festucion eskiae), matolls de bàlec (Genistion purgan
tis). VI-IX.

Vora la Collada de Toses, 1600-1800 m; cap al Coll de la Creu de Meians, 1925 m;
sobre Dórria, 2150 m; Coma de Planès, 1750 m; vora el Pla de Punya, 1875 m; Bac
de la Foradada, 2100 m; Gorges de Núria, 1975 m; cap al Roc de la Fita, 2100 m;
vall de Núria, 2000-210.0 m; Coma d'Eina, 2400 m; solell de les Gorges del Freser (La
Balma, Clot del Malinfern, Coll dels Homes, ...), 1700-2100 m; Coma de Vaca, 2450
m; Serra de la Canya; Puig Cerverís, 1800-2000 m; Collada de Meianells, 1875 m.
Fora de la zona axial, l'hem vist també als vessants del Puigllançada, sobre Pla
d'Anyella, 1900 m.

Correspon a aquesta espècie el n9 2044 de P/. d'Espagne de SEN., procedent de
Núria, 2050 m; determinat en principi com a T. cllamedrys var. a/pestris f. minutif/o
rus, fou batejat després pel mateix SEN. amb el nom de T. callitricllifolius (v. Nos
dec.: 667 i P/. d:Esp. 1934: 19-20).

DG 29, 39,18,28,38. Oròfit europ. CoS



825. Thymus nervosus Gay ex Wk.; T. serpyllum L. subsp. nervosus (Wk.) Nyman, T. 
serpyllum L. var. confertus Gr. et Godr. 

Coll de Nuria (GR. et GODR., Fl. Fr. II: 658). 
Nuria (SEN., Add.: 136; Fl. N.: 73). 
Nuria, cap a Finestrelles i Noucreus (CAD., Fl. Cat. IV: 333). 
Serra de l'Embut, 2240 m, vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 20, Ely-
neto-Oxytropidetum); Fie de Finestrelles, 2600 m, vers el Pic de la Fossa del Gegant, 
2300 m, Pic de Segre, 2500 m (BR.-BL., c. t. 23 , Pumileto-Festucetum supinae). 
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum,: 226, taula); marge del Pla de Gorrablanc, 
2400 m (BAUD, in SOUT., Mod. supraf.: 125, t.); Pla de Gorrablanc, 2450 m 
(BAUD, et SERVE. Group, vég. Pla, taules diverses). 

SERVE (Rech. comp.) l'indica de la zona del Pla de les Salines-Puigmal, 2310-2880 
m, dintre diverses comunitats pratenses i dels llocs tarterosos (vegeu t. Ill , V, XI, 
XVI, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV i : 153). 
Solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, Nouv. prosp., t. Festuco-Iberide-
tum forma amb Festuca áurea). 
(V. T. pulegioides subsp. carniolicus i T. oreus) 

— Alta muntanya, sobretot a la zona axial, ccc. (1600) 1800-2800 m. 
Es fa ais prats i ais vessants pedregosos, amb preferencia pels ambients eixuts. Carice-
talia curvulae, Seslerietalia coeruleae. VI-IX. 

Abundant a la zona axial: entre la Collada de Toses i la Creu de Meians, sota el Pla de 
les Salines (2000 m), Coma de Planés (1900 m), del Pas dels Lladres al Puigmal, tossa 
del Puigmal (gairebé fins al cim), Collet de les Barraques (1950 m), Coma de 
Fontalba (2100 m), vall de Nuria, Serra de l'Embut (2350 m), Els Entreforcs, Coma 
de Fontnegra (2400 m), Coma de les Eugues (2500 m), vessants del Balandrau, Serra 
de la Canya, Puig Cerveris, etc. etc. 
No tan frequent a les serres pre-pirinenques, menys altes: Costa Rasa, Puigllançada 
(molt abundant), Pic de Rus, Cim de la Coma de Migjorn, Pedra Picada, La Covil 
(1925 m), sota Prat de Jou (1600 m), baga de Toses, llisos de Taga (fins al cim 
mateix). 

DG29 , 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 . Pir. occ. 

Thymus x nuriensis Sen. et Pau (= T. nervosus x praecox subsp. polytrichus) 

Nuria, escarpaments de les gorges de Coma d'Eina (SEN., Add.: 136, ut T. nervosus x 
alpestris); Nuria, pastures escarpades vers 2050 m (SEN., Nos. dec.: 661, Pl. d'Esp. 

1934: 19-20, ut T. nervosus x callitrichifolius). Al seu catàleg nurienc (Fl. N.: 73), el 
mateix autor cita la planta sense fer comentaris. 

— Mes o menys frequent alla on conviuen les dues especies parentals. 
Sobre Pla d'Anyella, 1900 m; Collada de Toses, 1700-1900 m; Costa de les Tutes, 
2200 m. 
L'exemplar d'herbari al quai es refereixen les citacions de SEN. és el n s 2045 de Pl. 
d'Esp. A l'herbari Sennen hem vist altre exemplar, procèdent del camí del Coll de 
Finestrelles, 2400 m, déterminât com a T. nuriensis i després donat simplement com 
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825. Thymus nervosus Gay ex Wk.; T. serpy/lum L. subsp. nervosus (Wk.) Nyman, T.
serpy/lum L. var. confertus Gr. et Godr.

Coll de Núria (GR. et GODR., FI. Fr. 11: 658).
Núria (SEN., Add.: 136; FI. N.. 73).
Núria, cap a Finestrelles i Noucreus (CAD., FI. Cat. IV: 333).
Serra de l'Embut, 2240 m, vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 20, Ely
neto-Oxyrropidetum); Pic de Finestrelles, 2600 m, vers el Pic de la Fossa del Gegant,
2300 m, Pic de Segre, 2500 m (BR.-BL., I. c. t. 23, Pumileto-Festucetum supinae).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum,: 226, taula); marge del Pla de GOTTablanc,
2400 m (BAUD. in SOUT., Mod. supra!: 125, t.); Pla de Gorrablanc, 2450 m
(BAUD. et SERVE. Group. vég. Pla, taules diverses).
SERVE (Rech. comp.) l'indica de la zona del Pla de les Salines-Puigmal, 2310-2880
m, dintre diverses comunitats pratenses i dels llocs tarterosos (vegeu t. III, V, XI,
XVI, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV i: 153).
Solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, Nouv. prosp., t. Festuco-Iberide
tum forma amb Festuca aurea).
(V. T. pulegioides subsp. camiolicus i T. oreus)

- Alta muntanya, sobretot a la zona axial, cec. (1600) 1800-2800 m.
Es fa als prats i als vessants pedregosos, amb preferència pels ambients eixuts. Carice
talia curvulae, Seslerietalia coeruleae. VI-IX.

Abundant a la zona axial: entre la Collada de Toses i la Creu de Meians, sota el Pla de
les Salines (2000 ml, Coma de Planès (1900 ml, del Pas dels Lladres al Puigmal, tossa
del Puigmal (gairebé fIns al cim), Collet de les Barraques (1950 ml, Coma de
Fontalba (2100 ml, vall de Núria, Serra de l'Embut (2350 mi, Els Entreforcs, Coma
de Fontnegra (2400 ml, Coma de les Eugues (2500 ml, vessants del Balandrau, Serra
de la Canya, Puig Cerverís, etc. etc.
No tan freqüent a les serres pre-pirinenques, menys altes: Costa Rasa, Puigllançada
(molt abundant), Pic de Rus, Cim de la Coma de Migjorn, Pedra Picada, La Covil
(1925 ml, sota Prat de Jou (1600 ml, baga de Toses, llisos de Taga (fms al cim
mateix).

DG 29, 39,18,28,38. Pir.occ.

Thymus x nuriensis Sen. et Pau (= T. nervosus x praecox subsp. polytrichus)

Núria, escarpaments de les gorges de Coma d'Eina (SEN., Add.: 136, ut T. nervosus x
alpestris); Núria, pastures escarpades vers 2050 m (SEN., Nos. dec.: 667, PI. d'Esp.
1934: 19-20, ut T. nervosus x ca/litrichifolius). AI seu catàleg nurienc (FI. N.: 73), el
mateix autor cita la planta sense fer comentaris.

- Més o menys freqüent allà on conviuen les dues espècies parenta1s.
Sobre Pla d'Anyella, 1900 m; Collada de Toses, 1700-1900 m; Costa de les Tutes,
2200 m.
L'exemplar d'herbari al qual es refereixen les citacions de SEN. és el n9 2045 de PI.
d'Esp. A l'herbari Sennen hem vist altre exemplar, procedent del camí del Coll de
Finestrelles, 2400 m, determinat com a T. nuriensis i després donat simplement com



una forma pròxima de T. nuriensis; al nostre parer es tracta d'un T. praecox subsp. 
polytrichus amb influència de T. nervosus. 

DG 29, 3 9 , 1 8 . 

Fig. 22. Thymus x nuriensis. A l'esquerra, details de la fulla, del calze i de la corol.la amb els estams i Tes
ti! (tots augmentats 7 vegades). 

826. Thymus pulegioides L.; T. serpyllum L. subsp. chamaedrys (Fries) Vollmann 
subsp. pulegioides 

Ribes (PUIGG. in COSTA, Supl: 62). 
De Ribes a la Ruira (CAD., Exc: 94). 
Nuria (SEN., Add.: 136, sub T. chamaedrys FT. var. alpestris Tausch; in CAD., Fl. 
Cat. IV: 332) (CAD., Fl. Cat. IV: 333, sub T. serpyllum raca ovatus Mill.). 
Queralbs, vora el Pont de Cremal (CAD.,F/. Cat. IV: 332, sub T. chamaedrys Fr. var. 
glabratus Lange). 
Collada de Toses, 1750 m (RIVAS MART., Pastiz. t. 1, Campanulo-Festucetum es-
kiae). 
(V. T. callitrichifolius). 

— Estatges monta i subalpi, ccc. 800-2100 m. 
Abundant sobretot als prats montans (caracten'stic de la classe Festuco-Brometea), 
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una forma pròxima de T. nuriensis; al nostre parer es tracta d'un T. praecox subsp.
polytrichus amb influència de T. nervosus.

DG 29, 39,18.

Fig. 22. 111Ymu.s x rruriensis. A ¡'esquerra, detalls de la fulla, del calze i de la corol.la amb els estams i ¡'es
til (tots augmentats 7 vegades).

826. Thymus pulegioides L.; T. serpyllum L. subsp. chamaedrys (Fries) Vollmann
subsp. pulegioides

Ribes (pUIGG. in COSTA, Supl.: 62).
De Ribes a la Ruira (CAD., Exc.: 94).
Núria (SEN., Add.: 136, sub T. chamaedrys Fr. var. alpestris Tausch; in CAD., FI.
Cat. IV: 332) (CAD., FI. Cat. IV: 333, sub T. serpyllum raça ovatus Mill.).
Queralbs, vora el Pont de Cremal (CAD., FI. Cat. IV: 332, sub T. chamaedrys Fr. var.
glabratus Lange).
Collada de Toses, 1750 m (RIVAS MART., Pastiz. t. l, Campallulo-Festucetum es
kiae).
(V. T. callitrichi[olius).

- Estatges montà i subalpí, cec. 800-2100 m.
Abundant sobretot als prats montans (característic de la classe Festuco-Brometea),



però també a les landes (Calluno-Genistion) i als prats subalpins (principalment al 
Nardion). VI-IX (X). 

Des de l'entrada de la Vali fins al Puigllançada (2100 m), a la vali de Nûria i Coma de 
Vaca (2050 m) i a la Collada Verda (1600 m). Localitats concrètes: Estèguel, Can 
Perramon de Baix, Barricò, El Baell, La Berruga (1800 m), Campelles, Sant Antoni, 
Roques Blanques, Costa Pubilla, Fornells, Costa Borda, Toses, Pia d'Anyella, Pia de 
Rus, Coli de la Creueta, Costa Rasa, Collada de Toses, Coli de la Creu de Meians 
(1925 m), Dòrria, Planoles, sobre el Collet de les Barraques (2000 m), voltants de 
Ribes, Costes de Segura, Rialb, Batet, Vilamanya, Fustanyà, Serrât, vali Estremerà, 
Queralbs, Gorges de Nûria, sobre Nûria (2050 m), Pedrisses, Coma del Gispet (2050 
m), Gorges del Freser (fins a mes de 2000 al soleil), Pia dels Anyells (1850 m;, Serra 
de la Canya, Ribesaltes, Pardines, Collada de Meianells, Plans de Pòrtoles, Coli del Pal 
(1700 m), Serra Cavallera, Pia de la Llagona, vora la Falgosa, Conivella, llisos de Taga 
(fins gairebé el cim), Clots de Maçana, Bruguera, Coli de Jou, Saltor, etc. etc. etc. 

El n 2 2043 de les Pl. d'Esp. de SEN. correspon âl nostre parer a T. pulegioides. 
Procedeix de Nûria i fou déterminât primer com a T. chamaedrys var. alpestris i 
atribuït després a T. callitrichifolius. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 37. Lateeur. 

subsp. carniolicus (Borbâs) P. Schmidt; T. pulegioides var. vestitus (Lange) Jalas, T. 
froelichianus Opiz, T. lanuginosus Schk., T. polytrichus auct. p.p. 

Sobre el Pont de Cremai (SEN., Add.: 136, sub T. polytrichus Kern.). 
A la flora nurienca (FI. N.: 73) SEN. assenyala, sensé comentaris, T. froelichianus 
subsp. estavarensis Ronniger. 
Nûria (CAD., FI. Cat. IV: 332, sub T. chamaedrys Fries var. vestitus Lange). 

- Estatges monta i subalpf, r però localment abundant. 1275-2050 m. 
Prats de pastura. Brometalia erecti, Nardion. VI-IX. 

Sobre el Mal Pas del Toix (Ripollès); La Berruga, 1700 m; Campelles, força abundant, 
1275 m; Coma de Planés, 1600 m, 2000 m; Collada de Toses, 1800 m; sobre Daió, 
1375 m; Les Collades, 1575 m; cap al Coli dels Homes, 2050 m; Les Espiguetoses; 
vessants del Taga sobre Bruguera, 1650 m. 

A l'herbari Sennen hem vist dos plecs, procedents de la zona de Nûria, que correspo-
nen a aquest tàxon. L'un fou déterminât com a T. polytrichus A. Kerner; l'étiqueta 
de l'altre diu T. polytrichus auct. nonnullis. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 . Submed.W 

827. Thymus serpyllum L. subsp. caroli Sen. et Ronniger 

— Estatge monta, r. Es fa en terrenys silicis, als replanets de roca i als sois prims en 
general. De l'aliança Sedo-Scleranthion. 

Sénat d'en Pj>sa, P 5 0 m; sota el Baell, 1050-1150 m; Les Guilleumes, 1150 m; vora 
la Casassa, 1100 m; sobre Espinosa, 1425 m; Sta. Caterina, 1050 m; entre Ribes i 
Rialb; de Pardines a Boixetera, 1250 m. 
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però també a les landes (Cal/uno-Genistion) i als prats subalpins (principalment al
Nardion). VI-IX (X).

Des de l'entrada de la Vall fms al PuiglIançada (2100 m), a la vall de Núria i Coma de
Vaca (2050 m) i a la Collada Verda (1600 m). Localitats concretes: Estèguel, Can
Perramon de Baix, Barricó, El Baell, La Berruga (1800 m), Campelles, Sant Antoni,
Roques Blanques, Costa Pubilla, Fornells, Costa Borda, Toses, Pla d'Anyella, Pla de
Rus, Coll de la Creueta, Costa Rasa, Collada de Toses, Coll de la Creu de Meians
(Í925 m), Dòrria, Planoles, sobre el Callet de les Barraques (2000 ml, voltants de
Ribes, Costes de Segura, Rialb, Batet, Vilamanya, Fustanyà, Serrat, vall Estremera,
Queralbs, Gorges de Núria, sobre Núria (2050 ml, Pedrisses, Coma del Gispet (2050
ml, Gorges del Freser (fms a més de 2000 al solell), Pla dels Anyells (1850 mi, Serra
de la Canya, Ribesaltes, Pardines, Collada de Meianells, Plans de Pòrtoles, Coll del Pal
(1700 ml, Serra Cavallera, Pla de la Llagona, vora la Falgosa, Conivella, llisos de Taga
(fms gairebé el cim), Clots de Maçana, Bruguera, Coll de Jou, Saltar, etc. etc. etc.

El n. 2043 de les PI. d'Esp. de SEN. correspon ¡jj nostre parer a T. pulegioides.
Procedeix de Núria i fou detenninat primer com a T. chamaedrys var. alpestris i
atribuït després a T callitrichitolius.

DG 39, 18, 28, 38, 48, 27, 37. Lateeur.

subsp. carniolicus (Borbas) P. Schmidt; T pulegioides var. vestitus (Lange) Jalas, T.
froelichianus Opiz, T lanuginosus Schk., T polytrichus auct. p.p.

Sobre el Pont de Cremal (SEN., Add.: 136, sub T. polytrichus Kern.).
A la flora nurienca (FI. N.: 73) SEN. assenyala, sense comentaris, T troelichianus
subsp. estavarensis Ronniger.
Núria (CAD., FI. Cat. IV: 332, sub T. chamaedrys Fries var. vestitus Lange).

- Estatges montà i subalpí, r però localment abundant. 1275-2050 m.
Prats de pastura. Brometalia erecti, Nardion. VI-IX.

Sobre el Mal Pas del Toix (Ripollès); La Berruga, 1700 m; Campelles, força abundant,
1275 m; Coma de Planès, 1600 m, 2000 m; Collada de Toses, 1800 m; sobre Daió,
1375 m; Les Collades, 1575 m; cap al Coll dels Homes, 2050 m; Les Espiguetoses;
vessants del Taga sobre Bruguera, 1650 m.
A l'herbari Sennen hem vist dos plecs, procedents de la zona de Núria, que correspo
nen a aquest tàxon. L'un fou detenninat com a T. polytrichus A. Kerner; l'etiqueta
de l'altre diu T. polytrichus auct. nonnullis.

DG 39, 18,28,38.

827. Thymus serpyllum L. subsp. caroli Sen. et Ronniger

Submed. W

- Estatge montà, r. Es fa en terrenys silicis, als replanets de roca i als sòls prims en
general. De l'aliança Sedo-Scleranthion.

Serrat d'en P('sa, 11 ';0 m; sota el Baell, 1050-11 SO m; Les Guilleumes, 1150 m; vora
la Casassa, 1100 m; sobre Espinosa, 1425 m; Sta. Caterina, 1050 m; entre Ribes i
Rialb; de Pardines a Boixetera, 1250 m.



A l'herbari Sennen hem vist un exemplar procèdent de Ribes i déterminât com a T. 
angustifolius, el quai concorda bé amb T. serpyllum subsp. caroli. Sembla que SEN. 
anomenà en principi aquesta planta T. angustifolius o T. serpyllum. 
Aquest tàxon correspon potser a allò que M. DEBRAY anomena T. longicaulis Presi i 
indica als "Pyrénées-Orientales" (v. Fl. Fr. 4- suppl: 397). 

D G 2 8 . 3 8 . Pir. E 

. 23. Thymus serpyllum subsp. caroli A l'angle superior dret, la fior i la fulla (x 7); a baix, un fragment 
de la tija (x 10). 

Thymus serpyllum s. 1. 

Des de Ripoll a Nûria (FERRER, Exc.: 83) . 

SEN. cita aquest binomi en la seva flora nurienca (FI. N.: 73) sensé indicar autor i sensé cap 
comentari. 
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A l'herbari Sennen hem vist un exemplar procedent de Ribes i determinat com a T.
angustifolius, el qual concorda bé amb T. serpyllum subsp. caroli. Sembla que SEN.
anomenà en principi aquesta planta T. angustifolius o T. serpyllum.
Aquest tàxon correspon potser a allò que M. DEBRAY anomena T. longicaulis Presl i
indica als "Pyrénées·Orientales" (v. FI. Fr. 4Ç suppl.: 397).

DG 28,38. Pir.E

Fig. 23. Thymus serpyl/um subsp. coroli A l'angle superior dret,la flor i la fulla (x 7); a baix, un fragment
de Ja tija (x 10).

Thymus serpyllum s. 1.

Des de Ripoll a Núria (FERRER, Exc.: 83).
SEN. cita aquest binomi en la seva nora nurienca (FI. N.: 73) sense indicar autor i sense cap
comentari.



Nûria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 37, Saxifragetum mixtae); Pic de Segre, 2400 i 2450 m 
(BR.-BL., /. c. t. 21 , Festucetum eskiae); al N de Nûria, 2200 m (BR.-BL., /. c. t. 22, Hieracieto-
Festucetum spadiceaé). 

- Es molt dificil de saber a quin tàxon concret corresponen aquestes indicacions. La citació de 
FERRER deu haver-se d'interpretar reaiment de manera amplia. SEN. deu referir-se a T. ser-
pyllum subsp. caroli. Pel que fa a les citacions de BR.-BL., algunes podrien correspondre a T. 
praecox subsp. polytrichus (? ) . 

Thymus callitrichifolius Sen. 

Nûria (SEN., Nos dee: 667, amb una nota que diu: "Le Th. callitrichifolius avait été pris d'abord 
pour le Th. alpestris, dont nous avons cru devoir le séparer"); Nûria, llocs escarpats herbosos vers 
2050 m (SEN., Pl. d'Esp. 1934: 19-20, on anota: "Nous rapportons à cette forme les № 
2043-44..., sub Th. alpestris et var. parviflorus, in sched. non Tausch."). 

- El n ? 2043 de Pl. d'Esp., déterminât com a T. chamaedrys var. alpestris Tausch., correspon al 
nostre parer a T. pulegioides. Per contra, el n ? 2044 de la mateixa exsiccata, donat com a T. 
chamaedrys var. alpestris f. minutiflorus, s'ha de portar - o p i n e m - a T. praecox subsp. polytri
chus. A part d'aixô, assenyalarem que la majoria d'exemplars de l'herbari Sennen atribuïts a T. 
callitrichifolius corresponen en reautat a T. pulegioides. 

Thymus mariae Sen. 

Roc de la Malè vers Coma d'Eina (SEN., Add.: 137, amb l'anotació: "Faut-il rapprocher cette 
plante du T. richardii Pers. ou du T. herbabarona Lois?"). El mateix SEN. inclou la planta en el 
seu catàleg nurienc (Fl. N.: 73) sensé fer cap comentarL 

- A l'herbari Sennen el plec corresponent a aquesta citació és buit i conté una nota que diu: 
"J'ai envoyé les échantillons (2 plantes) selon votre ordre à Möns. Emile del Villar, Madrid, 
lista bis. Karl Ronniger 9, 11, 1935". 

Thymus oreus Charbonnel 

SEN. inclou aquest tàxon en la seva flora nurienca (Fl. N.: 73). 

- A l'herbari Sennen no hem sabut trobar cap exemplar que portés aquesta denominació, ni de 
Nûria ni d'altres localitats. No podem opinar, doncs, sobre el significat que donava Sennen a 
aquest binomi. 

Thymus pseudoserpyllum Nègre 1968, nomen nudum 

Vessant de Queralbs, 2200 m (NEGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco-Iberidetum forma B amb 
Festuca aurea). 

- Ignorem quin significat cal donar a aquest tàxon, car no n'hem vist exemplars representatius. 

Thymus x giti Sen. 

SEN. inclou aquest hibrid en el catàleg nurienc (Fl. N.: 73) especificant que es tracta de T. 
froelichianus x serpyllum. 

- A l'herbari Sennen hem vist un exemplar que porta el nom de T. x gili i que, segons l'étiqueta 
corresponent, fou herboritzat entre Queralbs i Nûria. A la mateixa étiqueta SEN. interpreta que 
la planta prove d'una hibridació entre T. angustifolius i T. polytrichus; la quai cosa concorda 
(malgrat les aparences) amb la interpretació que en féu després a la Flora de Nûria, ja que T. an
gustifolius pot donar-se com a sinònim de T. serpyllum subsp. caroli i T. polytrichus és el nom 
que l'autor havia donat en principi a T. froelichianus. L'exemplar en questió podria èsser, al nos
tre parer, un hibrid entre T. pulegioides subsp. carniolicus (= T. froelichianus) i T. praecox 
subsp. polytrichus. 
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Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 37. Saxifragetum mixtae); Pic de Segre, 2400 i 2450 m
(BR.-BL., I. c. t. 21, Festucetum eskiae); al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., 1. c. t. 22, Hieracieto
Festucetum spadiceae),

- És molt difícil de saber a quin tàxon concret corresponen aquestes indicacions. La citació de
FERRER deu haver-se d'interpretar realment de manera àmylia. SEN. deu referiHc a T. ser·
pyllum subsp. caroli. Pel que fa a les citacions de BR.-BL., algunes podrien correspondre a T.
praecox subsp. polytrichus (?).

Thymus cal/itrichlfolius Sen.

Núria (SEN., Nos dec.: 667. amb una nota que diu: "Le Th. callitrichlfolius avait été pris d'abord
pour le Th. a/pestris, dont nous avens cru devoir le separer"); Núria, llocs escarpats herbosos vers
2050 ro (SEN., Pl. d'Esp. 1934: 19-20, on anota: "Nous rapportons à cette forme les N!?
204344... , sub TJz. alpestris et var. parvif1onJs, in sched. non Tausch.").

- El n!? 2043 de PI. d'Esp., determinat com a T. chamaedrys var. alpestris Tausch., correspon al
nostre parer a T. pulegioides. Per contra, el n!? 2044 de la mateixa exsiccata, donat com a T.
chamaedrys var. alpestris f. minutij7onJs, s'ha de portar -opinem- a T. praecox subsp. polytri
chus_ A part d'això, assenyalarem que la majoria d'exemplars de l'herbari Sennen atribuïts a T.
callitrichifolius corresponen en realItat a T. pulegioides.

Thymus mariae Sen.

Roc de la Malè vers Coma d'Eina (SEN.• Add.: 137, amb l'anotació: "FauHI rapprocher cette
plante du T. richardii Pers. ou du T. herbabarona Lais?"). El mateix SEN. inclou la planta en el
seu catàleg nurienc (FI. N.: 73) sense fer cap comentari.

- A l'herbari Sennen el plec corresponent a aquesta citació és buit i conté una nota que diu:
"l'ai envoyé les échantillons (2 plantes) seIon votre ordre à Mons. Emile del Villar. Madrid.
¡¡sta bis. Karl Ronniger 9,11,1935".

Thymus oreus Charbonnel

SEN. inclou aquest tàxon en la seva flora nurienca (Fi. N.: 73).

- A l'herbari Sennen no hem sabut trobar cap exemplar que portés aquesta denominació, ni de
Núria ni d'altres localitats. No podem opinar, doncs. sobre el significat que donava Sennen a
aquest binomi.

Thymus pseudoserpyllum Nègre 1968. nomen nudum

Vessant de Queralbs. 2200 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. 1. Festuco-Iben'detum forma B amb
Festuca aurea).

- Ignorem quin significat cal donar a aquest tàxon. car no n'hem vist exemplars representatius.

Thymus x gili Sen.

SEN. inclou aquest híbrid en el catàleg nurienc (FI. N.: 73) especificant que es tracta de T.
froelichianus x serpyllum.

- A l'herbari Sennen hem vist un exemplar que porta el nom de T. x gili i que, segons l'etiqueta
corresponent, fou herboritzat entre Queralbs i Núria. A la mateixa etiqueta SEN. interpreta que
la planta prové d'una hibridació entre T. angustifolius i T. polytrichus; la qual cosa concorda
(malgrat les aparences) amb la interpretació que en féu després a la Flora de Núria, ja que T. an
gustifolius pot donar-se com a sinònim de T. serpyllum subsp. carali i T. polytrichus és el nom
que l'autor havia donat en principi a T. froelichianus. L'exemplar en questió podria ésser, al nos
tre parer, un híbrid entre T. pulegioides subsp. camiolicus (= T. froelichianus) i T. praecox
subsp. polytrichus.



Thymus x paui Sen. et Ronniger 

SEN. inclou aquest hi'brid al seu catàleg nurienc (FI. N.: 73) indicantque es tracta de T. oreus x 
serpyllum. 

— A l'herbari Sennen hem vist dos exemplars procedents de la Cerdanya, interpretats corti a 
T. serpyllum x glabratus. Segons ens sembla, podrien èsser T. pulegioides x praecox subsp. 
polytrichus. Caldria també veure quina relació hi ha entre aquesta pianta i el T. pseudocha-

maedrys (H. Braun) Ronniger que M. DEBRAY cita als "Pyrénées-Orientales" (v. FI. Fr. 4-

suppL: 398). 

828. Lycopus europaeus L. 

— Estatge monta, rr. 
Es fa sobretot a les jonqueres i als herbassars higròfils. Molinietalia, Molinio-Holos-
choenion. VII-IX. 

Vores del Freser, sota Macaria, 875 m; Ribes de Freser, 950 m; Sta. Caterina, 1000 
m; Costes de Segura, 975 m; Roques Blanques, 975 m; sobre el Bosc del Rei, 1100 m. 

DG 28, 38. Holàrt. 

829. Mentha arvensis L. 

Vali de Ribes (CAD., FI. V. : 103;FL Cat. IV: 323). 

— Estatge monta, rrr. 
Sta. Caterina, sobre Ribes de Freser, 1025 m, en una mullera. 

DG 38. Lateeur. (Holàrt.) 

830. Mentha suaveolens Ehrh.;M rotundifolia auct., non (L.) Hudson 

— Estatge monta, rr. 775-1300 m. 
Jonqueres i herbassars higròfils. Molinio-Holoschoenion, Agropyro-Rumicion,... 

Vores del Freser sota Esteguelella, 775 m; La Corba, 800 m; cap a Aigùes de Ribes, 
850 m; vora el Pia de l'Agon, 1300 m; Roques Blanques, 975 m; sota Planoles, 1050 
m; Fustanyà, 1150 m; sota Coma, 975 m. 

DG 28, 38, 37. Atl.-Med. 

Mentha x rotundifolia (L.) Hudson (=M. suaveolens x longifolid) 

Queralbs, 1150 m (BOLÒS et VP/ES in O. de BOLÒS, De veg. not. II: 222, Cirsie-
to-Menthetum longifoliae). 

DG 38. 

831. Mentha longifolia (L.) Hudson 

Nom vulgar: menta borda. 

Vali de Ribes (CAD., FI V. : 103, sub M. candicans Crantz); Ribes (VAYR., PI Cat. : 
72; CAD., Fi Cat. IV: 325). 
Queralbs, 1150 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS. De veg. not. II: 221, Cirsieto-
Menthetum longifoliae). 
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1ñymus x paui Sen. et Ronniger

SEN. inclou aquest híbrid al seu catàleg nurienc (FI. N.: 73) indicant que es tracta de T. oreus x
serpyllum.

- A "herbari Sennen hem vist dos exemplars procedents de la Cerdanya, interpretats com a
T. serpy/lum x glabratus. Segons ens sembla. podrien ésser T. pu/egioides x praecox subsp.
polytrlchus. Caldria també veure quina relació hi ha entre aquesta planta i el T. pseudocha
maedrys (H. Braun) Ronniger que M. DEBRAY cita als "Pyrénées·Orienta1es" (v. fI Fr. 4-e

supp!: 398).

828. Lycopus europaeus L.

- Estatge montà, rr.
Es fa sobretot a les jonqueres i als herbassars higròfils. Molinietalia, Molinio·Holos·
choenion. VII·IX.

Vores del Freser, sota Maçana, 875 m; Ribes de Freser, 950 m; Sta. Caterina, 1000
m; Costes de Segura, 975 m; Roques Blanques, 975 m; sobre el Bosc del Rei, 1100 m.

DG 28, 38.

829. Mentha arvensis L.

VaU de Ribes (CAD., FI. v.. 103;FL Cat. IV: 323).

- Estatge montà, err.
Sta. Caterina, sobre Ribes de Freser, 1025 m, en una mullera.

DG 38.

Holàrt.

Lateeur. (Holàrt.)

830. Mentha suaveolens Ehrh.;M rotundifolia auct., non (L.) Hudson

- Estatge mon tà, rr. 775·1300 m.
Jonqueres i herbassars higròfils. Molinio-HoloscllOellion, Agropyro-Rumicion, ...

Vores del Freser sota Esteguelella, 775 m; La Corba, 800 m; cap a Aigües de Ribes,
850 m; vora el Pla de l'Agon, 1300 m; Roques Blanques, 975 m; sota Planoles, 1050
m; Fustanyà, 1150 m; sota Coma, 975 m.

DG 28, 38, 37. Atl.·Med.

Mentha x rotundifolia (L.) Hudson (=M suaveolens x longifolia)

Queralbs, 1150 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. nat. 11: 222, Cirsie·
IO·Menthetum longifoliae).

DG 38.

831. Mentha longifolia (L.) Hudson

Nom vulgar: menta borda.

Vall de Ribes (CAD., FL v.: 103, sub M candicans Crantz); Ribes (VAYR., PL Cat.:
72; CAD., FL Cat. IV: 325).
Queralbs, 1150 m (BOLÒS et VIVES'¡n O. de BOLÒS. De veg. llot. 11: 221, Cirsieto·
Menthetum 10Ilgifoliae).

"



- Estatges monta i subalpí, ce. 800-2050 m. 
Jonqueres i herbassars higrófils. Molinietalia, Agropyro-Rumicion, Molinio-Holos-
choenion. VII-IX. 

Sota el Sagnari (800 m), Pía de Plaus (1275 m), bosc de Campelles, Roques Blanques 
(1000 m), Solé 11 de Ventola, Plañóles, cap a Espinosa (1200 m), de Planes a Dórria 
(1300 m), Fornells, baga de Fornells (1550 m), Toses (1475 m), torrent de Pía de 
Rus, cap a la Collada de Toses (1700 m), Coma de Planes (1900 m), El Pinetar (1600 
m), Ribes de Freser, Fustanyá, Font de l'Home mort (1850 m), Coma de Fontnegra 
(2050 m), vers el Salt del Grill (1200 m), Ribesaltes, sota Can Barratort (1200 m), 
sobre la Moscatosa (1600 m), Boixetera, cap a l'Orri Vell, vers la Collada Verda 
(1500 m), riu de Macana, Bruguera, etc. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 27, 37. 

832. Lavandula angustifolia Miller;L. spica L. 

subsp. pyrenaica (DC.) Guinea 

Nom vulgar: espígol. 

Holàrt. 

Ribes (BUB., FI Pyr. I: 381, sub L. angustifolia (Teophr.) G. Bauh.) (VAYR., PL 
Cai: 72) (CAD., FI Cat. IV: 318 "on predomina la var. delphinensis"). 

— Estatge monta, en terrenys calcaris o poc àcids, c. 800-1600 m. 
Prats i matollars en terrenys eixuts i sovint pedregosos. Sobretot aies comunitats de 
YOnonidion striatae, però també als Thlaspietalia rotundifolii, als Brometalia, etc. 
VII-IX. 

El Sagnari, 800-900 m; vali d'Esteguelella; Serrât de l'Home, 1275 m;El Baell, 1200-
1300 m; vora Campelles; Pedrera; sota Planoles (975 m); vora Espinosa; Fornells, 
1250 m; Toses, 1475 m; sobre Fornells, 1500 m; de Batet a Vilamanya; entre Rialb i 
Queralbs, 1100 m ; vali Estremerà, 1100 m ; Torrent del Forn, 1200-1300 m;Bac de 
l'Heura, 1000 m; Serrât d'en Posa, 1150 m; sota els Cingles de St. Eloi, 1500 m; etc. 

DG 39, 18, 28, 38, 27, 37. Med.-Submed. W 

833. Lavandula latifolia Medicus 

Ribes (CAD., FI. V: 103); fins a Ribes (CAD., FI Cat. IV: 318-319). 

— Estatge monta a la zona meridional de la Vali, c. Nul-la al N de la lfnia carenerà 
que va del Grau al Camp dels Dois passant per les Coves de Ribes. 775-1300 (1500) 
m. 
Calcfcola i termòfila. Es fa sobretot als prats secs de Faliança Aphyllanthion. VIII-IX. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; soleils del Sagnari; soleil de la vali d'Esteguelella, 
1000-1200 m; molt abundant als soleils del torrent de la Corba, fins a la Portella, 
1300 m; cap a Estèguel; abundant als soleils de Can Perramon de Baix; sota els Cin
gles de St. Eloi, 1500 m; vora el Camp dels Dois, 1450 m. 

DG 28, 38, 27, 37. Med. W 
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- Estatges montà i subalpí, cc. 800-2050 m.
Jonqueres i herbassars higròfIls. Molinielalia, Agropyro-Rumicion, Molinio-Holos
choenion. VII-IX.

Sota el Sagnari (800 ml, Pla de Plaus (1275 ml, bosc de CampeUes, Roques Blanques
(1000 ml, SoleU de Ventolà, Planoles, cap a Espinosa (1200 ml, de Planès a Dòrria
(1300 ml, FomeUs, baga de FomeUs (1550 ml, Toses (1475 ml, torrent de Pla de
Ros, cap a la Collada de Toses (1700 ml, Coma de Planès (1900 ml, El Pinetar (1600
ml, Ribes de Freser, Fustanyà, Font de l'Home mort (1850 ml, Coma de Fontnegra
(2050 ml, vers el Salt del Grill (1200 ml, Ribesaltes, sota Can Barratort (1200 ml,
sobre la Moscatosa (1600 ml, Boixetera, cap a l'Orri VeU, vers la Collada Verda
(1500 ml, riu de Maçana, Bruguera, etc.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37. Holàrl.

832. Lavandula angustifolia Miller; L. spica L.

subsp. pyrenaica (DC.) Guinea

Nom vulgar: espígol.

Ribes (BUB., FI. Pyr. I. 381, sub L. anguslifolia (Teophr.) G. Bauh.) (VAYR., Pi
Cal.: 72) (CAD., Fi Car IV: 318 "on predomina la var. de/phinensis").

- Estatge montà, en terrenys calcaris o poc àcids, c. 800-1600 m.
Prats i matollars en terrenys eixuts i sovint pedregosos. Sobretot a les comunitats de
l'Ononidion slrialae, però també als Th/aspielalia rOlUndifolii, als Bromelalia, etc.
VII-IX.

El Sagnari, 800-900 m; vaU d' EstegueleUa; Serrat de l'Home, 1275 m; El Baell, 1200
1300 m; vora Campelles; Pedrera; sota Planoles (975 ml; vora Espinosa; Fornells,
1250 m; Toses, 1475 m; sobre ForneUs, 1500 m; de Batet a Vilamanya; entre Rialb i
Queralbs, 1100 m; vall Estremera, 1100 m; Torrent del Forn, 1200-\300 m; Bac de
l'Heura, 1000 m; Serrat d'en Posa, 1150 m; sota els Cingles de St. Eloi, 1500 m; etc.

DG 39, 18,28,38,27,37.

833. Lavandula latifolia Medicus

Med.-Submed. W

Ribes (CAD., FI. V.: 103); fins a Ribes (CAD., Fi Cal. IV: 318-319).

- Estatge montà a la zona meridional de la Vall, c. Nul·la al N de la línia carenera
que va del Grau al Camp dels Dois passant per ies Coves de Ribes. 775-1300 (1500)
m.
Calcícola i termòfila. Es fa sobretot als prats secs de l'aliança Aphyllanlhion. VIII-IX.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; solells del Sagnari; solell de la vaU d' Esteguelella,
1000-1200 m; molt abundant als solells del torrent de la Corba, fms a la Portella,
1300 m; cap a Estèguel; abundant als solells de Can Perramon de Baix; sota els Cin
gles de Sl. Eloi, 1500 m; vora el Camp dels Dois, 1450 m.

DG 28, 38, 27, 37. Med. W



Lavandula x burna t i Briq. (=L. angustifolia x latifolia) 

— Vail de Barr icó, 825 m, barrejada amb L. latifolia; cap a la Portel la , 1275 m, en-

t remig dels seus progeni tors . 

DG 38 , 37 . 

8 3 4 . Salvia glutinosa L. 

Boscos de Ribes (CAD. , FI V.: 104) ; Ribes (CAD. , FI Cat. IV: 3 5 3 ) (SEN. , Add: 

146) . 

Q u e r a i b s ( S E N . , y W d . - 146) . 

Ent re Ripol l i Ribes, al P o n t de la Corba [BUB., FI. Pyr. I: 390 , sub S. glutinosa 

(Caesalpini, Gesneri , Penae , Lobeli i) L . ] . 

— Indre ts frescals de l 'estatge m o n t a , c i localment a b u n d a n t ; ascendeix a Festatge 

subalpi . Però de Ribes cap a ponen t esdevé progressivament rara, fins a fer-se nul-la 

a la me i t a t superior de la vali del Rigard. 775-1300 ( 1 8 0 0 ) m. 

Boscos de ribera, vorades herbàcies humides , herbassars higròfils. Alliarìon, Alno-

Ulmion i més ra rament als Adenostyletalia. (VII) VIII-IX. 

Vora al P o n t d 'en Cabreta , 775 m ; sota Esteguelella, 800 m ; vali de Barr icó; Aigùes 

de Ribes, 850 m ; vali d 'Angelats , 1050 m ; R o q u e s Blanques, 9 7 5 m ; Ribes de Fre-

ser, a b u n d a n t al riberal dels r ius; Gorges de Nùria , 1450 m ; sobre el Cingle del Boc, 

1700 m ; t o r r en t de Cas te lkervós , 1800 m ; Salt del Grill, 1200 m ; El Mas, 1000 m ; 

POrr i , 1150 m ; Can Barra tor t , 1200 m ; sota Vilaró, 1150 m; Clots de Macana; e t c . 

DG 39 , 2 8 , 38 , 27 , 37 . Oròfit europ . C-S 
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9 ~. Lavandula latifolia
~ Antirrhinum latifolium

7
2 3

o

Lavandula x bumati Briq. (=L. angustifoliJJ x latifolia)

- Vall de Barricó, 825 m, barrejada amb L. latifolia; cap a la Portella, 1275 m, en
tremig dels seus progenitors.

DG 38,37.

834. Salvia glutinosa L.

Boscos de Ribes (CAD., Fl v.: 104); Ribes (CAD., Fl Cat. IV: 353) (SEN.,Add:
146).
Queralbs (SEN., Add.: 146).
Entre Ripoll i Ribes, al Pont de la Corba [BUB., F/. Pyr. I: 390, sub S. glutinosa
(Caesalpini, Gesneri, Penae, Lobelii) L.].

- Indrets frescals de l'estatge montà, e i localment abundant; ascendeix a ¡'estatge
subalpí. Però de Ribes cap a ponent esdevé progressivament rara, fms a fer-se nul· la
a la meitat superior de la vall del Rigard. 775-1300 (1800) m.
Boscos de ribera, vorades herbàcies humides, herbassars higròfils. Alliarion, Alno
U/mion i més rarament als Adenosty/etalia. (VII) VIII-IX.

Vora al Pont d'en Cabreta, 775 m; sota Esteguelella, 800 m; vall de Barricó; Aigües
de Ribes, 850 m; vall d'Angelats, 1050 m; Roques Blanques, 975 m; Ribes de Fre
ser, abundant al riberal dels rius; Gorges de Núria, 1450 m; sobre el Cingle del Boc,
1700 m; torrent de Castellcervós, 1800 m; Salt del Grill, 1200 m; El Mas, 1000 m;
l'Orri, 1150 m; Can Barratort, 1200 m; sota Vilaró, 1150 m; Clots de Maçana; etc.

DG 39, 28, 38, 27, 37. Oròfit europ. CoS



835. Salvia pratensis L. 

— Estatge monta a la zona meridional de la Valí, ce; s'avança fins a la zona central 
on esdevé mes rara. 800-1600 m. 
Calcicola, bé que algún cop es troba també en terrenys silicis. Es fa ais prats de pastu
ra. Característica dels Brometalia erecti; de vegades abundant així mateix a ÏAphyl-
lanthion. rV-VIII. 

Esteguelella; El Casot, 800-900 m; El Sagnari; vora Estèguel, 875 m; Collada de 
Grats; La Toella, 1400 m; Golobran, 1500 m; sobre la Corba, 875 m; valí de Barricó; 
Aiguës de Ribes, abundant; El Baell, 1100-1300 m; sota Campelles, 1200 m; Roques 
Blanques, 1000 m; Ribes de Freser; sobre Plañóles, 1250 m; Can Perramon deBaix; 
sobre Bruguera, 1460 m; Camp dels Dois, 1515 m; Collet de Saltor, 1600 m; Sal-
tor; etc. 

Rarament hom troba formes de flor rosada. 

DG 28, 38, 27, 37. Latesubmed. 

836. Salvia verbenaca L. 

Sant Amanç ? (VAYR., PL Cat.: 76, sub var. oblongifolia Bth.). 
Ribes? (VAYR., PL Cat: 11, sub var. pyrenaea... "no descrita ni acceptada sense 

dubte"). 

- Soleils de l'estatge monta, rr. 800-1400 m. 
Prats secs, vores de camins, erms. V-VI. 

Entre la Corba i Can Perramon de Baix, 800 m; Roques Blanques, 1000 m; soleil de 
Ventola, 1100-1275 m; cap a Plañóles, 1050 m; Pardines, 1225 m, abundant; sota 
Boixetera, 1400 m. 

DG 28, 38, 37. Med.-Atl. 

LABIADES CULTIVADES - Horn planta sovint la menta {Mentha spicata L = M. 
viridis (L.) L.). Altres labiades cultivades mes rarament son, per exemple, la salvia 
(Salvia officinalis L.) i el romani (Rosmarinus officinalis L.), aquesta darrera amb poc 
exit. 

SOLANACEAE 

837. Atropa bella-donna L. 

Boscos de Ripoll a Ribes (VAYR, FL N.: 53); Vali de Ribes, tocant al pont de les 
roques del Corb (CAD., FL V. : 100); vali de Ribes (CAD., FL Cat. IV: 189). 

— A l'herbari Cadevall existeix un plec d'aquesta espècie herboritzat, segons consta 
a l'étiqueta, a la vali de Ribes. Nosaltres no l'hem observada mai a la comarca. Deu 
èsser una planta —a part de molt rara— inestable. 

DG 38 (si la localitat del Pont de les roques del Corb que 
indica CAD. correspon al Pont de les Coves). Eur.; europ. C 
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835. Salvia pratensis L.

- Estatge montà a la zona meridional de la Vall, cc; s'avança fins a la zona central
on esdevé més rara. 800-1600 m.
Calcícola, bé que algun cop es troba també en terrenys silicis. Es fa als prats de pastu
ra. Característica dels Brometalia erecti; de vegades abundant així mateix a ¡'Aphyl

lanthion. N-VII1.

Esteguelella; El Casot, 800-900 m; El Sagnari; vora Estèguel, 875 m; Collada de
Grats; La Ioella, 1400 m; Golobran, 1500 m; sobre la Corba, 875 m; vall de Barricó;
Aigües de Ribes, abundant; El Baell, 1100-1300 m; sota Campelles, 1200 m; Roques
Blanques, 1000 m; Ribes de Freser; sobre Planoles, 1250 m; Can Perramon de Baix;
sobre Bruguera, 1460 m; Camp dels Dois, 1515 m; Callet de Saltar, 1600 m; Sal
tar; etc.

Rarament hom troba formes de flor rosada.

DG 28, 38, 27, 37.

836. Salvia verbenaca L.

Latesubmed.

Sant Amanç ? (VAYR., PI Cat.: 76, sub var. oblong/folio Bth.).
Ribes? (VAYR., PI Cat: 77, sub var. pyrenaea... "no descrita ni acceptada sense
dubte").

- Solells de l'estatge montà, rr. 800-1400 m.
Prats secs, vores de camins, erms. V·VI.

Entre la Corba i Can Perramon de Baix, 800 m; Roques Blanques, 1000 m; solell de
Ventolà, 1100-1275 m; cap a Planoles, 1050 m; Pardines, 1225 m, abundant; sota
Boixetera, 1400 m.

DG 28, 38, 37. Med.-Atl.

Eur.; europ. e

LABIADES CULINADES - Hom planta sovint la menta (Mentha spicata L = M
viridis (L.) L.). Altres labiades cultivades més rarament són, per exemple, la sàlvia
(Salvia officinalis L.) i el romaní (Rosmarinus officinalis L.), aquesta darrera amb poc
èxit.

SOLANACEAE

837. Atropa bella-donna L.

Boscos de Ripoll a Ribes (VAYR., FI N: 53); Vall de Ribes, tocant al pont de les
roques del Corb (CAD., FI v.: 100); vall de Ribes (CAD., FI Cat. IV: 189).

- A l'herbari Cadevall existeix un plec d'aquesta espècie herboritzat, segons consta
a l'etiqueta, a la vall de Ribes. Nosaltres no l'hem observada mai a la comarca. Deu
ésser una planta -a part de molt rara- inestable.

DG 38 (si la localitat del Pont de les roques del Corb que
indica CAD. correspon al Pont de les Coves).



838. Hyosciamus niger L. 

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FL N.: 72). 

— Llocs ruderals de l'estatge monta, r. Sovint inestable. 825-1550 m. 
Caracten'stic de l'aliança Onopordion. V-IX. 

Aiguës de Ribes, 825 m; Can Perramon, 975 m; Angelats, 850 m; Campelles, 1300 
m; Ventola, 1300 m; Dòrria, 1525 m; Toses, 1450 m; cap a Rialb, 1025 m; l'Orri 
Veli, 1550 m. 

DG 18, 28, 38. Lateeur. (Subcosm.) 

839. Physalis alkekengi L. 

— Estatge monta, rrr. Es fa als fondais i vorades poc o molt humits. 

Vali de Barricò, 900 m; Clots de Maçana, 1100 m. SEN. (Add.: 125) l'havia indicat 
de Ripoll i Berga. 

DG 38. Submed. E.-Eur. cont. 

840. Solanum nigrum L. subsp. nigrum 

— Estatge monta, als llocs ruderals i als conreus, r. 900-1300 m. 
Vores de cases i poblacions, camps. Chenopodietea. VI-IX. 

Barricò, 1000 m; Can Perramon de Dalt, 975 m; Campelles, 1300 m; sota Ventola, 
1275 m; Ribes de Freser, 900-975 m; Ribesaltes, 1150 m; Pardines, 1225 m. 

DG 28, 38. Subcosm. 

subsp. villosum (L.) Bail var. villosum 

— Fornells, 1300 m. 

DG 28. Plurireg. 

841. Solanum dulcamara L. 

Nom vulgär: dulcamara (dólcdtnardj. 

— Estatge monta, c. 800-1250 m. 

Boscos de ribera, marges i vorades humits, fondais. Alno-Ulmion, Salicion triandro 
fragilis, Convolvuletalia sepium,... VI-IX. 

Cap a Estèguel, 825 m; vali de Barricò, 900 m; Can Perramon de Baix, 825 m;El 
Baell, 1200 m; sobre Angelats, 1050 m; Coli de la Casassa, 1200 m; entre el Solà i 
Ventola, 1250 m; baga de Planoles, 1100 m; vora Neva, 1250 m; Ribes de Freser, 
875-975 m; cap al Mas, 1050 m; Bruguera, 1150 m. 

DG 28, 38, 27. Holàrt. 

Solanum tuberosum L. 

Nom vulgär: trumfa, patatera. 
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838. Hyosciamus niger L.

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (F/. N: 72).

- Llocs ruderals de l'estatge montà, r. Sovint inestable. 825-1550 m.
Característic de l'aliança Onopordion. V-IX.

Aigües de Ribes, 825 m; Can Perramon, 975 m; Angelats, 850 m; Campelles, 1300
m; Ventolà, 1300 m; Dòrria, 1525 m; Toses, 1450 m; cap a Rialb, 1025 m; l'Orri
Vell, 1550 m.

DG 18,28, 38. Lateeur. (Subcosm.)

839. Physalis alkekengi L.

- Estatge montà, rrr. Es fa als fondals i vorades poc o molt humits.

Vall de Barricó, 900 m; Clots de Maçana, 1100 m. SEN. (Add.: 125) l'havia indicat
de-Ripoll i Berga.

DG 38. Submed. E.-Eur. cant.

840. Solanum nigrum L. subsp. nigrum

- Estatge montà, als llocs ruderals i als conreus, r. 900-1300 m.
Vores de cases i poblacions, camps. Chenopodietea. VI-IX.

Barricó, 1000 m; Can Perramon de Dalt, 975 m; Campelles, 1300 m; sota Ventolà,
1275 m; Ribes de Freser, 900-975 m; Ribesaltes, lISO m; Pardines, 1225 m.

DG 28, 38.

subsp. villosum (L.) BaU var. villosum

- Fornells, 1300 m.

DG 28.

Subcosm.

Plurireg.

841. Solanum dulcamara L.

Nom vulgar: dolcamara (dà/camara)_

- Estatge montà, c. 800-1250 m.
Boscos de ribera, marges i vorades humits, fondals. Alno-Ulmion, Salicion triandro
tragitis, Convo/vu/etatia sepium,... VI-IX.

Cap a Estèguel, 825 m; vall de Barricó, 900 m; Can Perramon de Baix, 825 m; El
Baell, 1200 m; sobre Angelats, 1050 m; Coll de la Casassa, 1200 m; entre el Solà i
Ventolà, 1250 m; baga de Planoles, 1100 m; vora Nevà, 1250 m; Ribes de Freser,
875-975 m; cap al Mas, 1050 m; Bruguera, 1150 m.

DG 28, 38, 27.

Solanum tuberosum L.

Nom vulgar: trumfa, patatera.

Holàrt.



— Molt conreada. Apareix de vegades subspontànica ais indrets ruderals: Aigües de 
Ribes, Ribes de Freser, Campelles,... 

DG 28, 38. América S. 

Lycopersicum esculentum Miller;Solanum lycopersicum L. 

Nom vulgar: tomaquera. 

— Cultivada ais horts de regadiu. Apareix subspontània ais Uocs ruderals (clavegueres, 
vores de riu dintre les poblacions, etc.): Ribes de Freser, Campelles,... 

DG 28, 38. América 

*842. Datura stramonium L. 

Nom vulgar: herba talpera (taupérd). 

— Camps i llocs ruderals de l'estatge monta, r. Chenopodietea VII-X. 
El Baell, 1200 m; Campelles, 1300 m; Ribes de Freser, 900-975 m; Ribesaltes, 1150 
m; Les Vinyes, 1050 m. 

DG 28, 38. América 

SOLANÀCIES CULTIVADES - A part les indicades mes amunt, hom cultiva, ais 
jardins o en testos, Petunia x atkinsiana D. Don, la petunia, així com algunes es
pecies de Physalis, Capsicum i Nicotiana. 

BUDDLEJACEAE 

*843. Buddleja davidii Franchet 

— Cultivada com a ornamental i naturalitzada a les vores de riu. 
Angeláis de Baix, 850 m; Aigües de Ribes, 825 m. En flor a finals de juliol. 

DG 38. Xina 

SCROPHULARIACEAE 

Verbascum blattaria L. 

Ribes (CAD., Fl. Cat. IV: 206). 

- A l'herbari Cadevall no existeixen testimonis d'aquesta citaciô, que ens sembla molt dubtosa. 

Verbascum phlomoides L. 

Ribes (VAYR., Fl. N.: 55; in CAD., Fl. Cat. IV: 201); Ribes (VAYR., fl N.: 55, sub V. australe 
Schrad.). 
Queralbs (VAYR., Pl. Cat. : 62, amb dubte). 

- A l'herbari Vayreda hem vist un plec donat com a V. phlomoides L. var. australe, procèdent, 
segons l'étiqueta, de Ribes, Cerdanya; conté dos exemplars diferents, cap dels quais no correspon 
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- Molt conreada. Apareix. de vegades subspontànica als indrets ruderals: Aigües de
Ribes, Ribes de Freser, Campelles,...

DG 28, 38. Amèrica S.

Lycopersicum esculentum Miller;Solanum lycopersicum L.

Nom vulgar: tomaquera.

- Cultivada als horts de regadiu. Apareix subspontània als llocs ruderals (clavegueres,
vores de riu dintre les poblacions, etc.): Ribes de Freser, Campelles,...

DG 28, 38. Amèrica

*842. Datura stramonium L.

Nom vulgar: herba talpera (tdupér.).

- Camps i llocs ruderals de l'estatge montà, r. Chenopodietea. VII-X.
El Baell, 1200 m; Campelles, 1300 m; Ribes de Freser, 900-975 m;Ribesaltes, 1150
m; Les Vinyes, 1050 m.

DG 28, 38. Amèrica

SOLANÀCIES CULIIVADES - A part les indicades més amunt, hom cultiva, als
jardins o en testos, Petunia x atkinsiana D. Don, la petúnia, així com algunes es
pècies de Physalis, Capsicum i Nicotiana.

BUDDLEJACEAE

*843. Buddleja davidii Franchet

- Cultivada com a ornamental i naturalitzada a les vores de riu.
Angelats de Baix, 850 m; Aigües de Ribes, 825 m. En flor a finals de juliol.

DG 38.

SCROPHULARlACEAE

Verbascum blattoria L.

Ribes (CAD., FI. Cat. IV: 206).

Xina

- A ¡'herbari Cadevall no existeixen testimonis d'aquesta citació, que ens sembla molt dubtosa.

Verbascum p}¡Jomoides L

Ribes (VA YR., R. N..' 55; in CAD., Fi. Cat. IV: 201); Ribes (VAYR., 1'1. N.: 55, sub V. austra/e
Schrad.).
Queralbs (VAYR., PL Cat.: 62, amb dubte).

- A l'herbari Vayreda hem vist un plec donat com a V. phlomoides L. var. austro/e, procedent,
segons l'etiqueta, de Ribes, Cerdanya; conté dos exemplars diferents, cap dels quals no correspon



a V. phlomoides i un d'ells és clarament V. thapsus subsp. crassifolium. Un altre exemplai de 
Queralbs, donat com a V. australe, s'ha d'atribuir també a V. thapsus subsp. crassifolium. 

Verbascum macrurum Ten. 

Queralbs (VAYR., Pl. Cal: 62, sub V. thapsiforme var. macrurum Schrad.). 

- L'exemplar de l'herbari Vayreda corresponent a aquesta citació és en realitat V. thapsus 
subsp. crassifolium. 

844. Verbascum thapsus L. subsp. crassifolium (Lam.) Murb.: V. montanum Schrad. 

Nom vulgar: torpa (com les altres especies del gènere). 

Ribes (CAD., FL V.: 1 0 0 ; H Cat. IV: 201, sub V. thapsus i V. montanum). 

Toses, Fornells, Queralbs (VAYR. in CAD., FI. Cat. IV: 201). 
Talussos i marges de la carretera de Ribes a la Collada de Toses (SEN., Nombr. loc.: 
390). 
(V. també V. phlomoides i V. macrurum). 

— Estatges monta i subalpí, c. 800-1900 m. 
Es fa ais llocs ruderals, principalment allí on hi hagut remenament de terres (ta
lussos, vores de carreteres,...), i també ais indrets cremats on de vegades arriba a 
fer-se abundantíssim. De l'alianca Onopordion. VII-IX. 

Vora Can Perramon de Baix, El Baell (1200 m), Pia de l'Olla, Campelles, Roques 
Blanques, solell de Ventola, Plañóles, sobre Espinosa (1425 m), Dòrria (1500 m, 
1600 m), Toses, Collada de Toses (1800 m), La Molina (Cerdanya), Coma de Pla
nes (1900 m), Ribes de Freser, Segura (1280 m), bosc de Batet (1450 m), Estremerà 
(1900 m), Queralbs, La Farga, Salt del Grill, sobre Daió (molt abundant després 
d'una cremada), etc. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 37. Oròfit europ. SW. L'espècie, lateeur. 

Verbascum x spurium Koch (= V. thapsus x lychnitis) 

Vali de Ribes, carretera de la Collada de Toses (SEN., Nombr. loe. : 390). 
(Vegeu també V. xgonzali). 

- Entre Ribes i Rialb, 1000 m. 

DG 18? 28? 38. 

845. Verbascum boerhavii L.; V. majale DC. 

Nom vulgar: torpa (com les altres congéneres). 

Llocs abrigats de Ribes, fins a sobre l'hort de Nuria (VAYR., Cat. N.: 55). 
Ribes (CAD.,F¿ V: 100;FI Cat. IV: 205). 
Sobre Ribes cap a Pardines (BUB., FI. Pyr. I: 337, sub V. bicolor (Tilli) Badaró). 
Nuria (leg. GONZALO, herb. Lund, segons MURB., Verbascum: 158). 

— Estatges monta i subalpí, c. 800-2100 m. 
Erms, talussos, vores de carretera, en indrets solells o arrecerats. V-IX. 
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a V. phJomoides i un d'ells és clarament V. t!lapsus subsp. crassifolium. Un altre exemplar de
Queralbs. donat com a V. austrole, s'ha d'atribuir també a V. thapsus subsp. crassifoiium.

Verbascum macrurum Ten.

Queralbs (VAYR., Pl. Cat. .' 62, sub V. thapsiforme var. macn.JTum Schrad.).

- L'exemplar de l'herbari Vayreda corresponent a aquesta citació és en realitat V. thapsus
subsp. crassifo/ium.

844. Verbascum thapsus L. subsp. crassifolium (Lam.) Murb.: V. montanum Schrad.

Nom vulgar: torpa (com les altres espècies del gènere).

Ribes (CAD.,FI v.: 100; FI. Cat. IV: 201, sub V. t!lapsus i V. montanum).
Toses, Fornells, Queralbs (VAYR. in CAD., FI Cat. IV: 201).
Talussos i marges de la carretera de Ribes a la Collada de Toses (SEN., Nombr. Ioc.:
390).
(V. també V. ph/omoides i V. maerurum).

- Estatges montà i subalpí, c. 800-1900 m.
Es fa als llocs ruderals, principalment allí on hi hagut remenament de terres (ta
lussos, vores de carreteres.... ), i també als indrets cremats on de vegades arriba a
fer-se abundanlíssim. De l'aliança Onopordion. VII-IX.

Vora Can Perramon de Baix, El Baell (1200 m), Pla de l'Olla, Campelles, Roques
Blanques, solell de Ventolà, Planoles, sobre Espinosa (1425 m), Dòrria (1500 m,
1600 m), Toses, Collada de Toses (1800 m), La Molina (Cerdanya), Coma de Pla
nès (1900 m), Ribes de Freser, Segura (1280 m), bosc de Batet (1450 m), Estremera
(1900 m), Queralbs, La Farga, Salt del Grill, sobre Daió (molt abundant després
d'una cremada), etc.

DG 29, 39,18,28,38,37. Oròfit europ. SW. L'espècie, lateeur.

Verbascum x spurium Koch (; V. t!lapsus x lye!lnitis)

Vall de Ribes, carretera de la Collada de Toses (SEN., Nombr. Ioc.: 390).
(Vegeu també V. x gonzali).

- Entre Ribes i Rialb, 1000 m.

DG 18? 28? 38.

845. Verbascum boerhavii L.; V. majale DC.

Nom vulgar: torpa (com les altres congèneres).

Llocs abrigats de Ribes, fins a sobre l'hort de Núria (VAYR., Cat. N.: 55).
Ribes (CAD., FI v.: 100;FI Cat. IV: 205).
Sobre Ribes cap a Pardines (BUB., FI. Pyr. 1: 337, sub V. bicolor (TiIIi) Badaró).
Núria (Jeg. GONZALO, herb. Lund, segons MURB., Verbaseum: 158).

- Estatges montà i subalpí, c. 800-2100 m.
Erms, talussos, vores de carretera, en indrets solells o arrecerats. V-IX.



Sota el Casot, (800 m), vora Ribes de Freser, sobre Campelles (1575 m), Costes de 
Segura, solell de Ventola (1100 m), Ventola (1300 m), sobre Can Morer (1425 m), 
El Palos (1300 m), sobre Fornells (1500 m), Estremerà (1900 m), Queralbs, Fus-
tanyà, Coma de Fontnegra (2100 m), de Pardines a Boixetera, Bruguera, etc. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 37. Med. W 

846. Verbascum pulverulentum Vil.; V. floccosum Waldst. et Kit. 

Nom vulgar: torpa (com les altres especies del gènere). 

— Estatge monta, r. 800-1300 m. 
Erms, vores de poblacions, terres remogudes. Onopordetalia. VI-VIII. 

Esteguelella, 850 m; Aigües de Ribes, 825 m, 850 m; Angelats de Baix, 850 m; Ro
ques Blanques, 1000 m; Plañóles, 1150-1250 m; sobre Planes, 1250 m; voltants de 
Ribes, 900-1000 m; Rialb, 1050 m; Ribesaltes; de Pardines a Boixetera, 1300 m. 

DG 28, 38, 37. Med.-Atl. 

Verbascum x euryale Franchet (= V. floccosum x lychnitis) 

— Apareix alguna vegada entremig deis seus progenitors. 
Ribes de Freser, 925 m; Rialb, 1050 m. 

DG 38. 

847. Verbascum lychnitis L. 

Nom vulgar: torpa (com les altres especies congenèriques). 

Fins a Nuria (VAYR., Cat N.: 55); pastures de Nuria (VAYR., Fl. Cal: 63, sub 
var. foliosum Vayr.). 
Roe de la Male, vers 2000 m (SEN., Add.: 126); a les penyes davant del santuari de 
Nuria (SEN., FI N.: 72); Nuria, llocs escarpáis vers 2000 m (SEN., Diagn.: 44). En 
tots aquests casos SEN. es refereix a la seva nova espècie V. míñense o V. Nuriae, 
que de totes dues maneres la cita. A íes Diagn, d'altra banda, anota: "V. nuñense 
Nob. forsitam V. lychnitis cui similis satis est". 
Carretera de la Collada de Toses (SEN.,Nombr. loc.: 390). 
Nuria, 2200 m (SEN., herb. Lund), voltants de Nuria (SEN. Pl. d'Esp. 6867, leg. 
GONZALO), in MURB., Verbascum: 349, sub var. nuñense (Sen.) Murb. 
Al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 197', Hieracieto-Festucetum spadiceaé). 

— Estatges monta i subalpí, ce. 900-2200 m. 
Erms, talussos, llocs ruderals, prats secs, marges. Onopordion, Festuco-Brometea, 
Oñganetalia. De vegades molt abundant després d'una cremada. VI-IX (X). 

Golobran (1400 m), El Baell (1200 m), valí d'Angelats, Pedrera, sobre la Casassa 
(1150 m), Roques Blanques, solell de Ventola (1200 m), Plañóles, sobre Espinosa 
(1425 m), Dòrria, (1525 m), La Polella, vora la Collada de Toses (1750 m), voltants 
de Ribes, Macana (1175 m), cap a Rialb, bosc de Batet (1500 m), vali Estremerà, 
Queralbs, Gorges de Nuria (1650 m), Nuria, de Daió al Salt del Grill (molt abundant 
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Sota el Casot, (800 m), vora Ribes de Freser, sobre Campelles (1575 m), Costes de
Segura, solell de Ventolà (1100 m), Ventolà (1300 m), sobre Can Morer (1425 m),
El Palós (1300 m), sobre Fornells (1500 m), Estremera (1900 m), Queralbs, Fus
tanyà, Coma de Fontnegra (2100 m), de Pardines a Boixetera, Bruguera, etc.

DG 29, 39,18,28,38,37. Med. W

846. Verbascum pulverulentum Vil.; V. floccosum Waldst. et Kit.

Nom vulgar: torpa (com les altres espècies del gènere).

- Estatge montà, r. 800-1300 m.
Erms, vores de poblacions, terres remogudes. Onopordetalia. VI-VIII.

Esteguelella, 850 m; Aigües de Ribes, 825 m, 850 m; Angelats de Baix, 850 m; Ra
ques Blanques, 1000 m; Planoles, 1150-1250 m; sobre Planès, 1250 m; voltants de
Ribes, 900-1000 m; Rialb, 1050 m; Ribesaltes; de Pardines a Boixetera, 1300 m.

DG 28, 38, 37.

Verbascum x euryale Franchet (= V. floccosum x Iychnitis)

- Apareix alguna vegada entremig dels seus progenitors.
Ribes de Freser, 925 m; Rialb, 1050 m.

DG 38.

Med.-Atl.

847. Verbascum lychnitis L.

Nom vulgar: torpa (com les altres espècies congenèriques).

Fins a Núria (VAYR., Cat N.: 55); pastures de Núria (VAYR., FI. Cat.: 63, sub
var. foliosum Vayr.).
Roc de la Malè, vers 2000 m (SEN., Add.: 126); a les penyes davant del santuari de
Núria (SEN., FI. N.: 72); Núria, llocs escarpats vers 2000 m (SEN., Diagn: 44). En
tots aquests casos SEN. es refereix a la seva nova espècie V nuriense o li: Nuriae,
que de totes dues maneres la cita. A les Diagn., d'altra banda, anota: "V nuriense
Nob. forsitam V. Iychnitis cui simitis satis est".
Carretera de la Collada de Toses (SEN., Nombr. Ioc.: 390).
Núria, 2200 m (SEN., herb. Lund), voltants de Núria (SEN. PI. d'Esp. 6867,leg.
GONZALO), in MURB., Verbascum: 349, sub var. nuriense (Sen.) Murb.
Al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 197, Hieracieto-Festucetum spadiceae).

- Estatges montà i subalpí, cc. 900-2200 m.
Erms, talussos, llocs ruderals, prats secs, marges. Onopordion, Festuco-Brometea,
Origanetalia. De vegades molt abundant després d'una cremada. VI-IX (X).

Golobran (1400 m), El Baell (1200 m), vall d'Angelats, Pedrera, sobre la Casassa
(1150 m), Roques Blanques, solell de Ventolà (1200 m), Planoles, sobre Espinosa
(1425 m), Dérria, (1525 m), La Polella, vora la Collada de Toses (1750 m), voltants
de Ribes, Maçana (1175 m), cap a Rialb, bosc de Batet (1500 m), vall Estremera,
Queralbs, Gorges de Núria (1650 m), Núria, de Daió al Salt del Grill (molt abundant



al soleil al cap d'un o dos anys d'haver estât cremai), cap a la Jaça de la Balma 
(1700 m), Coma de Vaca (2050 m), Clot del Malinfern (2000 m), soleil del bosc de 
Ribes (1560 m), vora les Vinyes, de Pardines a Boixetera, sota el Mont-roig (1850 m), 
etc. 

Les plantes dels llocs mes elevats (Nuria, Clot del Malinfern, Coma de Vaca,...) sem
blen correspondre a la var. nuriense (Sen.) Murb., tàxon del quai hem vist dos 
exemplars sennenians: un provinent, segons l'étiqueta, de la vali de Nuria, llocs es-
carpats a 2200 m; l'altre (Pl. d'Esp. 6867) herboritzat als voltants del santuari de Nu
ria a 1970 m. MALAG. (Notas fitoc: 82-87) els anomena V. lychnitis subsp. nu
riense. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 27. Eur. 

Verbascum x gonzali Sen. (= V. thapsus x lychnitis var. nuriense) 

SEN. (Diagn. : 44) creu que l'havia vist i recollit a Nuria. 

848. Verbascum chaixii Vili, subsp. chaixii 

Ribes (CAD., FL V. : 100); vali de Ribes (CAD., Fl. Cat. IV: 204). 

— Soleils de l'estatge monta inferior, r. 900-1200 m. 

Es fa als prats i marges secs i als matollars. Xerobromion, Geranion sanguinei, Saro-
thamnion. VII-IX. 

Pedrera, abundant, 975 m; Costes de Segura, 1000 m; cap a Plañóles, 1050-1100 m; 
soleils de Can Perramon de Dalt, 1000 m; prop de Bruguera, 1150 m. 

DG 28, 38. Latesubmed. W 

Verbascum nigrum L. 

Toses (VAYR., Pl. Cat.: 53). 

— A l'herbari Vayreda no hem trobat testimonis d'aquesta citació, que creiem molt insegura. 

849. Scrophularia alpestris Gay in Benth. ex DC. 

Nuria, al Salt del Sastre (CAD., Fl. V. : 100; Fl Cat. IV: 213). 
Pia de Salient (CAD., Exc. : 95). 
Nuria (SEN., Add. : ill; Fl, N. : 72). 

— Estatges monta i subalpí, c. 800-2100 m. 
Llocs frescals. A baixa altitud es fa sobretot als boscos de ribera (vernedes), mes 
rarament a les fagedes; a l'estatge subalpí apareix principalment dins les comuni-
tats de megafòrbies. Fagetalia, Adenostyletalia. VI-VIII. 

Sota Estèguel, 800 m; vail d'Esteguelella; sota Perramon, 950 m; torrent del Due, 
1100 m; Font del Faig, 1125 m; cap al Pont de Sola, 1050 m; Fornells, 1275 m; 
vora Daió, 1150 m; vora el Prat del Bac, 1275 m; Gorges de Nuria, cap al Collet 
Verd, 2100 m; torrent de Castellcervós, força abundant, 1800-1900 m; torrent de 
la Balma, 1750-1800 m; Coma de Vaca, 2030 m; vores del Rigard, prop de Ribes; 
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al solell al cap d'un o dos anys d'haver estat cremat), cap a la Jaça de la Balma
(1700 ml, Coma de Vaca (2050 ml, Clot del Malinfem (2000 ml, solell del bosc de
Ribes (1560 ml, vora les Vinyes, de Pardines a Boixetera, sota el Mont·roig (1850 ml,
etc.
Les plantes dels llocs més elevats (Núria, Clot del Matinfem, Coma de Vaca,...) sem·
blen correspondre a la var. nuriense (Sen.) Murb., tàxon del qual hem vist dos
exemplars sennenians: un provinent, segons l'etiqueta, de la vall de Núria, llocs es
carpats a 2200 m; l'altre (PI. d'Esp. 6867) herboritzat als voltants del santuari de Nú'
ria a 1970 m. MALAG. (Notas fitoc.: 82·87) els anomena V Iychnitis subsp. nu
riense.

DG 29, 39,18,28,38,27.

Verbascum x gonzaU Sen. (= V. rhapsus x lychnitis var. nuriense)

SEN. (Diagn.: 44) creu que ¡'havia vist i recollit a Núria.

Eur.

848. Verbascum chaixi; Vill. subsp. chaixü

Ribes (CAD., Fi v.. 100); vall de Ribes (CAD., Fi. Cat. IV: 204).

- Solells de l'estatge montà inferior, r. 900·1200 m.
Es fa als prats i marges secs i als matollars. Xerobromion, Geranion sanguinei, Saro
thamnion VII-IX.

Pedrera, abundant, 975 m; Costes de Segura, 1000 m; cap a Planoles, 1050·1100 m;
solells de Can Perramon de Dalt, 1000 m; prop de Bruguera, lISO m.

DG 28, 38.

Verbascum nigrum L.

Toses (VAYR.• Pl. CaLS3).

Latesubmed. W

- A ¡'herbari Vayreda no hem trobat testimonis d'aquesta citació, que creiem molt insegura.

849. Scrophularia alpestris Gay in Benth. ex DC.

Núria, al Salt del Sastre (CAD., FI V: 100; Fi Cat. IV: 213).
Pla de Sallent (CAD., Exc.: 95).
Núria (SEN., Add.: 127;Fl, N.: 72).

- Estatges montà i subalpí, c. 800·2100 m.
Llocs frescals. A baixa altitud es fa sobretot als boscos de ribera (vernedes), més
rarament a les fagedes; a l'estatge subalpí apareix principalment dins les comuni
tats de megafòrbies. FagetalÍfl, AdellostyletalÍfl. VI·VIIl.

Sota Estèguel, 800 m; vall d'Esteguelella; sota Perramon, 950 m; torrent del Duc,
1100 m; Font del Faig, 1125 m; cap al Pont de Solà, 1050 m; Fornells, 1275 m;
vora Daió, lISO m; vora el Prat del Bac, 1275 m; Gorges de Núria, cap al Collet
Verd, 2100 m; torrent de Castellcervós, força abundant, 1800·1900 m; torrent de
la Balma, 1750·1800 m; Coma de Vaca, 2030 m; vores del Rigard, prop de Ribes;



vernedes del Segadell, entre Ribes i Vilaró, 950-1200 m; torrent de Bancerola, 1250 
m;fageda delsPrats, 1450-1550 m; Ogassa (Ripollès), 1350 m. 

DG 29, 39, 28, 38, 27, 37. Latepir. 

850. Scrophularia nodosa L. 

Vali de Ribes (CAD., FI V. : 100). 
Ribes, Nùria (CAD., FL Cat. IV: 213). 

— Estatge monta, als llocs frescals, c; penetra a l'estatge subalpi. 800-1400 (2000?) 
m. 
Boscos i vorades humits, herbassars higròflls. Fagetalia, Alliarion, Molinietalìa, 

VII-IX. 

Sota el Casot, 800 m; fageda d'Esteguelella; cap a Estèguel, 1000 m; Aigùes de Ri
bes; voltants de Ribes de Freser, 875-975 m; Roques Blanques, 975 m;cap aPlano-
les, a les vores del Rigard;Nevà; Rialb, 1050 m; sota El Mas, 1000 m; vora Can Barra-
tort; sota Boixetera, 1400 m. 

DG 39/28 , 38, 27, 37. Eur. 

851. Scrophularia canina L. subsp. hoppii (Koch) P. Fourn. var. pyrenaea O. Bolòs et Vigo 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 55 ; in CAD., FL Cat. IV: 211);vora Ribes (CAD., Exc: 94). 
Entre Planoles i la Collada de Toses (SEN., Nombr. loc. : 390). 
(VegeuS. chritmifolid). 

— Llocs pedregosos de l'estatge monta, c. 800-1700 m. 
Tarteres, talussos, codolars dels rius,... Thlaspietea, etc. IV-VII. 

Sota el Sagnari, 800 m; Clots de Macana, 1000 m; codolars del Rigard, vora Ribes 
de Freser; Roques Blanques, 1025 m; vora Campelles, 1275 m; sota Planoles, 1050 
m; baga de Planoles, 1300 m; sobre Fornells, 1500 m; Espinosa, 1175 m; Toses, 
1450 m; cap al Pia d'Anyella, 1700 m;bosc de Ribes, 1350 m. 

DG 18, 28, 38, 37. Pir. La subspècie, oròfìt alp. 

Scrophularia crithmifolia Boiss. 

Ribes (CAD., FI. Cat. IV: 211). 
Ribes, Queralbs a les vores del Freser (CAD., Notas fìtog. 06: 17); 

— Pel que es dedueix de les dates de publicació dels treballs i de la data de recol-lecció de l'exem-
plar, explicitada per CAD., aquestes citacions es refereixen a la mateixa pianta que l'autor havia 
donat abans com a S. hoppii. A les Notas fìtog. CAD. especifica que PAU està d'acord que es trac-
ta de S. chritmifolia i no de S. hoppii. 
Vist a l'herbari Cadevall el material corresponent a aquestes indicacions, sembla clar que ha d'atri-
buir-se a S. canina subsp. hoppii var pyrenaea. 

852. Antirrhinum Iatifolium Miller; A. majus L. subsp. latifolium (Mill.) Rouy, A. paui 
Sen., A majus L. subsp. majus var. striatum (DC.) Rothm. 

Cementiri de Toses (VAYR., Cat N. : 55, sub A. majus subsp. latifolium). 

506

vernedes del Segadell, entre Ribes i Vilaró, 950·1200 m; torrent de Bancerola, 1250
m; fageda dels Prats, 1450·1550 m; Ogassa (Ripollès), 1350 m.

DG 29, 39, 28, 38,27,37. Latepir.

850. Scrophularia nodosa L.

Vall de Ribes (CAD., FI v.: 100).
Ribes, Núria (CAD., Fl Cat IV: 213).

- Estatge montà, als llocs frescals, e; penetra a l'estatge subalpí. 800-1400 (2000?)
m.
Boscos i vorades humits, herb.ssars higròfils. Fagetalia, Alliarion, Molinietalia,
VII·IX.

Sota el Casot, 800 m; fageda d'Esteguelella; cap a Estèguel, 1000 m; Aigües de Ri
bes; voltants de Ribes de Freser, 875-975 m; Roques Blanques, 975 m; cap a Plano
les, a les vores del Rigard; Nevà; Rialb, 1050 m; sota El Mas, 1000 m; vora Can Barra
tort; sota Boixetera, 1400 m.

DG 39,'28, 38, 27, 37. Eur.

85 I. Serophularia canina L. subsp. hoppü (Koch) P. Fourn. var. pyrenaea O. Bolòs et Vigo

Ribes (VAYR., Cat. N: 55; in CAD., Fl Cat. IV: 211); vora Ribes (CAD., Exc.: 94).
Entre Planoles i la Collada de Toses (SEN., Nombr. Ioc.: 390).
(Vegeu S. chritmi[olia).

- Llocs pedregosos de l'estatge montà, c. 800-1700 m.
Tarteres, talussos, codolars dels rius, ... Thlaspietea, etc. IV-VII.

Sota el Sagnari, 800 m; Clots de Maçana, 1000 m; codolars del Rigard, vora Ribes
de Freser; Roques Blanques, 1025 m; vora Campelles, 1275 m; sota Planoles, 1050
m; baga de Planoles, 1300 m; sobre Fornells, 1500 m; Espinosa, 1175 m; Toses,
1450 m; cap al Pla d'Anyella, 1700 m; bosc de Ribes, 1350 m.

DG 18,28,38,37.

Scrophulan"a crithmlfolia Boiss.

Pir. La subspècie, oròfit alp.

Ribes (CAD., FI. Ca' IV: 211).
Ribes. Queralbs a les vores del Freser (CAD., Noros firog. 06: 17);

- Pel que es dedueix de les da tes de publicació dels treballs i de la data de recol·lecció de ¡'exem
plar, explicitada per CAD., aquestes citacions es refereixen a la mateixa planta que l'autor havia
donat abans com a S. hoppii. A les Noros fitog. CAO. especifica que PAU està d'acord que es trac
ta de S. chritmifolia i no de S. hoppii.
Vist a ¡'herbari Cadevall el material corresponent a aquestes indicacions, sembla clar que ha d'atri
buir-se a S. canina subsp. hoppii var pyrenaea.

852. Antirrhinum latifolium Miller; A. majus L. subsp. lati[olium (Mill.) Rouy, A. paui
Sen., A. majus L. subsp. majus var. striarum (DC.) Rothm.

Cementiri de Toses (VAYR., Cat N: 55, sub A. majus subsp.lati[olium).



Carretera de Ribes a Toses (VAYR., PL Cal: 64). 
Massís del Puigmal, ais vessants de la Valí de Ribes i de la Molina, escarpaments 
rocosos de la regió subalpina (SEN., Nos dea: 658); massís del Puigmal, ais vessants 
de la Valí de Ribes i de la Molina, vers 1600 m (SEN., Pl. d'Esp.: 80-81). Indicació 
recollida per ROTHM. (Antirrk: 97). 

— Estatge monta a la zona occidental de la comarca, c. 1100-1600 m. 
Marges, talussos, murs, Uocs rocosos. Origanetalia, Parietarietalia, etc. VI-VIII. 

Només a l'extrem occidental de la valí del Rigard i ais vessants soleils: apareix entre 
Planes i Espinosa (1100 m) i a partir d'aquesta localitat fins a Toses esdevé fréquent 
i a claps abundant. Proliféra a Fornells, a Toses mateix, a certs talusos de la carretera 
de la Collada de Toses, etc. Dins Tarea comarcal d'aquesta especie manca A. majus 
(que resta relegat mes cap a llevant), perô a la zona de transit ambdues plantes es po
sen en contacte i s'encreuen produi'nt híbrids ben tipies. (Vegeu mapa pàg. 499). 
ROTHMALER considera en la seva monografía (1956) que la planta de la Valí cor-
responia a A. majus subsp. majus de la qual era una varietat particular. Al nostre 
parer, per contra, les poblacions locáis concorden bé amb A. latifolium —especie, 
d'altra banda, molt polimorfa— per les seves flors blanc-groguenques i les seves fulles 
retativament amples i poc o molt glanduloses al marge i ais nervis del revers (contrà-
riament al que deixa entendre ROTHM.). De tota manera, les plantes de la Valí po-
drien ésser una forma local que es distingiria per les fulles poc ampies i poc piloso-
glanduloses, les flors relativament petites i les capsules no gaire grosses. Peí que fa 
al color de les flors, ROTHM. les descriu groguenques amb estries vermelles, la qual 
cosa fa pensar que examina principalment, per al seu estudi, individus híbrids entre 
A. latifolium i A. majus, les corol-les deis quals presenten sovint aquesta coloració. 

DG 18, 28. Orôfït europ. SW 

Antirrhunum latifolium x majus; A, majus L. subsp. majus var. stñaium (DC.) 
Rothm. p.p.? 

— Apareix a la zona de contacte entre les àrees de les dues especies progenitores, 
zona situada entre Planes i Espinosa. 

DG 28. 

853. Antirrhinum majus L. subsp. majus 

Nom vulgar: gossos, gossets. 

— Estatge monta (llevat de la zona occidental de la Valí, ocupada per A latifolium), 
ce. Penetra un xic a l'estatge subalpí. 775-1400 (1700) m. 
Marges, murs, pedrusques, teulades... en llocs soleils. Origanetalia, Parietarietalia, 
Thlaspietea, etc. (IV) VI-IX (X). 

Esteguelella, (850 m), sota el Sagnari, soleils de Can Perramon de Baix, vora Barricó 
(1050 m), Pas de Llop (1500 m), El Baell, valí d'Angelats, vora Campelles, Pedrera, 
Els Coforns, soleil de Ventola, Plañóles (1100-1400 m), Espinosa (1150 m), voltants 
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Carretera de Ribes a Toses (VAYR., PL Car.: 64).
Massís del Puigmal, als vessants de la Vall de Ribes i de la Molina, escarpaments
rocosos de la regió subalpina (SEN., Nos dec.: 658); massís del Puigmal, als vessants
de la Vall de Ribes i de la Molina, vers 1600 m (SEN., PI. d'Esp.: 80-81). Indicació
recollida per ROTHM. (Antirrh: 97).

- Estatge montà a la zona occidental de la comarca, c. 1100-1600 m.
Marges, talussos, murs, llocs rocosos. Origaneta/ia, Parietarietalia, etc. VI-VIII.

Només a l'extrem occidental de la vall del Rigard i als vessants solells: apareix entre
Planès i Espinosa (1100 m) i a partir d'aquesta localitat fins a Toses esdevé freqüent
i a claps abundant. Prolifera a Fornells, a Toses mateix, a certs talusos de la carretera
de la Collada de Toses, etc. Dins l'àrea comarcal d'aquesta espècie manca A. majus
(que resta relegat més cap a llevant), però a la zona de trànsit ambdues plantes es po
sen en contacte i s'encreuen produïnt híbrids ben típics_ (Vegeu mapa pàg. 499).
ROTHMALER considerà en la seva monografIa (1956) que la planta de la Vall cor
responia a A. majus subsp. majus de la qual era una varietat particular. Al nostre
parer, per contra, les poblacions locals concorden bé amb A. lati[olium -espècie,
d'altra banda, molt polimorfa- per les seves flors blanc-groguenques i les seves fulles
retativament amples i poc o molt glanduloses al marge i als nervis del revers (contrà
riament al que deixa entendre ROTHM.). De tota manera, les plantes de la Vall po
drien ésser una forma local que es distingiria per les fulles poc amples i poc pilosa
glanduloses, les flors relativament petites] les càpsules no gaire grosses. Pel que fa
al color de les flors, ROTHM. les descriu groguenques amb estries vermelles, la qual
cosa fa pensar que examinà principalment, per al seu estudi, individus híbrids entre
A. latifo/ium lA. maju~ les coral· les dels quals presenten sovint aquesta coloració.

DG 18,28. OròfIt eurap. SW

Antirrhunum latifolium x majus; A, majus L. subsp. majus var. striatum (DC.)
Rothm. p.p.?

- Apareix a la zona de contacte entre les àrees de les dues espècies progenitores,
zona situada entre Planès i Espinosa.

DG 28.

853_ Antirrhinum majus L. subsp. majus

Nom vulgar: gossos, gossets.

- Estatge montà (llevat de la zona occidental de la Vall, ocupada per A. latifoiium),
cc. Penetra un xic a l'estatge subalpí. 775-1400 (1700) m.
Marges, murs, pedrusques, teulades... en llocs solells. Origanetalia, Pan'etarietalia,
Thlaspietea, etc. (IV) VI-IX (X).

Esteguelella, (850 m), sota el Sagnar], solells de Can Perramon de Baix, vora Barricó
(1050 ml, Pas de Llop (1500 m), El Baell, vall d'Angelats, vora Campelles, Pedrera,
Els Cofoms, solell de Ventolà, Planoles (1100-1400 m), Espinosa (1150 m), voltants



de Ribes, Batet, Rialb, Fustanyà, Serrât, Vilamanya (1250 m), sota el Roc de Tot-lo-
món (1700 m), Ribesaltes, Can Nofre, Pardines, Boixetera (1400 m), etc. 

DG 39, 28, 38, 27, 37. Submed.-Med. W 

854. Antirrhinum orontium L.;Misopates orontium (L.) Rafin. 

- Camps i guarets de l'estatge monta, r. Sembla caracten'stic de la classe Secalinetea. 

VI-IX. 

Davant de Perramon, 1000 m; sota Maçana, 875 m; Els Estiradors, 975 m; costa de 
Sant Antoni, 1000 m; Ribesaltes, 975-1150 m. 

DG 38. Plurireg. 

855. Asarina procumbens Mìl\eT;Antirrhinum asarina L. 

Roques de Queralbs (CAD., FI V. : 100). 
Salt del Sastre (FERRER, Exc. : 83). 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N. : 72). 
Ribes, Queralbs (CAD., FI Cat. IV: 216). 
Ribes de Freser (CAM., PI moni : 329, legit et det. CAPELL). 
Nùria, 2100 m, 2200 m, Coli de Lio, 2300 m, 2320 m, Pie de Segre, 2400 m (BR.-
BL., Vèg. alp. t. 2,Saxifragetum mixtae). 

— Roques silfcies dels estatges monta i subalpf, c; penetra a l'estatge alpi. Pràctica-
ment nulla a les zones calcàries. 900-2100 (2400) m. 
Roques i murs sobre substrat acid; molt rara en terrenys calcinals. De l'alianca .4 sari-
nion procumbentis. IV-IX. 

Balma del Casot; voltants de Ribes (Castell de Sant Pere, Santa Caterina, Els Estira
dors, Sa Cot, Pedrera, murs de la població,...); Els Coforns, 950-1200 m; sobre Camp-
elles, cap a Prat de Jou, 1575 m; baga de Planoles, 1600 m;El Palós, 1300 m; Coves 
de Rialb (roques calcinals); murs de Queralbs; de Fustanyà a Serrat; Vali Estremerà, 
vora la mina Saragossa, 1700 m; Gorges de Nùria (Pont de Cremai, Salt del Sastre, 
Salt de l'Aigua, Canal de la Ganta,...), 1500-2000 m; Roc de la Male, 2100 m; cap al 
Collet Verd, 2100 m; sobre el Planell de Coma de Vaca, 2050 m; La Balma, 1700 m; 
cap al Cingle del Boc, 1680; torrent de Castellcervós, 1800 m; baga de les Gorges del 
Freser, 1400 m; bosc d'en Cigala, 1150 m. 

DG 29, 39, 28, 38, 37. Catal.-occ. 

856. Chaenorrhinum origanifolium (L.) Fourr. subsp. origanifolium; Linaria origanifolia 
(L.) Cav. 

Port de la comarca de les Mulleres vora Nuria (COMP., Hist. Nat. II: 498), citació que 
repeteix VAYR. (Cat. N.: 56) transcrivint-la com a "Comarca de les Mulleres, prop 
de Nuria". 

— Raríssim. L'hem vist a la Coma de Fontalba, en unes roques calcáries del vessant 
solell, 2240 m; i, mes abundant, sobre el Planell de Coma de Vaca, ais vessants calci-
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de Ribes, Batet, Rialb, Fustanyà, Serrat, Vilamanya (1250 ml, sota el Roc de Tot-lo
món (1700 ml, Ribesaltes, Can Nofre, Pardines, Boixetera (1400 ml, etc.

DG 39,28,38,27,37. Submed.-Med. W

854. Antirrhinum orontium L.;Misopates orontium (L.) Rafin.

- Camps i guarets de l'estatge montà, r. Sembla característic de la classe Secalinetea.
VI-IX.

Davant de Perramon, 1000 m; sota Maçana, 875 m; Els Estiradors, 975 m; costa de
Sant Antoni, 1000 m; Ribesaltes, 975-1150 m.

DG 38. Plurireg.

855. Asarina procumbens Miller;Antirrhinum asarina L.

Roques de Queralbs (CAD., FL v.: 100).
Salt del Sastre (FERRER, Exc.: 83).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (F/. N: 72).
Ribes, Queralbs (CAD., FL Cat. IV: 216).
Ribes de Freser (CAM., PL mont: 329, legit et det. CAPELL).
Núria, 2100 m, 2200 m, Coll de Lla, 2300 m, 2320 m, Pic de Segre, 2400 m (BR.
BL., Veg. alp. t. 2,Saxifragetum mixtae).

- Roques silícies dels estatges montà i subalpí, c; penetra a l'estatge alpí. Pràctica
ment nul·la a les zones calcàries. 900-2100 (2400) m.
Roques i murs sobre substrat àcid; molt rara en terrenys calcinals. De l'aliança A sari
nion procumbentis. IV-IX.

Balma del Casot; voltants de Ribes (CasteU de Sant Pere, Santa Caterina, Els Estira
dors, Sa Cot, Pedrera, murs de la població, ...); Els Cofoms, 950-1200 m; sobre Camp
elles, cap a Prat de Jou, 1575 m; baga de Planoles, 1600 m; El Palós, 1300 m; Coves
de Rialb (roques calcinals); murs de Queralbs; de Fustanyà a Serrat; Vall Estremera,
vora la mina Saragossa, 1700 m; Gorges de Núria (Pont de Cremal, Salt del Sastre,
Salt de l'Aigua, Canal de la Ganta,...), 1500-2000 m; Roc de la MaIè, 2100 m; cap al
Callet Verd, 2100 m; sobre el Planell de Coma de Vaca, 2050 m; La Balma, 1700 m;
cap al Cingle del Boc, 1680; torrent de Castellcervós, 1800 m; baga de les Gorges del
Freser, 1400 m; bosc d'en Cigala, 1150 m.

DG 29, 39, 28, 38, 37. CataI.-occ.

856. Chaenorrhinum origanifolium (L.) Fourr. subsp. origanifolium; Linaria origanifolia
(L.) Cavo

Port de la comarca de les MuUeres vora Núria (COMP., Hist. Nat. 11: 498), citació que
repeteix VAYR. (Cat. N: 56) transcrivint-la com a "Comarca de les MuUeres, prop
de Núria".

- Raríssim. L'hem vist a la Coma de Fontalba, en unes roques calcàries del vessant
solell, 2240 m; i, més abundant, sobre el PlaneU de Coma de Vaca, als vessants calci-



naís calents, 2050-2150 m. La citació de COMP., que potser s'ha de referir a Nou-
creus, convindria que fos confirmada. 

857. Chaenorrhinum minus (L.) Lange in Wk. et Lange; Linaria minor (L.) Desf. 

— Estatges monta i subalpí, c, però de distribució irregular. Localment pot èsser 
abundant. 800-1900 m. 

Llocs pedregosos o sorrencs (pedrusques, camins, talussos, codolars deis rius...); de 
vegades també ais conreus. Thlaspietalia rotundifolii, etc. VI-X. 

Llit del Freser sota Estèguel, 800 m; Barricò; Aigües de Ribes; carretera del Baell, 
1075 m; Roques Blanques, codolars del Rigard, 975 m; El Pinetar, 1600 m, talla-
focs; baga de Fornells; carretera de la Collada de Toses;Toses, 1450-1500 m; voltants 
de Ribes; Segura, 1160 m; Rialb; sota Batet; vora el riu Macanell, 1200 m; camps de 
Fustanyà, 1150 m; Queralbs, 1250 m; carretera forestal d'Estremerà, fins vora la 
Font de l'Home mort (1800 m); Gorges de Nuria, 1900 m; sota Macana, 875 m; 
Bruguera; etc. 

858. Linaria repens (L.) Miller;/-, striata DC. 

Prats de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 183; in WK., Prodr. II: 562); Nuria i 
muntanyes veines (VAYR., Cat N.: 56). També SEN. inclou l'espècie en el seu ca-
tàleg nurienc (FL N. : 72). 
De Ribes a Nuria, Collada de Toses (CAD.,FL V.: Í0Í;FL Cat. IV: 232). 
Vali de Cremai (FERRER, Exc. : 83). 

— Estatges monta i subalpí, c i localment abundant. 900-2000 m. Manca, o gairebé, 
a la zona meridional. 
Llocs predregosos (talussos, carreteres forestáis, codolars dels rius, vies de ferrocarril, 
etc.). Thlaspietea, etc. IV-X. 

Estació de Ribes, Els Coforns, El Ginestar (1075 m), sota Plañóles a les vores del Ri
gard, carretera del bosc de Nevà, Toses (1450 m), cap a la Collada de Toses, bosc de 
Ribes (abundant a les vores de la carretera forestal), Rialb, baga d'Estremerà, torrent 
del Forn, Daió, vers el Salt del Grill (1200 m), Pont de Cremai, Nuria (2000 m), Clot 
de la Moscatosa (1600 m), Plans de Portóles (1600 m), d'Abella a la Collada Verda 
(Vali de Camprodon), Clots de Macana, Bruguera (1150 m). 

DG 29, 39? Latemed. W 

DG 39, 18,28, 3 8 , 2 7 , 3 7 . Plurireg. 

DG 39, 18, 28, 38, 48. Subatl. 

859. Linaria supina (L.) Chaz. subsp. supina var. supina 

— Estatges monta i subalpí, r i generalment isolada. 900-1800 m. 
Erms, conreus, talussos i en general llocs amb poca vegetació. VI-IX. 

Ribes de Freser; Clots de Macana, 1100 m; Costes de Segura; Campelles, 1300 m; 
solell de Ventola, 1200 m; Plañóles, 1100 m; El Pinetar (1600 m), tallafocs; Espi-
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nais calents, 2050-2150 m. La citació de COMP., que potser s'ha de referir a Nou
creus, convindria que fos conflffilada.

DG 29, 39? Latemed. W

857. Chaenorrhinum minus (L.) Lange in Wk. et Lange; Unaria mill'" (L.) Desf.

- Estatges montà i subalpí, e, però de distribució irregular. Localment pot ésser
abundant. 800-1900 m.

Llocs pedregosos o sorrencs (pedrusques, camins, talussos, codolars dels rius...); de
vegades també als conreus. Thlaspietalia rotulldifolii, etc. VI-X.

Llit del Freser sota Estèguel, 800 m; Barricó; Aigües de Ribes; carretera del Baell,
1075 m; Roques Blanques, codolars del Rigard, 975 m; El Pinetar, 1600 m, talla
focs; baga de Fornells; carretera de la Collada de Toses; Toses, 1450-1500 m; voltants
de Ribes; Segura, 1160 m; Rialb; sota Batet; vora el riu Maçanell, 1200 m; camps de
Fustanyà, 1150 m; Queralbs, 1250 m; carretera forestal d'Estremera, fms vora la
Font de l'Home mort (1800 ml; Gorges de Núria, 1900 m; sota Maçana, 875 m;
Bruguera; etc.

DG 39,18,28,38,27,37. Plurireg.

858. Linaria repens (L.) Miller;L. striata DC.

Prats de Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 183; in WK., Prodr. II: 562); Núria i
muntanyes veïnes (VAYR., Cat N: 56). També SEN. inclou l'espècie en el seu ca
tàleg nurienc (FI N : 72).
De Ribes a Núria, Collada de Toses (CAD., FI v.: 101 ;FI. Cat. IV: 232).
Vall de Cremal (FERRER, Exc.: 83).

- Estatges montà i subalpí, c i localment abundant. 900-2000 m. Manca, o gairebé,
a la zona meridional.
Llocs predregosos (talussos, carreteres forestals, codolars dels rius, vies de ferrocarril,
etc.). Thlaspietea, etc. IV-X.

Estació de Ribes, Els Cofoms, El Ginestar (1075 ml, sota Planoles a les vores del Ri
gard, carretera del bosc de Nevà, Toses (1450 ml, cap a la Collada de Toses, bosc de
Ribes (abundant a les vores de la carretera forestal), Rialb, baga d'Estremera, torrent
del Forn, Daió, vers el Salt del Grill (1200 ml, Pont de Cremal, Núria (2000 ml, Clot
de la Moscatosa (1600 ml, Plans de Pórtoles (1600 ml, d'Abella a la Collada Verda
(Vall de Camprodon), Clots de Maçana, Bruguera (1150 ml.

DG 39, 18,28,38,48.

859. Linaria supina (L.) Chaz. subsp. supina var. supina

- Estatges montà i subalpí, r i generalment isolada. 900-1800 m.
Erms, conreus, talussos i en general llocs amb poca vegetació. VI-IX.

Subatl.

Ribes de Freser; Clots de Maçana, 1100 m; Costes de Segura; Campelles, 1300 m;
solell de Ventolà, 1200 m; Planoles, 1100 m; El Pinetar (1600 ml, tallafocs; Espi-



nosa, 1175 m; sobre Espinosa, 1425 m, carretera de la Collada; sobre Fornells, £500 
m; Toses, 1500 m, conreus; Segura, 1160 m; Rialb; vora la Font de l'Home mort, 
1800 m; torrent del Forn. 

DG 39, 18, 28, 38. Subatl. 

var. pyrenaica (DC. in Lam. et DC.) Duby 

Nuria (VAYR., PI. Cat.: 64). També SEN. inclou la planta en el seu catáleg nurienc 
(Fl. N.: 72). 
Puigmal, entre 2000 i 2300 m (SEN. Add.: 128), citació que recull després CAD. (Fl. 
Cat. IV: 230). 
Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161,Festucetum scopariae subassocia-
ció de Festuca ovina subsp. indigesta). 
Vessant S del Coll de Queralbs, 2500-2540 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat 
$ Astragalus nevadensis i Festuca scoparia). 

— Alta muntanya, a la zona axial i a l'extrem occidental de les serres pre-pirinenques, 
r. 1800-2540 m. 
Indrets sees o pedregosos. VI-VIII. 

Cap al Pía de Rus, 1850 m; entre el Pía d'Anyella i la Collada de Toses, 1800 m; 
vers el Pas dels Lladres, 2350 m; vora la Font de l'Home mort, 1950 m; Coma de 
l'Embut, 2250 m. 

D G 2 9 , 39, 18. Pir. ? 

860. Linaria alpina (L.) Miller 

Nuria (SALV. in COSTA, Introd: 184; in WK., Prodr. II: 571) (VAYR., PL Cat: 
64) (SEN., Fl. N: 72) (CASELLAS in MA 154359, TRÈMOLS in MA 110010, in 
VALDES, Linaria: 206, sub. var. alpina f. alpina); muntanyes de Nuria (VAYR., 
Cat. N: 55). 

Fontalba, Puigmal (CAD., Fl. V.: 101); Coma d'Eina, Fontalba (CAD., Fl. Cat. IV: 
234). 
Puigmal, 2600 m (BR.-BL., Notes: 230); vessant S del Puigmal, 2550 m (BR.-BL., 
Vég. alp. t. 8, Senecietum leucophyllae); vers Finestrelles, 2300 m (BR.-BL., Lc. t. 
21 , Festucetum eskiae). En tots els casos citada com ¡LL. alpina subsp. aciculifolia. 
SERVE (Rech. comp.) la indica a la zona del Puigmal-Pas dels Lladres, 2500-2750 
m, a diverses comunitats establertes sobre substrats mes o menys pedregosos (v. 
taules III, XI, XVI, XXII, XXIV). 

La Tossa del Puigmal, 2580 m (NÈGRE, Nouv. contr. t. 3, Galeopsido-Festucetum 
eskiae orientalis, sub L. aciculifolia). 
Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD, et SERVE, Group, vég. Pla taules div., sub L. 
aciculifolia). 
Solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco-Iberidetum for
ma B amb Festuca áurea, sub L . aciculifolia). 

- Alta muntanya axial, c. Excepcionalment a l'estatge monta. (1075) 2000-2750 m. 
Tarteres, terregallers, llocs pedregosos. De la classe ThlaspieteaV-lX. 
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nosa, 1175 m; sobre Espinosa, 1425 m, carretera de la Collada; sobre Fornells, U500
ro; Toses, 1500 m, conreus; Segura, 1160 ro; Rialb; vora la Font de l'Home mort,
1800 m; torrent del Forn.

DG 39, 18,28,38. Subatl.

var. pyrenaica (DC. in Lam. et DC.) Duby

Núria (VAYR., PI. Cat.: 64). També SEN. inclou la planta en el seu catàleg nurienc
(FI. N: 72).
Pulgmal, entre 2000 i 2300 m (SEN. Add.: 128), citació que recull després CAD. (FI.
Cat. IV: 230).
Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassocia
ció de Festuca ovina subsp. indigesta).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2500-2540 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia).

- Alta muntanya, a la zona axial i a l'extrem occidental de les serres pre·pirinenques,
r. 1800-2540 m.
Indrets secs o pedregosos. VI-VIII.

Cap al Pla de Rus, 1850 m; entre el Pla d'Anyella i la Collada de Toses, 1800 m;
vers el Pas dels Lladres, 2350 m; vora la Font de l'Home mort, 1950 m; Coma de
l'Embut, 2250 m.

DG 29, 39,18. PiL ?

860. Linaria alpina (L.) Miller

Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 184; in WK., Prodr. JJ: 571) (VAYR., PI. Cat.:
64) (SEN., FL N: 72) (CASELLAS in MA 154359, TRÈMOLS in MA 110010, in
VAWÉS, Linaria: 206, sub. var. alpina f. alpina); muntanyes de Núria (VAYR.,
Cat.N:55).
Fontalba, Puigmal (CAD., FI. l': 101); Coma d'Eina, Fontalba (CAD., FI. Cat. IV:
234).
Puigmal, 2600 m (BR.-BL., Notes: 230); vessant S del Puigmal, 2550 m (BR.-BL.,
Vég. alp. t. 8, Senecietum leucophyllae); vers Finestrelles, 2300 m (BR.-BL., Lc. t.
21, Festucetum eskiae). En tots els casos citada com a L. alpina subsp. aciculifolia.
SERVE (Rech. comp.) la indica a la zona del Puigmal-Pas dels Lladres, 2500-2750
m, a diverses comunitats establertes sobre substrats més o menys pedregosos (v.
taules III, XI, XVI, XXII, XXIV).
La Tossa del Puigmal, 2580 m (NÈGRE, Nouv. contr. t. 3, Galeopsido-Festucetum
eskiae orientalis, sub L. aciculifolia).
Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD. et SERVE, Group. vég. Pla taules div., sub L.
aciculifolia).
Solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, ?rosp. t. Festuco-Iberidetum for
ma B amb Festuca aurea, sub L. aciculifolia).

- Alta muntanya axial, c. Excepcionalment a l'estatge montà. (1075) 2000-2750 m.
Tarteres, terregallers, llocs pedregosos. De la classe Thlaspietea. V-IX.



Sobre el Collet de les Barraques, 2000 m; sobre el Pas dels Lladres, 2600 m; tossa del 
Puigmal, 2750 m; Coma de Fontalba, 2050 m; de Nuria a Fontalba, 2100 m; Nuria, 
2000 m; vers la Cova d'Amadeu, 2100 m; Serra de l'Embut, 2400 m; Coma d'Eina, 
2400 m; Coma de Noufonts, 2450 m; Pie de l'Äliga, 2350 m; Coli de Caranca, 2750 
m; Coma de Fresers; sobre el Coli de la Regalíssia, 2100 m; Serra de la Canya, 2075 
m; Puig Cerverís, 2100 m. Accidental entre Roques Blanques i Plañóles, a les vores de 
la carretera, 1075 m. 
Segons BR.-BL. la planta deis Pirineus és ben diferent de la dels Alps i correspon a 
una subspécie particular que anomená subsp. aciculifolia Br.-BL 

DG 29, 39, 28, 38. 

861. Linaria arvensis (L.) Desf. subsp. arvensis 

— Conreus del solell de Ventola, 1100 m. 

DG 28. 

Oro fit alp. 

Med.-Submed. W 

*862. Cymbalaria muralis P. Gaert., B. Meyer et Scherb.; Linaria cymbalaria (L.) Miller 

- Naturalitzada ais murs de Pubes de Freser, 925-950 m. De 1'alianca Centrantho-
Parietarion. (III) IV-XI. 

DG 38. Latemed. C 

863. Digitalis purpurea L. 

Llocs torbosos de les muntanyes de Nuria (TEX. in VAYR., Cat. N.: 57). 
Collada de Toses (CAD., Fl V.: 102; Fl. Cat. IV: 262); torrent vora la Collada de 
Toses (CAD. in VAYR., PL Cat.: 66). 

— VAYR. en repetir la citació de CAD. afegeix: "donde la hemos buscado inútilmen
te.. ." Per la nostra part, tampoc no hem sabut trobar la planta a la zona de la Collada 
de Toses. A l'herbari Cadevall, pero, hi ha un exemplar que deu procedir d'aquesta 
localitat, ja que —tot i no ésser especificat el Hoc de recol-lecció— la data en que fou 
herboritzat coincideix amb la que indica CAD. a la Fl. Cat. La citació de TEX. és 
molt sospitosa. 
Es tracta evidentment d'una planta molt rara a la comarca. Ha desaparegut de la loca
litat cadevalliana? Hi arriba accidentalment? 

DG 18. Lateatl. 

864. Digitalis lutea L. 

Nom vulgär: didalera. 

Vall de Cremal (FERRER, Exc.: 83). 
Part damunt de Dörria, 1600 m (RIVAS MART., Bosq. y mal pir. t. 6, Veronico-Pi-
netum sylvestris). 

— Estatges montä i subalpi, cc. 800-1750 m. 
Boscos, marges, llocs frescals. Querco-Fagetea, Origanetalia, etc. VI-VIII. 
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Sobre el Callet de les Barraques, 2000 m; sobre el Pas dels Lladres, 2600 m; tossa del
Puigmal, 2750 m; Coma de Fontalba, 2050 m; de Núria a Fontalba, 2100 m;Núria,
2000 m; vers la Cova d'Amadeu, 2100 m; Serra de l'Embut, 2400 m; Coma d'Eina,
2400 m; Coma de Noufonts, 2450 m; Pic de l'Àliga, 2350 m; Coll de Carançà, 2750
m; Coma de Fresers; sobre el Coll de la Regalíssia, 2100 m;Serra de la Canya, 2075
m; Puig Cerverís, 2100 m. Accidental entre Roques Blanques i Planoles, a les VOTes de
la carretera, 1075 ffi.

Segons BR.-BL. la planta dels Pirineus és ben diferent de la dels Alps i correspon a
una subspècie particular que anomenà subsp. aciculifolia Br.-B!.

DG 29, 39, 28, 38.

861. Unaria arvensis (L.) Desf. subsp. arvensis

- Conreus del solell de Ventolà, 1100 m.

DG28.

Oròfit alp.

Med.-Submed. W

*862. Cymbalaria muralis P. Gaert., B. Meyer et Scherb.; Unaria cymbalaria (L.) Miller

- Naturalitzada als murs de Ribes de Freser, 925-950 m. De l'aliança Centrantho
Parietarion. (III) IV-XI.

DG 38. Latemed. C

863. Digitalis purpurea L.

Llocs torbosos de les muntanyes de Núria (TEX. in VAYR., Cat. N.: 57).
Collada de Toses (CAD., FI. v.: 102; FI. Cat. IV: 262); torrent vora la Collada de
Toses (CAD. in VAYR., PI. Cat.: 66).

- VAYR. en repetir la citació de CAD. afegeix: "donde la hemos buscada inútilmen
te..." Per la nostra part, tampoc no hem sabut trobar la planta a la zona de la Collada
de Toses. A l'herbari Cadevall, però, hi ha un exemplar que deu procedir d'aquesta
localitat, ja que -tot i no ésser especificat el lloc de recol·lecció- la data en que fou
herboritzat coincideix amb la que indica CAD. a la FI. Cat. La citació de TEX. és
molt sospitosa.
Es tracta evidentment d'una planta molt rara a la comarca. Ha desaparegut de la loca
litat cadevaIliana? Hi arribà accidentalment?

DG 18. Lateat!.

864. DigitaUs lutea L.

Nom vulgar: didalera.

Vall de Cremal (FERRER, Exc.: 83).
Part damunt de Dòrria, 1600 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir t. 6, Veronico-Pi
l1etum sylvestris).

- Estatges montà i subalpí, cc. 800-1750 m.
Boscos, marges, llocs frescals. Querco-Fagetea, Origanetalia, etc. VI-VIII.



Des de l'entrada de la Vali fins cap al Pia d'Anyella (1750 m), a les Gorges de Nuria 
i del Freser i a l'alta vali del Segadell. Localitats concretes: Esteguelella, fageda d'Es-
teguelella (molt abundant), vali de Barricò, El Grau (1275 m), vali d'Angeláis, bosc 
del Baell, Roques de Forat Mito (1700 m), Campelles, baga de Campelles, cap al Pont 
de Sola, El Pinetar (1600 m), Espinosa, baga de Fornells, El Palós, Cim de la Coma de 
Migjorn (1700 m), Toses, voltants de Ribes, Rialb, bosc de Ribes, vali Estremerà, vo-
ra Serrat, La Farga de Queralbs, Gorges de Nuria, Salt del Grill, sobre el Cingle del 
Boc (1700 m), Roc de la Cale, Gorges del Freser, l'Orri, Can Barratort, Pardines, 
Clots de Macana, sobre el Pia del Freixe (1575 m), etc. etc. 

DG 39, 18, 28, 38, 27, 37. Latesubmed. W 

865. Erinus alpinus L. 

Roques de les muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 57);Nuria (CAD.,FI. V: 101; 
FI Cat. IV: 259). 
Sant Amane (VAYR., PL Cat. : 66). 
Riuet de Fontnegra (CAD., FI Cat. IV: 258). 

— Roques calcàries o poc acides de la zona axial, sobretot a l'alta muntanya, c. 
Sembla molt rar a les serres pre-pirinenques. 1050-2300 m. 
Mes o menys frequent a les roques calcinais, apareix mes rarament sobre calcosquists 
i esquits. De l'ordre Potentilletalia caulescentis. VI-IX. 

Entre el Pia d'Anyella i la Collada de Toses, 1800 m; de Rialb a Batet, 1075 m;Coves 
de Rialb, 1050 m; roques de la vali Estremerà; Els Planassos, 2100 m; Coma de Font-
alba, 2240 m; Coma de l'Embut, 2300 m; Roc de la Malè, 2075 m; Pedrisses, 2000 
m; Coma de Fontnegra, 2100 m; vora el Planell de Coma de Vaca, 2050 m. 
Nuria (J. TENAS in BC 599534); Nuria (M. GARRIGA in BC 127967); Coma de 
Fontnegra (ex herb. J.M. BARNADES in BC 603812); Fontnegra (M. GARRIGA in 
BC 44968); carni de Noucreus (M. GARRIGA in BC 127966); Coli de Finestrelles 
(ex herb. COSTA in BC 611424). 

Tots els exemplars que hem pogut estudiar pertanyen a la var. glabratus Lange. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 37. Oròfit europ SW 

866. Veronica bellidioides L. 

Nûria (POURRET in WK., Prodr. II: 598). 
Rasos de Nûria, Puigmal, Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 56); cap al Puigmal 
(VAYR. in CAD., Fl Cat. IV: 256). 
Nûria, Coma de l'Embut (CAD., Exe: 101). 

Collde Noufonts, 2600 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2 1 , Festucetum eskiae). 

— Alta muntanya axial, c; perô nul-la o rara a la zona occidental. 2000-2800 m. 
Vessants soleils, sobretot als gespets {Festucetum eskiae). VI-VIII. 

Vora Coll d'Er, 2750 m; Cap de Porc, 2200 m; Bosc de la Mare de Déu, 2150 m; 
Coma de l'Embut, 2200-2300 m; Coma d'Eina, 2400 m; cap a Tirapits, 2800 m;Co-
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Des de l'entrada de la VaU fIns cap al Pla d'AnyeUa (1750 ml, a les Gorges de Núria
i del Freser i a l'alta vaU del Segadell. Localitats concretes: Esteguelella, fageda d' Es
teguelella (molt abundant), vall de Barricó, El Grau (1275 ml, vall d'Angelats, bosc
delllaeU, Roques de Forat Mitó (1700 ml, Campelles, baga de Campelles, cap al Pont
de Solà, El Pinetar (1600 ml, Espinosa, baga de Fornells, El Palós, Cim de la Coma de
Migjorn (1700 ml, Toses, voltants de Ribes, Rialb, bosc de Ribes, vall Estremera, vo
ra Serrat, La Farga de Queralbs, Gorges de Núria, Salt del Grill, sobre el Cingle del
Boc (1700 ml, Roc de la Calç, Gorges del Freser, l'Orri, Can Barratort, Pardines,
Clots de Maçana, sobre el Pla del Freixe (1575 ml, etc. etc.

DG 39, 18,28,38,27,37. Latesubmed. W

865. Erinus alpinus L.

Roques de les muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N: 57); Núria (CAD., FL v.: 101;
FL Cat. IV: 259).
Sant Amanç (VAYR., PL Cat.: 66).
Riuet de Fontnegra (CAD., FL Cat IV: 258).

- Roques calcàries o poc àcides de la zona axial, sobretot a l'alta muntanya, c.
Sembla molt rar a les serres pre-pirinenques. 1050-2300 m.
Més o menys freqüent a les roques calcinals, apareix més rarament sobre calcosquists
i esquits. De l'ordre Patentil/etalia caulescentis. VI-IX.

Entre el Pla d'Anyella i la CoUada de Toses, 1800 m; de Rialb a Batet, 1075 m;Coves
de Rialb, 1050 m; roques de la vaU Estremera; Els Planassos, 2100 m; Coma de Font
alba, 2240 m; Coma de l'Embut, 2300 m; Roc de la Malè, 2075 m; Pedrisses, 2000
m; Coma de Fontnegra, 2100 m; vora el Planell de Coma de Vaca, 2050 m.
Núria (J. TENAS in BC 599534); Núria (M. GARRIGA in BC 127967); Coma de
Fontnegra (ex herb. J.M. BARNADES in BC 603812); Fontnegra (M. GARRIGA in
BC 44968); camí de Noucreus (M. GARRIGA in BC 127966); CoU de FinestreUes
(ex herb. COSTA in BC 611424).

Tots els exemplars que hem pogut estudiar pertanyen a la var. glabratus Lange.

DG 29, 39,18,28,38,37.

866. Veronica bellidioides L.

OròfIt europ SW

Núria (POURRET in WK., Prodr. 11: 598).
Rasos de Núria, Puigmal, Coma de Vaca (VAYR., Cat. N: 56); cap al Puigmal
(VAYR. in CAD., FL Cat IV: 256).
Núria, Coma de l'Embut (CAD., Exc.: 101).
Coll de Noufonts, 2600 m (BR.-BL., Veg. alp. t. 21, Festucetum eskiae)_

- Alta muntanya axial, e; però nul·la o rara a la zona occidental. 2000-2800 m.
Vessants soleUs, sobretot als gespets (Festucetum eskiae). V[-VIl1.

Vora Coll d'Er, 2750 m; Cap de Porc, 2200 m; Bosc de la Mare de Déu, 2150 m;
Coma de l'Embut, 2200-2300 m; Coma d'Eina, 2400 m; cap a Tirapits, 2800 m; Ca-



ma de Vaca, 2300-2400 m, abundant al Festucetum eskiae; Coma de les Eugues, 
2450 m, abundant; sota el Coll de Tres Pies, 2350 m; Serra de la Canya, 2050 m; 
sota el Puig Cerverís, 2075 m. 

La nostra experiencia de camp ens havia portat a considerar que les dues subspecies 
que horn ha distingit dintre aquest táxon (subsp. bellidiodes i subsp. lilacina (Tow-
send) Nyman) eren poc definides i enllacades per formes de transido. Per aixo accep-
tem sense reserves la opinio de KUPFER, segons la qual aquelles dues subspecies son 
simplement formes ecológiques no fixades, opinio fonamentada en estudis aprofun-
dits. La pretesa subsp. lilacina ocuparía els indrets mes frescals, i la subsp. bellidiodes 
seria propia dels llocs mes sees. 

DG 29, 39. Oro fit alp. 

Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia 

Fins a Nuria (VAYR., Cat. N.: 56; PL Cat.: 67) (CAD., Exc.: 102) (SEN., Fl. N.: 
73). 
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 28, Peucedaneto-Luzuletum desvauxii). 

— Estatge monta, rr. És possible que penetri a l'estatge subalpi. 900-1500 (2000 ?) 
m. 
Camins, prats ruderalitzats, sempre en indrets poc o molt humits. Plantaginetalia, 
Cynosurion cristati, etc. V-VII. 
Vora el Pla del Freixe, 1500 m; Macana, 975 m; sota Coma, 975 m; sobre la Falgosa, 
1400 m. 
Algunes de les citacions anteriors, a dalt especificades, pot ésser que es refereixin a 
l'espécie en sentit ampli i que, per tant, corresponguin, totalment o en part, a la 
subsp. humifusa. 

A les zones mes elevades (estatge subalpi o monta superior) horn troba formes que 
presenten alguns dels carácters de la subspécie humifusa i que estableixen, dones, 
l'enllac entre aquesta subspécie i la típica. 

DG 39, 38. Circumbor (-América S) 

subsp. humifusa (Dickson) Syme in Sowerby; V. serpyllifolia subsp. nummularioides 
(Lecoq et Lamotte) Dostál, incl. V. apennina Tausch 

Valí de Nuria (CAD., Fl. V: 1 0 1 ; H Cat. IV: 254); Nuria (SEN., Add.: 130, sub raca 
V. apennina Tausch). SEN. inclou V. humifusa en el seu catáleg nurienc (Fl. N.: 73). 
Vessant esquerre de la Coma de les Mulleres, Puigllancada (SEN., Add.: 130). 
Nuria, 2050 m, Noufonts, 2210 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 18, Chenopodieto-Taraxa-
cetum pyrenaici, sub V. serpyllifolia var. nummularioides). 

— Alta muntanya, principalment a la zona axial, c. 1650-2500 m. 
Camins, llocs trepitjats, vegetació ruderal. Sobretot al Poion supinae. VI-VIII. 

Pla d'Anyella, 1850 m; cap a la Creu de Meians, 1900 m;vora el Collet de les Barra
ques, 1850 m; Nuria, 1975 m; sobre el Bosc de la Mare de Déu, 2200 m;Coma d'Ei-
na, 2350 m; Coma de Fresers, 2500 m; Pedrisses, 2050 m; vora el Pla deis Anyells, 
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ma de Vaca, 2300-2400 m, abundant al Festucetum eskiae; Coma de les Eugues,
2450 m, abundant; sota el Coll de Tres Pics. 2350 m; Serra de la Canya, 2050 m;
sota el Puig Cerveris, 2075 m.

La nostra experiència de camp ens havia portat a considerar que les dues subspècies
que hom ha distingit dintre aquest tàxon (subsp. bellidiodes i subsp. Ii/acilla (Tow
send) Nyman) eren poc definides i enllaçades per formes de transició. Per això accep
tem sense reserves la opinió de KÜPFER, segons la qual aquelles dues subspècies són
simplement formes ecològiques no fIxades, opinió fonamentada en estudis aprofun
dits. La pretesa subsp. Ii/acina ocuparia els indrets més frescals, i la subsp. be/lidiodes
seria pròpia dels llocs més secs.

DG 29, 39. Oròfit alp.

867. Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia

Fins a Núria (VAYR., Cat. N.: 56; PI Cat.: 67) (CAD., Exc.: 102) (SEN., FI. N.:
73).
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. l. 28, Peucedaneto-Luzuleturn desvauxii).

- Estatge montà, rr. És possible que penetri a l'estatge subalpí. 900-1500 (2000 ?)
m.
Camins, prats ruderalitzats, sempre en indrets poc o molt humits. Planlaginetalia,
Cynosurion cristari, etc. V·VIl
Vora el Pla del Freixe, 1500 m; Maçana, 975 m; sota Coma, 975 m; sobre la Falgosa,
1400 m.
Algunes de les citacions anteriors, a dalt especificades, pot ésser que es refereixin a
l'espècie en sentit ampli i que, per tant, corresponguin, totalment o en part, a la
subsp. humifusa.

A les zones més elevades (estatge subalpí o montà superior) hom troba formes que
presenten alguns dels caràcters de la subspècie humifusa i que estableixen, doncs,
l'enllaç entre aquesta subspècie i la tipica.

DG 39, 38. Circumbor (-Amèrica S)

J3

subsp. humifusa (Dickson) Syme in Sowerby; V. serpyllifolia subsp. nurnmularioides
(Lecoq et Lamotte) Dostal, incI. V. apennilla Tausch

Vall de Núria (CAD., FI. v.: 101 ; FI. Cat. IV: 254); Núria (SEN.,Add.: 130, sub raça
V. apennina Tausch). SEN. inclou V. humifuso en el seu catàleg nuriene (FI. N.: 73).
Vessant esquerre de la Coma de les Mulleres, Puigllançada (SEN., Add.: 130).
Núria, 2050 m, Noufonts, 2210 m (BR.-BL., Vég: alp. l. 18, Chenopodieto-Taraxa
ceturn pyrenaici, sub V. serpyllifo/ia var. nummularioides).

- Alta muntanya, principalment a la zona axial, e. 1650-2500 m.
Camins, llocs trepitjats, vegetació ruderal. Sobretot al Poion s1Ipinac VI-VIII.

Pla d'Anyella, 1850 m; cap a la Creu de Meians, J900 m; vora el Callet de les Barra
ques, 1850 m; Núria, 1975 m; sobre el Bosc de la Mare de Déu, 2200 m;Coma d'Ei
na, 2350 m; Coma de Fresers, 2500 m; Pedrisses, 2050 m; vora el Pla dels Anyells,



1800 m, Serra de la Canya, 2100 m; cap a la Collada de Meianells, 1800 m; baga de 
Campelles, 1650 m. 

DG 29, 39, 18, 28, 38. Oròfit euras. 

868. Veronica alpina L. 

A Nuria ? (SALV. in COSTA, Introd.: 186); Nuria (TEX. in WK., Prodr. II: 598); 
muntanyes de Nuria, prop deis torrents (VAYR., Cat. N: 56); molt estesa a Nuria 
(SEN., Add,: 130). Aquest darrer autor inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc 
sense fer cap comentan (FI. N. : 73). 
Puigmal (PUIGG. in COSTA, SupL : 60). 
Riuet de Fontnegra (CAD., Exc: 100). 
Fontnegra, Noufonts, Puigllancada (CAD., FI. Cat. IV: 253). 

- Estatge alpi, a la zona nord-oriental, r. 2100-2650 m. 
Congesteres. De la classe Salicetea herbaceae. VII-VIII (IX). 

Pie de l'Aliga, 2300 m; Reconca de Noufonts, 2525 m; Conca de les Mulleres, 2550 
m; Bastiments, 2650 m; sota el Coli deis Tres Pies, 2300 m; Coma de Fresers, 2100 
m; Circ d'Ull de Ter (Vali de Camprodon), 2350 m. 

DG 29, 39, 18. Circumbor.-alp. A Europa, àrt.-alp. 

869. Veronica fruticans Jacq.; V. saxatilis Scop., V. fruticulosa subsp. saxatilis (Scop.) 
Arcang. 

Nuria (SEN., A dd. ; 130 ; Fl N. : 7 3). 
Nuria, 2100 m, Coli, de Lio, 2320 m, Pie de Segre, 2400 m (BR.-BL., Vég. alp. t.2, 
Saxifragetum mixtae); vers el Pie de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., Le. t. 
23, Pumileto-Festucetum supinaé). 

Collada de Toses i Collada W de Toses, 1810 m, 1815 m (RIVAS MART., Bosq. y 
mat. pir. t. 7, Cytisetum purgantis pyrenaicum). 

Valí de Finestrelles, 2620 m, valí de Noucreus, 2600 m, vali del Puigmal, 2750-2780 
m (SERVE, Rech. comp. t. XVII, comunitat de Xatardia scabra; BAUD. et SERVE, 
Coms. xat. se, taula); vessant S del Coli de Queralbs, 2500-2550 m (SERVE, Rech. 
comp. t. XI, comunitat d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparla). 

— Alta muntanya axial, ce; davalía algún cop a 1'estatge monta i apareix esporàdica-
ment a la zona pre-pirinenca. (1275) 1500-2800 m. 

Es fa a les pastures acidòfiles, principalment en llocs secs o rocosos, i també ais ma-
tollars, a les tarteres, a les roques, etc. Considerada per BR.-BL. com a característica 
deis Caricetalia curvulae; la seva amplitud ecològica ens sembla forca mes dilatada. 
VII-IX. 

Vora la Collada de Toses, 1740 m; El Palos, 1600 m; vali Estremerà, 2100 m; tossa 
del Puigmal, fins a 2800 m; Coma de l'Embut, 2300 m; Coma d'Eina, 2400 m;Coma 
de Noucreus; sobre les Arques de Coma de Vaca, 2650 m; Pie de Fresers, 2500 m; 
vessants del Balandrau; Pedrisses, 2050 m; La Balma, 1700 m; Gorges del Freser, 
1400 m; Prat del Bac, 1275 m; Serra de la Canya, 2125 m; vessants solells del Puig 
Cerverís, 1700-2000 m; sota Prat de Jou, 1600 m; Campelles, 1275 m. 

DG 29, 39, 18, 28, 38. Bor.-alp. 
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1800 m, Serra de la Canya, 2100 m; cap a la Collada de Meianells, 1800 m; baga de
Campelles, 1650 m.

DG 29, 39, 18,28,38. Oròfit euras.

868. Veronica alpina L.

A Núria? (SALV. in COSTA, Imrad.: 186); Núria (TEX. in WK., Prodr. 11: 598);
muntanyes de Núria, prop dels torrents (VAYR., Cat. N: 56); molt estesa a Núria
(SEN., Add.: 130). Aquest darrer autor inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc
sense fer cap comentari (H N: 73).
Puigmal (PUIGG. in COSTA, SupL: 60).
Riuet de Fontnegra (CAD., Exc.: 100).
Fontnegra, Noufonts, Puigllançada (CAD., FI. Cat. IV: 253).

- Estatge alpí, a la zona nord-oriental, r. 2100-2650 m.
Congesteres. De la classeSalicetea herbaceae. VII·VIII (IX).

Pic de l'Àliga, 2300 m; Reconca de Noufonts, 2525 m; Conca de les Mulleres, 2550
m; Bastiments, 2650 m; sota el Coll dels Tres Pics, 2300 m; Coma de Fresers, 2100
m; Circ d'Ull de Ter (Vall de Camprodon), 2350 m.

DG 29, 39, 18. Circumbor.-alp. A Europa, àrt.-alp.

869. Veronica fruticans Jacq.; V. saxatilis Scop., V. fruticulosa subsp. saxatilis (Scop.)
Arcang.

Núria (SEN., Add.; 130;FI. N: 73).
Núria, 2100 m, Coll, de Lla, 2320 m, Pic de Segre, 2400 m (BR.·BL., Vég. alp. 1.2,
Saxifragetum mixtae); vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR. ·BL., Lc. I.
23, Pumileto-Festucetum supinae).
Collada de Toses i Collada W de Toses, 1810 m, 1815 m (RIVAS MART., Bosq. y
mal. pir. I. 7, Cytisetum purgantis pyrenaicum).
Vall de Finestrelles, 2620 m, vall de Noucreus, 2600 m, vall del Puigmal, 2750·2780
m (SERVE, Rech. comp. I. XVII, comunitat de Xatardia scabra; BAUD. et SERVE,
Corns. xal. sc., taula); vessant S del Coll de Queralbs, 2500·2550 m (SERVE, Rech.
comp. t. Xl, comunitat d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia).

- Alta muntanya axial, cc; davalla algun cop a l'estatge montà i apareix esporàdica
ment a la zona pre·pirinenca. (1275) 1500-2800 m.
Es fa a les pastures acidòfiles, principalment en llocs secs o rocosos, i també als ma
tollars, a les tarteres, a les roques, etc. Considerada per HR.·BL. com a característica
dels Caricetalia curvulae; la seva amplitud ecològica ens sembla força més dilatada.
VII· IX.

Vora la Collada de Toses, 1740 m; El Palós, 1600 m; vall Estremera, 2100 m; tossa
del Puigmal, fins a 2800 m; Coma de l'Embut, 2300 m; Coma d'Eina, 2400 m;Coma
de Noucreus; sobre les Arques de Coma de Vaca, 2650 m; Pic de Fresers, 2500 m;
vessants del Balandrau; Pedrisses, 2050 m; La Baima, 1700 m; Gorges del Freser,
1400 m; Prat del Bac, 1275 m; Serra de la Canya, 2125 m; vessants solells del Puig
Cerverís, 1700-2000 m; sota Prat de Jou, 1600 m; Campelles, 1275 m.

DG 29, 39, 18,28, 38. Bor.·al~.



8 7 0 . Verónica fruticulosa L. 

Nuria (SALV. in WK., Prodr. II: 5 9 9 ) ; roques de les m u n t a n y e s de Nuria (VAYR. , 
Cat. N.: 5 6 ) ; valí de Nuria (CAD. , Fl. V: 101) ; Nuria (CAD., Exc.: 102) . 
Vers el Coll de Nuria, 2 3 5 0 m, coll de Lio, 2 3 5 0 m (BR.-BL., Vég alp. t. 7, Galeopsi-
deto-Poetum fontquerii); vessant S del Puigmal, 2550 m. Pie de Segre, 2 7 2 0 m (BR.-
BL., Le. t. 8, Senecietum leucophyllae); vers Noufon t s , 2450 m, Coll de Noufon t s , 
2 6 0 0 m, vers Finestrelles, 2 3 0 0 m, Pie de Segre, 2 4 5 0 m ( B R . - B L , Le. t . 21 ,Fes tu-
cetum eskiae); al N de Nuria , 2 2 0 0 m (BR.-BL., le. t. 22 , Hieracieto-Festucetum 
spadiceae). 

Pie del Pas deis Lladres, 2550 m ( K Ü P F E R , Rech.: 29 ) . 
Tossa del Puigmal, 2 5 8 0 m ( N É G R E , Nouv. contr. t. 3 , Galeopsideto-Festucetum 
eskiae orientalis). 
Vessant de Queralbs , 2 2 0 0 m, solana de Queralbs , 2300 m ( N É G R E et SERVE, 
Prosp. t. Festuco-Iberidetum forma B amb Festuca áurea). 

- Al ta m u n t a n y a axial, c; davalía ra rament a l 'estatge mon ta . ( 1 3 0 0 ) 1 7 0 0 - 2 7 2 0 m. 
Termófi la . Es fa ais pra ts secs i solells, a les tar teres, ais matol lars , e tc . En con t ra del 
que s'ha dit , n o té pas preferencia pels te r renys calcaris. Festucion eskiae (alianca de 
la qual BR.-BL. la considera caracter ís t ica) , Thlaspietea, Genistion purgantis,... 
VI-IX. 

Collada de Toses, 1800 m ; Coll de la Creu de Meians, 1950 m ; El Palos, 1700 m ; 
Collet de les Barraques, 1750 m ; Clotxes del Puigmal, 2480 m ; cap a la C o m a de 
G o m b r e n y , 2 1 0 0 m; Gorges de Nuria, 1850 m; Nuria, 2025 m ; Coma de Noufon t s , 
2 2 5 0 m ; de Pedrisses a la Coma del Gispet , 2000 m ; Gorges del Freser, 1300 m ; Bosc 
de Ribes, 1400 m. 

DG 2 9 , 39 , 18, 2 8 , 38 . Orófi t europ . S 

8 7 1 . Veronica nummula r i a G o u a n ; V. nummulariifolia auct . 

Nuria ( P U J O L in V A Y R . , PL not: 1 2 2 ; in WK., SuppL: 182) ( S E N , FL N.: 73 ) . 
Collades i serres dels cims de Nuria (VAYR. , Cat. N: 56) . 
Collada de Nuria (COMP. in V A Y R . , PL not.: 122) (BUB. in CAD. , FL Cat. IV: 
2 5 5 ) . 
De Nuria al P. de la Fossa del Gegant ( F R E Y N et GAUT. , Quelq. pL: 4 8 ) ; Coll de la 
Fossa del Gegant (GAUT. in BUB., FL Pyr. I: 2 9 5 , sub V. nummulariaefolia (Tour-
nefor t ) Bub. ) . 
Capcalera de la vail de Noufon t s (SEN., Add: 56 , sub V. nummularia Pour r . ) ; vail 
de Noufon t s , Nouc reus (SEN., Add.: 130; in CAD., FL Cat IV: 255) . 
Al tures de Nuria , Caranca, Coma de Vaca, Finestrelles (GAUT. in CAD. , FL Cat 
IV: 2 5 5 ) . 

- Estatge alpi , r. 2 3 0 0 - 2 8 0 0 m. 
Es fa a les tar teres , no solament en te r renys calcaris sino t a m b e sobre esquists poc 
acids. De Yalianqa Iberidion spathulatae. VI-VIII. 

Vessants meridionals del Puigmal ; Coll de Noufon t s , 2 7 0 0 m ; Coma de les Mulleres, 
2400 m ; Coma de Vaca, 2300 m ; Coll de Caranca, 2725 m ; P i c s de la Vaca, 2 8 0 0 m ; 
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870. Veronica fruticulosa L.

Núria (SALV. in WK., ?radr. JI: 599); roques de les muntanyes de Núria (VAYR.,
Cat. N: 56); vall de Núria (CAD.,FL v.: 101);Núria(CAD.,Exe.: 102).
Vers el Coll de Núria, 2350 m, coll de L1o, 2350 m (BR.-BL., Veg. alp. t. 7, Galeopsi
deto-Poetum fontquerii); vessant S del Puigmal, 2550 m. Pic de Segre, 2720 m (BR.
BL., Lc. t. 8, Seneeietum leueophyllae); vers Noufonts, 2450 m, Coll de Noufonts,
2600 m, vers Finestrelles, 2300 m, Pic de Segre, 2450 m (BR.-BL., Lc. t. 21, Festu
eetum eskiae); al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Lc. t. 22, Hieraeieto-Festueetum
spadieeae).
Pic del Pas dels Lladres, 2550 m (KÜPFER, Reeh.: 29).
Tossa del Puigmal, 2580 m (NÈGRE, Nouv. eontr. t. 3, Galeopsideto-Festueetum
eskiae orientalis).
Vessant de Queralbs, 2200 m, solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE,
Prosp. t. Festueo-Iberidetum forma B amb Festuca aurea).

- Alta muntanya axial, c; davalla rarament a l'estatge montà. (1300)1700-2720 m.
Termòftla. Es fa als prats secs i solells, a les tarteres, als matollars, etc. En contra del
que s'ha dit, no té pas preferència pels terrenys calcaris. Festucion eskiae (aliança de
la qual BR.-BL. la considera característica), Thlaspietea, Gellistioll purgallt/s, ...
VI-IX.

Collada de Toses, 1800 m; Coll de la Creu de Meians, 1950 m; El Palós, 1700 m;
Callet de les Barraques, 1750 m; Clotxes del Puigmal, 2480 m; cap a la Coma de
Gombreny, 2100 m; Gorges de Núria, 1850 m; Núria, 2025 m; Coma de Noufonts,
2250 m; de Pedrisses a la Coma del Gispet, 2000 m; Gorges del Freser, 1300 m; Bosc
de Ribes, 1400 m.

DG 29, 39, 18,28,38.

871. Veronica nummularia Gouen; V. llummularilfolia auet.

Oròfit europ. S

Núria (PUJOL in VAYR., PL llot.' 122; in WK., SuppL: 182)(SEN., FL N: 73).
Collades i serres dels cims de Núria (VAYR., Cat. N: 56).
Collada de Núria (COMP. in VAYR., PI. llOt.: 122) (BUB. in CAD., FL Cat. IV:
255).
De Núria al P. de la Fossa del Gegant (FREYN et GAUT., Quelq. pl.: 48); Coll de la
Fossa del Gegant (GAUT. in BUB., FL Pyr. I: 295, sub V. Ilummulariaefolia (Tour
nefart) Bub.).
Capçalera de la vall de Noufonts (SEN., Add: 56, sub V. Ilummularia Pourr.); vall
de Noufonts, Noucreus (SEN., Add.: 130; in CAD., FI Cat. IV: 255).
Altures de Núria, Carançà, Coma de Vaca, Finestrelles (GAUT. in CAD., FL Cat.
IV: 255).

- Estatge alpí, r. 2300-2800 m.
Es fa a les tarteres, no solament en terrenys calcaris sinó també sobre esquists poc
àcids. De l'aliança Jberidioll spathulatae. VI-VIII.

Vessants meridionals del Puigmal; Coll de Noufonts, 2700 m; Coma de les Mulleres,
2400 m; Coma de Vaca, 2300 m; Coll de Carançà, 2725 m; Pics de la Vaca, 2800 m;



sobre el Clot de l 'Ós, 2740 m; cap a Tirapits , 2600 m ; sota e l P i c de Fresers, 2 5 0 0 m ; 

Coma de les Eugues, 2500 m. 

DG 29 , 39 . Pir.-cant. 

872 . Veronica ponae G o u a n ; V. gouanii Moret t i 

Nùria (VAYR. , Cat N. : 57) (CAD., FL V: \0l;Exc: 102) (SEN., FI. N. : 72) . 

Nùria, vali de les Mulleres, gorges (SEN., Add. : 129) ; Mulleres, Noufon t s (SEN. in 

CAD., FL Cat. IV: 257) . 

Bosc de la Mare de Déu, Coma d 'Eina, Puigllancada (CAD. , FL Cat. IV: 257) . 

Nùria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp.: 126, Cariceto-Pinguiculetum); vali de Fines-

trelles, 2100 m (BR.-BL., Le: 2 5 3 , Saxifrageto-Rhodoretum). 

Vali de Nùria ( F O N T Q U E R , Enutn : 295) . 

— Estatge subalpi de la zona axial, c, però mol t rara o nul-la al sector occidenta l ; 

davalla algun cop a l 'estatge mon ta . ( 1 3 5 0 ) 1800-2200 m. 

Es fa a les vores dels rierols, mulleres i Ilocs frescals. Montio-Cardaminetea, Calthìon, 

Adenostyletalia, e tc . VI-IX. 

F o n t de l 'Home mor t , 1800 m ; Gorges de Nùr ia ; vol tants de Nùria; Coma d 'Eina, 

2100 m ; Coma de Fresers, 200 m ; Gorges del Freser ; baga d 'Es t remerà , 1350 m. 

DG 29 , 39, 18, 28 . Ibero-pir. 

8 7 3 . Veronica urticifolia J acq . ; V. latifolia auct. , non L. 

Nùria (TEX. in WK., Prodr. II: 602) . 

Muntanyes de Ribes (CAD., FI V.: 1 0 1 , "var . capsulis apice obeordat i s et var. cap-

sulis apice i n t eg ro" ) ; vali de Ribes (CAD., FL Cat. IV: 247) . 

— Estatges m o n t a i subalpi , ce. 800-1750 m. 

Es fa als boscos humi ts i als llocs frescals. De l 'ordre Fagetalia (amb preferència, pot-

ser, pel Luzulo-Fagenion). VI-Vi l i . 

Vali d'Esteguelella, fagedes del Sagnari, vali de la Corba, vali de Barricò, La Toella 

(1400 m) , vali d 'Angelats , Roques de Fora t Mito, Lleixes de la Covil ( 1 7 5 0 m) , vora 

Ribes de Freser, Els Coforns, Espinosa, Toses, vora Rialb, vali del Macanell ( 1 1 0 0 m), 

vali Es t remerà , vora la Farga de Queralbs, vora La Plana, vers el Salt del Grill, I'Orri, 

Bancerola, fageda dels Prats, Bac de l 'Heura, cap al Collet de S a l t o r ( 1 5 5 0 m ) , baga de 

Sant A m a n e (fins a uns 1700 m) , e tc . e tc . 

DG 39 , 18, 2 8 , 38 , 27 , 37 . Oròfi t europ . C-S 

874 . Veronica austriaca L. subsp. vahlii (Gaud . ) D.A. Webb ; V. teucrium L. subsp. vahlii 

Gaud. , V. teucrium auct . 

Ribes ( C A D . , F / . Cat. IV: 245) . 

— Estatges m o n t a i subalpi , ecc. 800 -1900 ( 2 1 5 0 ) m. 

Es fa a les pastures, sobre to t en ter renys calcaris, però no manca pas als esquists. De 

Pordre Brometalia erecti V-VIII. 
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sobre el Clot de l'Ós, 2740 m; cap a Tirapits, 2600 m; sota el Pic de Fresers, 2500 m;
Coma de les Eugues, 2500 m.

DG 29, 39.

872. Veronica ponae Couan; V gouanii Moretti

Pir.-cant.

Núria (VAYR., Cat N.: 57)(CAD., Fi V: IOl ; Exc.: lO2)(SEN., FI. N.: 72).
Núria, vall de les Mulleres, gorges (SEN., Add.: 129); Mulleres, Noufonts (SEN. in
CAD., FI Cat IV: 257).
Bosc de la Mare de Déu, Coma d'Eina, Puigllançada (CAD., FI. Cat. IV: 257).
Núria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp.: 126, Cariceto-Pinguiculetum); vall de Fines
trelles, 2100 m (BR.-BL., lc.: 253,Saxifrageto-Rhodoretum).
Vall de Núria (FONT OUER, Enum: 295).

- Estatge subalpí de la zona axial, et però molt rara o nul· la al sector occidental;
davalla algun cop a l'estatge montà. (1350) 1800-2200 m.
Es fa a les vores dels rierols, mulleres i llocs frescals. Montit;.Cardaminetea, Calthion,
Adenostyletalia, etc. VI-IX.

Font de l'Home mort, 1800 m; Gorges de Núria; voltants de Núria; Coma d'Eina,
2100 m; Coma de Fresers, 200 m;Gorges del Freser; baga d'Estremera, 1350 m.

DG 29, 39,18,28. Ibero-pir.

873. Veronica urticifolia lacq.; V latifolia auct., non L.

Núria (TEX. in WK., ?rodr. II: 602).
Muntanyes de Ribes (CAD., FI V: 101, "var. capsulis apice obcordatis et var. cap
sulis apice integro"); vall de Ribes (CAD., Fi Cat. IV: 247).

- Estatges montà i subalpí, cc. 800-1750 m.
Es fa als boscos humits i als llocs frescals. De l'ordre Fagetalia (amb preferència, pot
ser, pel Luzulo-Fagenion). VI-VIII.

Vall d' Esteguelella, fagedes del Sagnari, vall de la Corba, vall de Barricó, La Toella
(1400 ml, vall d'Angelats, Roques de Forat Mitó, Lleixes de la Covil (1750 ml, vora
Ribes de Freser, Els Cofoms, Espinosa, Toses, vora Rialb, vall del Maçanell (1 100 ml,
vall Estremera, vora la Farga de Queralbs, vora La Plana, vers el Salt del Grill, l'Orri,
Bancerola, fageda dels Prats, Bac de l'Heura, cap al Callet de Saltor (1550 ml, baga de
Sant Amanç (fins a uns 1700 ml, etc. etc.

DG 39, 18,28,38,27,37. Oròfit europ. CoS

874. Veronica austriaca L. subsp. vahlii (Gaud.) D.A. Webb; V teuerium L. subsp. va[¡lii
Gaud., V. teucrium auet.

Ribes (CAD., Fi Cat. IV: 245).

- Estatges montà i subalpí, ccc. 800-1900 (2150) m.
Es fa a les pastures, sobretot en terrenys calcaris, però no manca pas als esquists. De
l'ordre Brometalia erecti V-VIlI.



Des de 1'entrada de la Vali fins a sobre Toses, a la Coma de Fresers (2150 m) i a l'alta 
vali del Segadell. Localitats concretes: Vora el Casot, Estèguel, Barricò, Aigües de Ri
bes, El Baell, El Portet (1600 m), Pia de Plaus, Campelles, voltants de Ribes, Costes 
de Segura, Roques Blanques, Plañóles, Pia de Pujalts (1900 m), Espinosa, Toses, Co
ma de Planes, Batet, Rialb, vali Estremerà (fins a més de 2000 m), Vilamanya, Quer-
albs, Fustanyà, Prat del Bac, Balandrau (Els Emprius, la Canya, Pia dels Anyells,... 
fins a 2100 m), Ribesaltes, sobre la Falgosa (1425 m), Can Barratoli, Puigsac, l'Orri 
Veli, Conivella, llisos de Taga (fins a uns 1900 m), Bruguera, Coli de Jou (1700 m), 
etc. etc. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 27, 37. Latesubmed. W 

Veronica x gundisalvi Sen. (= V. tenui/olia x austrìaca subsp. vahlii) 

Ribes (PUJOL in hb. Vayreda, segons SALES i F.Q., Ver. t: 161-162). 

— A l'herbari Vayreda existeix realment un exemplar d'aquest hibrid recollit —se
gons diu l'etiqueta— a Ribes. Nosaltres no hem vist mai la planta a la regió, ni menys 
encara la Veronica tenui/olia Asso. Es tracta d'una planta accidental a la comarca? 

DG 37 ? 

Veronica prostrata L. 

Nuria, amb d u b t e (CAD., FI. Cat. IV: 246) . 

— El mateix CAD. ano ta (Le): " l ' exis tència d 'aques ta planta a Catalunya és problemàt ica , car 

to ts els exemplars que figuren a l 'herbari Costa tenen el calze visiblement pes tanyós i correspo-

nen a la V. teucrium. No obstant , entre les veròniques pentasèpales que recoll írem a Nuria, re

meses després a Waltz per Pau, sembla que hi figura la V. prostrata L.". SALES i FQ. (Ver. t.: 

162) recullen la citació de CAD. i afegeixen: " n o hem vist cap exemplar cátala d 'aquesta espècie" ; 

i a la pàgina 160 escriuen: " à d h u c els (exemplars) de l 'herbari Cadevall herbor i tzats a Nuria per-

tanyen indiscut ib lement a la V. teucrium". La presencia de V. prostrata a Nuria resulta, dones, 

més que dubtosa . 

Veronica aphylla L. 

Nuria (PUJOL in VAYR., PI noi: 122; in WK., Suppl: 182) (CAD., FI. V: 101; 
FI Cat. IV: 243;Notasfìtog. 10: 25) (SEN., Add.: 130;F¿ N.: 73). 
Puigmal, Fontnegra (VAYR., Cat. N.: 56). 
Sant Amane (VAYR., PI. Cat. : 67). 
Riuet de Fontnegra (CAD., Exc: 100). 
CAD. (FL Cat. IV: 243) assenyala la planta, a més de Nuria, a les següents localitats: 
Fontnegra (CAD.), Coma de Vaca, Puigmal (VAYR.), Noufonts, Les Mulleres (SEN.). 

— Alta muntanya axial, a la zona nord-oriental, r; francament rara al sector occiden
tal i a les serres pre-pirinenques. 1600-2700 m. 
Calcícola, bé que algún cop apareix en terreny silici. Es fa en indrets frescals i poc o 
molt humits. Seslerietalia, Salicetea herbaceae. VI-VIII. 

Sobre el Bosc de la Mare de Déu, 2250 m; Coma de l'Embut, 2300 m; cap al Collet 
Verd, 2150 m; Ras de l'Ortigar, 2300 m; Coma de Fontnegra, 2050 m; Clot de l'Ós, 
2450 m; Tirapits, 2700 m; Balandrau, 2500 m. Aqüestes localitats corresponen to-
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Des de l'entrada de la Vall fins a sobre Toses, a la Coma de Fresers (2150 m) i a l'alta
vall del Segadell. Localitats concretes: Vora el Casot, Estèguel, Barricó, Aigües de Ri·
bes, El Baell, El Portet (1600 ml, Pla de Plaus, Campelles, voltants de Ribes, Costes
de Segura, Roques Blanques, Planoles, Pla de Pujalts (1900 ml, Espinosa, Toses, Co
ma de Planès, Batet, Rialb, vall Estremera (fins a més de 2000 ml, Vilamanya, Quer·
albs, Fustanyà, Prat del Bac, Balandrau (Els Emprius, la Canya, Pla dels Anyells, ...
fins a 2100 ml, Ribesaltes, sobre la Falgosa CI 425 ml, Can Barratort, Puigsac, l'Orri
Vell, Conivella, llisos de Taga (fins a uns 1900 ml, Bruguera, Coll de Jou (1700 m),
etc. etc.

DG 29, 39,18,28,38,27,37. Latesubmed. W

Veronica x gundisalvi Sen. (= V. tellui[olia x austriaca subsp. vahlii)

Ribes(PUJOLinhb. Vayreda, segons SALES i F.Q., Ver. t: 161·162).

- A l'herbari Vayreda existeix realment un exemplar d'aquest hlbrid recollit -se
gons diu l'etiqueta- a Ribes. Nosaltres no hem vist mai la planta a la regió, ni menys
encara )a Veronica tenuifolia Assa. Es tracta d'una planta accidental a la comarca?

DG 37?

VerOllica prostrara L.

Núria, amb dubte (CAD., Fi. Cat. IV: 246).

- El mateix CAD. anota (Lc.): "l'existència d'aquesta planta a Catalunya és problemàtica. car
tots els exemplars que figuren a l'herbari Costa tenen el calze visiblement pcstanyós i correspo
ncn a la 11. teucnum. No obstant, cnue les veròniques pentasèpales que recollírem a Núria, re
meses després a Waltz per Pau, sembla que hi figura la V. prostra/a L.". SALES i FQ. (Ver. r.:
162) recullen la citació de CAD. i afegeLxen: "no hem vist cap exemplar català d'aquesta espècie";
ia la pàgina 160 escriuen: "àdhuc els (exemptars) de l'herbari Cadevall herboritzats a Núria per
tanyen indiscutiblement a la V. reucrium". La presència de li. prostrara a Núria resulta, doncs,
més que dubtosa.

875. Veranica aphylla L.

Núria (PUJOL in VAYR., PL llot.: 122; in WK., SuppL: 182) (CAD., F/. v.. 101;
FL Cat. IV: 243;Notasfitog. ja: 25)(SEN., Add.: 130;FL N: 73).
Puigmal, Fontnegra (VAYR., Cat N: 56).
Sant Amanç (VAYR., P/. Cat.: 67).
Riuet de Fontnegra (CAD., Exc.: 100).
CAD. (FL Cat. IV: 243) assenyala la planta, a més de Núria, a les següents localitats:
Fontnegra (CAD.), Coma de Vaca, Puigmal (VAYR.), Noufonts, Les Mulleres (SEN.).

- Alta muntanya axial, a la zona nord-oriental, r; francament rara al sector occiden·
tal i a les serres pre-pirinenques. 1600·2700 m.
Calcícola, bé que algun cop apareix en terreny silici. Es fa en indrets frescals i poc o
molt humits. Ses/er/eta/i", Salicetea herbaceae. VI·VIll.

Sobre el Bosc de la Mare de Déu, 2250 m; Coma de l'Embut, 2300 m; cap al Callet
Verd, 2150 m; Ras de l'Ortigar, 2300 m; Coma de Fontnegra, 2050 m; Clot de l'Ós,
2450 m; Tirapits, 2700 m; Balandrau, 2500 m. Aquestes localitats corresponen to-



tes a la serralada axial. A les serres pre-pirinenques la coneixem del sector central i la 
hi hem vista sempre al peu o ais relleixos deis cingles calcaris ombrívols: vessants de 
la Covil, 1700-1800 m; Sant Aman?, 1700 m. 

DG 29, 39, 18, 28, 37. Oròfìt alp. 

876. Veronica officinalis L. 

Nuria (POURRET, Chloris: 146, sub V. pyrenaica) (SEN. in CAD., FI Cut. IV: 244, 
sub var. minor Gr. et Godr.). 
Al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég alp. : 197, Hieracieto-Festucetum spadiceae). 
Collada de Toses i zones properes, 1550-1815 (RIVAS MART., Bosq. y mal pir. t. 6, 
Veronico-Pinetum sylvestris); Collada de Toses, 1810 m (RIVAS MART., Le. t. 7, 
Cytisetum purgantis pyrenaicurrì). 

— De l'estatge monta al limit inferior de l'alpi, en terrenys àcids, ecc; sembla molt 
rara, però, a la zona meridional, pràcticament tota ella calcaría. 900-2200 m. 
Acidòfila, apareix només esporàdicament en substrats calcináis. Es fa ais boscos 
àcids (pinedes i rouredes principalment) i també ais matollars i ais prats. Quercion 
robori-petraeae, Vaccinio-Piceetea, Calluno-Ulicetea,... VI-VIII. 

Des de Sant Aman? i el Baell fins a la Collada de Toses, a la valí de Nuria i a la Colla
da Verda. Localitats concretes: Bosc del Baell, La Berruga, Campelles, Prat de Jou, 
baga de Plañóles, El Pinetar, sota el Coli del Remolo, boscos de Nevà, baga de For-
nells, pinedes i matollars de balee entre Planes i la Collada de Toses, cap a la Creu de 
Meians (1925 m), Pía de Punya (1850 m), baga de Sant Antoni, voltants de Ribes 
(Sta. Caterina, Bac de l'Heura,...), bosc de Batet, bosc de Ribes, baga d'Estremerà 
(fins a uns 1900 m), solells de Queralbs, Gorges de Nuria, Gorges del Freser fins al 
Coli deis Homes (2100 m), Coma del Gispet, Serra de la Canya, Pía Rodó (1800 m), 
vessants meridionals de Puig Cerverís fins a sobre Pardines, tossal de la Collada Verda 
(1625 m), Mas Conili, cap a la Portella (Bruguera) al permotriàsic, Sant Aman?, etc. 

DG 39, 18, 28, 38, 48, 37. Holàrt. 

877. Veronica chamaedrys L. 

Nuria (SEN., Add.: 129;F¿ K: 73). 

— De l'estatge monta al límit inferior de l'alpi, c. 800-2100 m. 
Es fa en habitáis molt diversos, bé que gairebé sempre en indrets mes o menys 
frescals: boscos humits, vorades, prats grassos, herbassars higròfils,... Fagetalia, 
Trífolion medii, Polygono-Trísetion, Adenostyletalia, etc. IV-VI. 

Vora la Corba (800 m), vessants de la Covil, sota Plañóles, Roques Blanques, vora 
Planes (1250 m), sobre Fornells (1500 m), Toses, cap a la Collada de Toses, vol
tants de Ribes de Freser, Queralbs, vali Estremerà, cap a Daió, Gorges de Nuria, 
Nuria (2000 m), Gorges del Freser, Clot del Malinfern (2050 m), entre la Coma de 
Gombreny i Fontalba (2100 m), Costa Ardena (1300 m). El Mas, Mas Conili (1175 
m), sota Can Barratort, Pardines, Vilaró, fageda deis Prats, Ma?ana, Bac de l'Heura, 
Torroella, Perapinta, lusos de Taga (a les clotades frescals), etc. 

DG 39, 18, 28, 38, 27, 37. Lateeur. 
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tes a la serralada axial. A les serres pce-pirinenques la coneixem del sector central i la
hi hem vista sempre al peu o als relleixos dels cingles calcaris ombrívols: vessants de
la Covi!, 1700-1800 m; Sant Amanç, 1700 m.

DG 29, 39, 18,28,37.

876. Veronica officinalis L.

Oròfit alp.

Núria (POURRET, Chloris: 146, sub V. pyrenaica)(SEN. in CAD., Fl Cat. IV: 244,
sub var. minar Gr. et Godr.).
AI N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 197, Hieracieto-Festucetum spadiceae).
Collada de Toses i zones properes, 1550-1815 (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 6,
Veronico-Pinetum sylvestris); Collada de Toses, 1810 m (RIVAS MART.,lc. t. 7,
Cytisetum purgantis pyrenaicum).

- De l'estatge montà al límit inferior de l'alpí, en terrenys àcids, cec; sembla molt
rara, però, a la zona meridional, pràcticament tota ella calcària. 900-2200 m.
Acidòfila, apareix només esporàdicament en substrats calcinals. Es fa als boscos
àcids (pinedes i rouredes principalment) i també als matollars i als prats. Quercion
robori-petraeae, Vaccinio-Piceetea, Calluno-Ulicetea, ... VI-VIII.

Des de Sant Amanç i el Baell fins a la Collada de Toses, a la vall de Núria i a la Colla
da Verda. Localitats concretes: Bosc del Baell, La Berruga, Campelles, Prat de Jou,
baga de Pianoles, El Pinetar, sota el Coll del Remoló, boscos de Nevà, baga de For
nells, pinedes i matollars de bàlec entre Planès i la Collada de Toses, cap a la Creu de
Meians (1925 m), Pla de Punya (1850 m), baga de Sant Antoni, voltants de Ribes
(Sta. Caterina, Bac de l'Heura,...), bosc de Batet, bosc de Ribes, baga d'Estremera
(fins a uns 1900 m), solells de Queralbs, Gorges de Núria, Gorges del Freser fms al
Coll dels Homes (2100 m), Coma del Gispet, Serra de la Canya, Pla Rodó (1800 ml,
vessants meridionals de Puig Cerverís fms a sobre Pardines, tossal de la Collada Verda
(1625 m), Mas Conill, cap a la Portella (Bruguera) al pennotriàsic, Sant Amanç, etc.

DG 39, 18,28,38,48,37. Holàrt.

877. Veronica chamaedrys L.

Núria (SEN., Add.: 129;Fl N.: 73).

- De l'estatge montà allímil inferior de l'alpí, c. 800-2100 m.
Es fa en hàbitats molt diversos, bé que gairebé sempre en indrets més o menys
frescals: boscos humits, vorades, prats grassos, herbassars higròn.Is, ... Fageta/ia,
Trifolion medii, Polygono-Trisetion, Adenostyletalia, etc. IV-VI.

Vora la Corba (800 ml, vessants de la Covi!, sota Planoles, Roques Blanques, vora
Planès (1250 m), sobre Fornells (1500 ml, Toses, cap a la Collada de Toses, vol
tants de Ribes de Freser, Queralbs, vall Estremera, cap a Daió, Gorges de Núria,
Núria (2000 m), Gorges del Freser, Clot del Malinfern (2050 m), entre la Coma de
Gombreny i Fontalba (2100 m), Costa Ardena (1300 ml. El Mas, Mas Conill (1175
ro), sota Can Barratart, Pardines, Vilaró, fageda dels Prats, Maçana, Bac de l'Heura,
Torroella, Perapinta, llisos de Taga (a les clotades frescals), etc.

DG 39, 18,28,38,27,37. Lateeur.



Verónica montana L. 

Nuria (POURRET in WK., Prodr. II: 603) . 

— Especie que cap altre botánic no ha indicat i que nosaltres no hem vist mai a la comarca (ni 

tan sois ais boscos humits de la zona meridional, on la seva presencia fóra mes probable). 

878. Verónica beccabunga L. 

Coma de Noufonts, 2230 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 12, Bryetum schleicherí). 

- De l'estatge monta al límit inferior de l'alpí, c. 900-2230 m. 
Es fa a les fonts i vores de rierols. De fallanca Sparganio-Glycerion; també aisMon-
tio-Cardaminetalia. IV-IX. 

De Toses al Pía d'Anyella (1550 m), vora la Collada de Toses (1750 m), torrent del 
Palos (1550 m), sobre Dórria (1950 m), entre Fornells i Espinosa, baga de Fornells, 
Plans de Nevá (1450 m), sota Plañóles (1050 m), solell de Ventola, Pía de Prats 
(1550 m), baga de Campelles (1300 m), El Baell (1200 m), voltants de Ribes de Fre-
ser (900-1000 m), valí del Macanell (1150 m), Fustanyá, Serrat (1350 m), Salt del 
Sastre (1650 m), Coma de Fontalba (1900 m), sota el Mas (975 m), Coma de Fines-
trelles (2100 m), Conivella (1425 m), Can Barratort, Bancerola (1250 m), Pou de 
Taga (1850 m), Les Noufonts (1500 m), sota el Coll del Pal (1650 m), cap a la Co
llada de Meianells (1800 m), bosc de Pardines, etc. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, Holárt. 

879. Verónica anagallis-aquatica Guss. 

Estany de Can Roca (MARG., Macrófitos: 21). 

— Estagge monta, rr. 900-1475 m. 

Es fa a les vores de rierols, reguerots, etc. De l'alianca Sparganio-Glycerion. IV-
VIII. 

Macana, 975 m; Ribes, a les vores del Rigard, 950 m; solell de Ventola, 1275 m; 
sota Plañóles, 1050 m; sota el Mas, 975 m; Estany de Can Roca, 1475 m; de Pardi
nes a Boixetera, 1300 m. 

DG 28, 38. Plurireg. 

880. Verónica triphyllos L. 

Prats de la regió inferior, fins a Nuria (VAYR., Cal N.: 57). 

— Camps de cereals de l'estatge monta, rrr. De la classe Secalinetea. V-VI. 

Campelles, 1300 m; sobre Capdevila, 1100 m. 

La citació vayredana de Nuria és errónia. El plec corresponent a aquesta indicado 
s'ha de referir en realitat a V. verna, táxon al qual ja fou transferit per A. de BOLOS 
en fer la catalogació de l'herbari Vayreda. 

DG 28, 38. Plurireg. 
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Veronica monta1Ul L

Núria (POURRET in WK" Prodr. Il: 603).

- Espècie que cap altre botànic no ha indicat i que nosaltres no hem vist mai a la comarca (ni
tan sols als boscos humits de la zona meridional, on la seva presència fóra més probable).

878. Veronica beccabunga L.

Coma de Noufonts, 2230 m (BR.-BL., Veg. alp. t. 12, Bryetum schleicheri).

- De l'estatge montà al límit inferior de l'alpí, c. 900-2230 m.
Es fa a les fonts i vores de rierols. De l'aliança Spargani<>-Glycerion; també als Mon
ti<>-Cardaminetalia. IV-IX.

De Toses al Pla d'Anyella (1550 ml, vora la Collada de Toses (1750 ml, torrent del
Palós (1550 ml, sobre Dòrria (1950 ml, entre Fornells i Espinosa, baga de Fornells,
Plans de Nevà (1450 ml, sota Planoles (1050 ml, solell de Ventolà, Pla de Prats
(1550 ml, baga de Campelles (1300 ml, El Baell (1200 ml, voltants de Ribes de Fre
ser (900-1000 ml, vall del Maçanell (1150 ml, Fustanyà, Serrat (1350 ml, Salt del
Sastre (1650 ml, Coma de Fontalba (1900 ml, sota el Mas (975 ml, Coma de Fines
trelles (2100 ml, Conivella (1425 ml, Can Barratort, Bancerola (1250 ml, Pou de
Taga (1850 ml, Les Noufonts (1500 ml, sota el Coll del Pal (1650 ml, cap a la Co
llada de Meianells (1800 ml, bosc de Pardines, etc.

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, Holàr!.

879. Veronica anagallis-aquatica Guss.

Estany de Can Roca (MARG.,Macrófitos.- 21).

- Estagge montà. rr. 900-1475 m.
Es fa a les vores de rierols, reguerots, etc. De l'aliança Spargani<>-Glyceriolt IV
VIII.

Maçana, 975 m; Ribes, a les vores del Rigard, 950 m; solell de Ventolà, 1275 m;
sota Planoles, 1050 m; sota el Mas, 975 m; Estany de Can Roca, 1475 m; de Pardi
nes a Boixetera, 1300 m.

DG 28, 38. Plurireg.

880. Veronica triphyllos L.

Prats de la regió inferior, fins a Núria (VAYR., Cat. N.- 57).

- Camps de cereals de l'estatge montà, rrr. De la classe Secalinetea. V-VI.

Campelles, 1300 m; sobre Capdevila, Il 00 m.

La citació vayredana de Núria és errònia. El plec corresponent a aquesta indicació
s'ha de referir en realitat a V. verna, tàxon al qual ja fou transferit per A. de BOLÒS
en fer la catalogació de l'herbari Vayreda.

DG 28, 38. Plurireg.



881. Veronica arvensis L. 

Nùria (VAYR., Cai N.: 57) (SEN.,Add.: 130) (CAD., FI Cat. IV: 252). 
Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassocia-
ció de Festuca ovina subsp. indigesta). 

— Estatge monta, ce; penetra àmpliament a l'estatge subalpf. 800-1500 (2150) m. 
Pastures esclarissades, prats de dall, erms, camins,... i en general a tot arreu on la 
pianta pot trobar espais de sòl lliure per a germinar. Festuco-Brometea, Arrhenathe-
retalia, Poion supinae, etc. IV-VII. 

Sota Estèguel, El Casot, Aigùes de Ribes, El Baell, Campelles, sota El Bac (1050 m), 
solell de Ventola (a les terres de conreu), Planoles, Coma de Planès(1500 m), sobre 
Can Morer (1400 m), bosc de Fornells, sobre Fornells (1500 m), sobre Toses, vol-
tants de Ribes de Freser, Batet (1075 m), vora Rialb, Queralbs (1200 m), vora Nùria 
(2000 m), Jacal de Pedrisses (2075 m), Les Ribes (1350 m), sota Ribesaltes, Mas Co
nili, Pardines, etc. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 37. Plurireg. 

882. Veronica verna L. 

Nùra (VAYR., PI Cai: 67, on cita també la var. caespitosa) (SEN.,Add: 130, sub 
var. polygonoides; FI. N.: 73, sub V. polygonoides; Nombr. loc.: 391). CAD. (FI. Cat. 
IV: 252) recull la citació de VAYR. i eli mateix diu que la pianta és abundant als vol-
tants del santuari de | Nùria (sub var. polygonoides Rouy). 
Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassocia-
ció de F. ovina subsp. indigesta); al N de Nùria, 2200 m (BR.-BL., Le: \91,Hiera-
cieto-Festucetum spadiceae). 

— Alta muntanya, rrr. Es fa als indrets de vegetació esclarissada (camins, prats 
secs,...). 
Entre el Pia d'Anyella i la Collada de Toses, 1875 m; Nùria, 2000 m. 

La var polygonoides (Lam.) Rouy de la qual parlen els autors catalans deu èsser sim-
plement una forma reduida, de fulles quasi totes dentades (i no pas les superiors di-
vidides) i inflorescència que ocupa una gran part de la tija. La pianta de Nùra s'adiu 
realment amb la pretesa varietat. 

DG 29? 39, 18, 38 (si hem de fer cas de la citació 
que d'Ogassa fa VAYR.) Lateeur. cont. 

883. Veronica polita Fries 

— Conreus i erms de l'estatge monta, rr. Secalinetea, Polygono-Chenopodion. 
Estèguel, 825 m; sota Coma, 975 m; vora Toses, 1425 m; Pardines, 1225 m. 

DG 18, 38, 37. Holàrt. 

884. Veronica persica Poiret in Lam. 

— Horts i erms de l'estatge monta, ce; també de vegades als camps de cerelas i als 
indrets ruderals. De l'ordre Polygono-Chenopodietalia. Ili-XI. 
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881. Veronica arvensis L.

Núria (VAYR., Cat N.: 57) (SEN., Add.: 130) (CAD., FL Cat. IV: 252).
Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 16J, Festucetum scopariae subassocia
ció de Festuca ovina subsp. indigesta).

- Estatge montà, cc; penetra àmpliament a l'estatge subalpí. 800-1500 (2150) m.
Pastures esclarissades, prats de dall, erms, camins, ... i en general a tot arreu on la
planta pot trobar espais de sòl lliure per a germinar. Festuco-Brometea, Arrhenathe
retallo, Poion supinae, etc. IV-VII.

Sota Estèguel, El Casot, Aigües de Ribes, El Baell, Campelles, sota El Bac (1050 ml,
solell de Ventolà (a les terres de conreu), Planoles, Coma de Planès (1500 ml, sobre
Can Morer (1400 m), bosc de Fornells, sobre Fornells (1500 m), sobre Toses, vol
tants de Ribes de Freser, Batet (1075 m), vora Rialb, Queralbs (1200 m), vora Núria
(2000 m), Jaçal de Pedrisses (2075 m), Les Ribes (1350 ml, sota Ribesaltes, Mas Co
nill, Pardines, etc.

DG 29, 39, 18,28,38,37. Plurireg.

882. Veronica verna L.

Núra (VAYR., PL Car: 67, on cita també la var. caespitosa) (SEN., Add.: 130, sub
var. polygonoides; FI. N.: 73, sub V. polygonoides; Nombr. /oc.: 391). CAD. (FI. Cat.
IV: 252) recull la citació de VAYR. i ell mateix diu que la planta és abundant als vol
tants del santuari de/Núria (sub var. polygonoides Rouy).
Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BI.., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassocia
ció de F. ovina subsp. indigesta); al N de Núria, 2200 m (RR.-BL., Lc_: 197, Hiera
cieto-Festucetum spadiceae).

- Alta muntanya, rer. Es fa als indrets de vegetació esclarissada (camins, prats
secs, ... ).
Entre el Pla d'Anyella i la Collada de Toses, 1875 m; Núria, 2000 m.

La var polygonoides (Lam.) Rouy de la qual parlen els autors catalans deu ésser sim
plement una forma reduïda, de fulles quasi totes dentades (i no pas les superiors di
vidides) i inflorescència que ocupa una gran part de la tija. La planta de Núra s'adiu
realment amb la pretesa varietat.

DG 29? 39, 18, 38 (si hem de fer cas de la citació
que d'Ogassa fa VAYR.) LateeUf. cont.

883. Veronica polita Fries

- Conreus i erms de l'estatge montà, rr. Secal/netea, Polygono-Chenopodion.
Estèguel, 825 m; sota Coma, 975 m; vora Toses, 1425 m; Pardines, 1225 m.

DG 18,38,37. Holàrt.

*884. Veronica persica Pairet in Lam.

- Hons i erms de l'estatge montà, cc; també de vegades als camps de cerelas i als
indrets ruderals. De l'ordre Polygono-Chenopodietalia. III-XI.



Estéguel, 850 m; El Casot, 825 m ; vora La Corba , 800 m ; El Baell, 1200 m ; vol tants 

de Ribes de Freser, 875-975 m; camps de Planes, 1200 m; Espinosa, 1150 m ; etc. 

DG 2 8 , 38 , 27 . Asia SW (Plurireg.) 

885 . Verónica hederifolia L. subsp. hederifolia 

— Conreus , erms, etc . de l 'estatge m o n t a , c. 800-1500 m. 

Secalinetea, Polygono-Chenopodion, e tc . IV-V. 

Aigües de Ribes, 850 m; El Baell, 1200 m ; Campelles, 1300 m ; sota Plañóles, 1050 

m; Nevá, 1250 m ; Planes, 1200 m ; sobre Fornells , 1500 m ; Toses, 1450 m ; vol tants 

de Ribes, 875-975 m, ais camps i t ambé a les vores de riu (clarianes de YAlno-Ul-

mion); Quera lbs , 1250 m ; P a r d i n e s , 1225 m ; P e r a p i n t a , 1325 m. 

DG 18, 2 8 , 38 . Plurireg. 

886 . Verónica spicata L. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 184 ; in WK., Prodr. II: 600 ) ; ter-

renys árids i arenosos de Nuria (TREM. in VAYR. , PL not: 122) ; pastures de Nuria 

(VAYR. , Cat. N.: 56 ) ; valí de Nuria (CAD., FL V: 101) (GAUT. , Catai: 3 2 6 ; in 

CAD. , Fl. Cat. IV: 2 5 8 ) (CAD. , FL Cat. IV: 2 5 8 ) ; Nuria (SEN., Add.: 129; FL N.: 7 2 , 

"ve ina del san tua r i " ) . 

Puigllancada (CAD. , FL Cat. IV: 258). 

• Verón ica sp icata 
• M e l a m p y r u m c r i s ta tum 
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Estèguel, 850 m; El Casot, 825 m; vora La Corba, 800 m; El Baell, 1200 m; voltants
de Ribes de Freser, 875·975 m; camps de Planès, 1200 m; Espinosa, 1150 m; etc.

DG 28, 38, 27. Asia SW (Plurireg.)

885. Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia

- Conreus, erms, etc. de l'estatge montà, c. 800-1500 m.
Secalinetea, Polygono-Chenopodion, etc. IV-V.

Aigües de Ribes, 850 m; El Baell, 1200 m; Campelles, 1300 m; sota Planoles, 1050
m; Nevà, 1250 m; Planès, 1200 m; sobre Fornells, 1500 m; Toses, 1450 m; voltants
de Ribes, 875·975 m, als camps i també a les vores de riu (clarianes de l'Alno-U/
mion); Queralbs, 1250 m; Pardines, 1225 m; Perapinta, 1325 m.

DG 18, 28, 38. Plurireg.

886. Veronica spicata L.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 184; in WK., Prodr. Il: 600); ter·
renys àrids i arenosos de Núria (TRÈM. in VAYR., Pi not.: 122); pastures de Núria
(VAYR., Cat. N: 56); vall de Núria (CAD., Fi v.: lOl) (GAUT., CataL: 326; in
CAD., FI. Cat. IV: 258) (CAD., FI. Cat. IV: 258); Núria (SEN., Add.: 129; FI. N. 72,
"veïna del santuari").
Puigllançada (CAD., FI. Cat. IV: 258).

9 • Veronica spicata
• Melampyrum cr¡statum

7

2 3

o



— Estatge subalpí, a la zona axial i al 'extrem occidentalde la serra de Montgrony, rr. 
1800-2300 m. 
Més o menys termòfila. Es fa principalment als prats secs. Festucìon eskiae, Festu-
cion gautieri, etc. VII-VI11. 

Sobre Pia de Rus, 1950 m; Pia d'Anyella, 1800 m; Coma de Fontseca, 2300 m; Co
meta de la Perdiu, 2075 m; Gorges de Nuria, 1900 m; Nuria, 2000 m; Roc de la 
Male, 2100 m; Pedrisses, 2050 m, abundant; Coma del Gispet, 2100 m. 

DG 29, 39, 18. Eur. cont. 

Veronica longifolia L. 

— Cultivada com a ornamental. Alguna vegada es troba subspontània, sempre prop 
deis jardins d'on s'ha escapat. Angelats de Baix, a les vores de la carretera, 850 m; 
vores del Freser, al N de Ribes, 975 m. 
Aquesta espècie existeix, autòctona, a Europa septentrional i central. A Franca i a 
Sui'ssa, fora de la seva àrea natural, V. longigolia és cultivada i apareix també subs
pontània. 

DG 38. Eur. cont. 

887. Melampyrum cristatum L. 

Vali de Ribes, davant del balneari Montagut (CAD., FL V.: 102; FI Cal IV: 290); 
paratges herbosos de la vali de Ribes - "agosto de 1890, 91 y 96 legi" (CAD., FI. V. : 

137). 

— A la FL Cai CAD. mateix anota: "l 'hem observat des de 1900 fins a 1913, però 
temem que hagi desaparegut en remoure el terreny per estendre-hi la via ferrada de 
Puigcerdà". Al seu herbari hi ha diversos plecs d'aquesta pianta; a l'etiqueta d'un 
d'ells diu "yermo frente a Montagut. Ag. 90", i a la d'un altre "bosquecillo frente a 
Montagut de donde tiende a desaparecer con motivo de los desmontes de ferro-carril, 
jul. 1913 legi". 

Per la nostra part, després de diversos intents infructuosos, aconseguírem de trobar 
uns quants peus de M. cristatum en aquesta mateixa localitat, a Aigiies de Ribes, da
vant del balneari Montagut. La perita colònia es feia dins un bosquet acidòfil de 
Quercus robur, just al canteri de l'excavació feta per a la via fèrria, 850 m. La pianta 
s'ha mantingut, dones, a la localitat on la recolli CAD. fa gairebé un segle. 

DG 38. Eur. 

Melampyrum sylvaticum L. 

Bosc de la Mare de Déu (VAYR., Cat. N.: 5 8 ; in CAD., Fl. Cat IV: 291) . CAD. (l.c.) transcrit! 

també una citació de BOLOS en la forma: Bosc de Queralbs (Queràs?). 

- A l'herbari Vayreda no hi ha cap testimoni de la seva citació nurienca; hi existeix, en canvi, un 
exemplar de M. sylvaticum procèdent de la Molina (Cerdanya), lloc on nosaltres mateixos hem 
observat la planta. Pel que fa a la indicado de BOLOS, opinent, com CAD., que s'ha de referir a 
la baga de Queràs, a la veïna Vall de Camprodon. 

No havent recollit nosaltres la planta a la comarca, i en absèneia de dades segures, ens abstenim 
d'admetre l'espècie en aquest catàleg. 
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- Estatge subalpí, a la zona axial i a l'extrem occidental.de la serra de Montgrony, rr.
1800-2300 m.
Més o menys termòf¡]a. Es fa principalment als prats secs. Festucion eskiae, Festu·
cion gautieri, etc. VII-VIII.

Sobre Pla de Rus, 1950 m; Pla d'Anyella, 1800 m; Coma de Fontseca, 2300 m;Co
meta de la Perdiu, 2075 m; Gorges de Núria, 1900 m; Núria, 2000 m; Roc de la
Malè, 2100 m; Pedrisses, 2050 m, abundant; Coma del Gispet, 2100 m.

DG 29, 39, 18. Eur. cont.

Veronica longifolia L.

- Cultivada com a ornamental. Alguna vegada es troba subspontània, sempre prop
dels jardins d'on s'ha escapat. Angelats de Baix, a les vores de la carretera, 850 m;
vores del Freser, al N de Ribes, 975 m.
Aquesta espècie existeix, autòctona, a Europa septentrional i central. A França i a
Suïssa. fora de la seva àrea natural, v: longigoJia és cultivada i apareix també subs
pontània.

DG 38. Eur. cont.

887. Melampyrum cristatum L.

Vall de Ribes, davant del balneari Montagut (CAD., FL v.: 102; FI. Cat. IV: 290);
paratges herbosos de la vall de Ribes - "agosto de 1890, 91 y 96 legi" (CAD., FI. v.:
137).

- A la FL Cat. CAD. mateix anota: "l'hem observat des de 1900 fins a 1913, però
temem que hagi desaparegut en remoure el terreny per estendre·hi la via ferrada de
Puigcerdà". Al seu herbari hi ha diversos plecs d'aquesta planta; a l'etiqueta d'un
d'ells diu "yermo frente a Montagut. Ag. 90", i a la d'un altre "bosquecillo frente a
Montagut de donde tiende a desaparecer con motivo de los desmontes de ferro-carril,
jul. 1913 legi".
Per la nostra part, després de diversos intents infructuosos, aconseguírem de trobar
uns quants peus de M. cristatum en aquesta mateixa localitat, a Aigües de Ribes, da·
vant del balneari Montagut. La petita colònia es feia dins un bosquet acidòfil de
Quereus robur, just al cantell de l'excavació feta per a la via fèrria, 850 m. La planta
s'ha mantingut, doncs, a la localitat on la recollí CAD. fa gairebé un segle.

DG 38. Eur.

Melampyrom sylvaticum L.

Bosc de la Mare de Déu (VAYR.. ·Cat. N.: 58; in CAD., Ff. Cat IV: 291). CAD. (l.e.) transcriu
també una citació de BOLÒS en la forma: Bosc de Queralbs (Queràs?).

- A l'herbari Vayreda no hi ha cap testimoni de la seva citació nurienca; hi existeix. en canvi, un
exemplar de M. syllJaticum procedent de la Molina (Cerdanya), lloc on nosaltres mateixos hem
observat la planta. Pel que fa a la indicació de BOLÒS, opinem, com CAD.. que s'ha de referir a
la baga de Queràs. a la veïna VaU de Camprodon.
No havent recollit nosaltres la planta a la comarca, i en absència de dades segures, ens abstenim
d'admetre l'espècie en aquest catàleg.



888. Melampyrum pratense L. 

Vers Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vèg. alp. t. 29, Saxifrageto-Rhodoretum). 

subsp. pratense; subsp. vulgatum (Pers.) Ronniger 

— Estatge monta, rr, però localment frequent i abundant. 850-1500 m. 
Es fa als boscos àcids, preferentment a les rouredes. Quercion robori-petraeae, Luzulo-
Fagenion. VI-VIII. 

Aigiies de Ribes, 850 m; Sta. Caterina, sobre Ribes de Freser, molt abundant, 975-
1100 m; Els Cofoms, 1100m;Bosc de Ribes, 1500 m. 

DG 38. Eur. 

subsp. alpestre (Brüg.) Ronniger 

— Estatges monta superior i subalpí, r, pero localment fréquent. 1350-2100 m. 
Pinèdes acides, sobretot a les obagues. Vaccinio-Piceetea. VI-VIII. 

Bosc de Neva, 1575 m; baga de Fornells, 1325 m, 1500 m; baga de Plañóles; boscos 
de les Gorges del Freser, 1350 m, 1550 m; cap al Roc de la Calç, 1750 m;Bosc de la 
Mare de Déu, 2025 m. 
La citació de BR.-BL. a dalt ressenyada deu correspondre a aquesta subspècie. 

DG 29, 39, 28 Eur. munt. 

889. Euphrasia rostkoviana Hayne ;£ officinalis auct. 

subsp. montana (Jordan) Wettst. 

Ribes (CAD., Fl V.: 102). 

— Sobre Mas Conill, 1200 m; ûnica localitat on hem observât exemplars ben tfpics 
d'aquesta espècie. 

ROTHM. en la seva revisiô del génère Euphrasia (1935) opina quef . rostkoviana no 
existeix a la Peninsula Ibèrica. La citaciô de CAD. l'atribueix a E. hirtella, basant-se 
en que un exemplar de l'herbari Cadevall, procèdent de Puigcerdà i déterminât com a 
E. officinalis Hayne, pertany en realitat a E. hirtella Reuter (cosa en la quai estem 
d'acord). No existeix al dit herbari cap exemplar atribuït a £ officinalis precedent de 
la Vall de Ribes. Altres exemplars pertanyents pretesament aE. rostkoviana inclosos 
a BC no corresponen tampoc a aquesta espècie. 

DG 38. Eur. 

890. Euphrasia hirtella Jordan ex Reuter 

De Queralbs a Niiria (SEN. in CAD., Fl Cat. IV: 267); Font de la Ruira, entre Que-
ralbs i Niiria (GONZALO ap. SEN. in ROTHM., Euphrasia: 20; in MALAG., Notas 
fitoc.: 34 i 36, be que horn dona com a localitat "Niiria, 1300 m"). 

— Estatges monta i subalpi, cc. 850-1700 m. 
Pastures grasses i prats de dall. Mesobromion, Arrhenatheretalia. (Vl) VII-IX. 
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888. Melampyrum pratense L.

Vers Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Veg. alp. t. 29, Saxifrageto-Rhodoretum).

subsp. pratense; subsp. vulgatum (pers.) Ronniger

- Estatge montà, rr, però localment freqüent i abundant. 850-1500 m.
Es fa als boscos àcids, preferentment a les rouredes. Quercion robori-petraeae, Luzulo
Fagenion. VI-VOl.

Aigües de Ribes, 850 m; Sta. Caterina, sobre Ribes de Freser, molt abundant, 975
1100 m; Els Cofoms, llOO m; Bosc de Ribes, 1500 m.

DG 38. Eur.

subsp. alpestre (Brüg.) Ronniger

- Estatges montà superior i subalpí, r, però localment freqüent. 1350-2100 m.
Pinedes àcides, sobretot a les obagues. Vaccinio-Piceetea. VI-VIII.

Bosc de Nevà, 1575 m; baga de Fornells, 1325 m, 1500 m; baga de Planoles; boscos
de les Gorges del Freser, 1350 m, 1550 m; cap al Roc de la Calç, 1750 m; Bosc de la
Mare de Déu, 2025 m.
La citació de BR.-BL. a dalt ressenyada deu correspondre a aquesta subspècie.

DG 29, 39, 28

889. Euphrasia rostkoviana Hayne; E ollicinalis auct.
subsp. montana (Jordan) Wettst.

Eur. munt.

Ribes (CAD., FL v.: 102).

- Sobre Mas Conill, 1200 m; única localitat on hem observat exemplars ben típics
d'aquesta espècie.

ROTHM. en la seva revisió del gènere Euphrasia (1935) opina que E. rostkovialw no
existeix a la Península Ibèrica. La citació de CAD. l'atribueix a E. hirte//a, basant-se
en que un exemplar de l'herbari Cadevall, procedent de Puigcerdà i determinat com a
E ollicinalis Hayne, pertanyen realitat a E hirte//a Reuter (cosa en la qual estem
d'acord). No existeix al dit herbari cap exemplar atribuït a E olficinalis precedent de
la Vall de Ribes. Altres exemplars pertanyents pretesament a E. rostkoviana inclosos
a BC no corresponen tampoc a aquesta espècie.

DG 38. Eur.

890. Euphrasia hirtella Jordan ex Reuter

De Queralbs a Núria (SEN. in CAD., FL Cat. IV: 267); Font de la Ruira, entre Que
ralbs i Núria (GONZALO ap. SEN. in ROTHM., Euphrasia: 20; in MALAG., Notas
litoc.: 34 i 36, bé que hom dóna com a localitat "Núria, 1300 m").

- Estatges montà i subalpí, cc. 850-1700 m.
Pastures grasses i prats de dall. Mesobromion, Arrhenathereta/ia. (VI) VII-IX.



Des de la zona méridional de la Vali fins a sobre Toses, a les Gorges del Freser i a la 
Collada Verda. Algunes localitats concretes: Estèguel, La Toella (1375 m). ElBaell, 
Campelles, Pia de la Serra (1675 m), vora Neva, Toses, voltants de Ribes, Rialb, Vila-
manya (1350 m), cap a Daió, Els Emprius de Serrât (1650 m), Les Ribes (1300 m), 
La Paradella (1550 m), La Molço, sobre la Falgosa (1425 m), Can Barratort, sobre 
Can Nofre (1250 m), Boixetera, cap a l'Orri Veil, vers el Coll del Pal (1650 m), Les 
Noufonts (1550 m), Conivella, Perapinta, llisos de Taga, Coli de Jou (1625 m), sobre 
Saltor(1550 m), etc. etc. 

DG 39, 18, 28, 38, 48, 27, 37. Oròfit europ. C-S 

Euphrasia x mixta Gremii (=E. rostkoviana x hirtella). 

- Cap a Torroella, 900 m; Campelles, 1300 m. 

DG 28, 38. 

891. Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. 

- Estatge monta superior, r. 1275-1650 m. 
Es fa als prats, landes, replanéis de roca, etc. Mesobromion, Nardetalia,... VII-IX. 

Prat del Bac, 1275 m; Els Emprius de Serrât, 1650 m; Gorges del Freser, 1500 m; 
Bosc de Ribes, 1450 m; sobre la Falgosa, 1425 m; sobre Can Barratort, 1425 m; 
Plans de Portóles, 1600 m; vessants del Taga, sobre Bruguera, 1625 m; sobre Coli de 
Jou, 1675 m. També ens sembla haver vist aquesta planta al Pia d'Anyella, 1800 m. 

ROTHM. {Euphrasia: 18) només indica aquesta espècie de vora la Mare de Déu de 
la Salut. MALAG. (Notas fitoc: 34 i 36) opina que pertany a aquesta espècie el nú
mero 5081 de Pl. d'Esp, de SEN (Nuria 2200 m) però ROTHM. atribueix aquests 
mateixos exemplars a E. minima. 

A la comarca hem reconegut tant la var. nemorosa com la var. curta Fries, ambdues 
igualment frequents. 

DG 39, 38, 37, 18? Lateatl. 

892. Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. Lehm. subsp. stricta;.E tatarica auct. 

Ribes, Queralbs (SEN., Add. : 131). El mateix SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg 
nurienc (Fl. N. : 73) sense fer comentaris. 

- Estatges monta i subalpí, ecc. 800-1700 (2000) m. 
Frequent i sovint abundant a diverses menés de prats. Brometalia erecti, Aphyllan-
thion, Arrhenatherion, etc. VI-X. 

Des de l'entrada de la Vali fins al Pia d'Anyella (1850 m), a Nuria (2000 m) i als 
Plans de Portóles. Localitats concretes: Esteguelella, Barricò, Collada de Grats, Camp
elles, Plañóles (1200 m), Planés, bosc de Neva (1525 m), sobre Can Morer (1400 m), 
Ribes de Freser, Rialb, Vilamanya, Fustanyà, sobre la Casa dels Plaus (1400 m), 
torrent del Forn, Prat del Bac, Les Collades (1575 m), Ribesaltes, Sta Caterina, Mas 
Conili, l'Orri, Puigsac, Conivella, llisos de Taga, Bruguera, sobre Coll de Jou, etc. etc. 

DG 39, 18, 28, 38, 48, 27, 37. Eur. 
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Des de la zona meridional de la Vall fIns a sobre Toses, a les Gorges del Freser i a la
Collada Verda. Algunes localitats concretes: Estèguel, La Toella (1375 m). El Baell,
Campelles, Pla de la Serra (1675 m), vora Nevà, Toses, voltants de Ribes, Rialb, Vila
manya (1350 m), cap a Daió, Els Emprius de Serrat (1650 m), Les Ribes (1300 m),
La Paradella (1550 m), La Molçó, sobre la Falgosa (1425 m), Can Barratort, sobre
Can Nofre (1250 m), Boixetera, cap a l'Orri Vell, vers el Coll del Pal (1650 m), Les
Noufonts (1550 m), Conivella, Perapinta, llisos de Taga, Coll de Jou (1625 m), sobre
Saltar (1550 m), etc. etc.

DG 39, 18,28,38,48,27,37.

Euphrasia x mixta Gremli (=E. rostkovialla x hirtella).

- Cap a Torroella, 900 m; Campelles, 1300 m.

DG 28, 38.

Oròfit europ. CoS

891. Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr.

- Estatge montà superior, r. 1275-1650 m.
Es fa als prats, landes, replanets de roca, etc. Mesobromioll, Nardetalia,. .. Vll-1X.

Prat del Bac, 1275 m; Els Emprius de Serrat, 1650 m; Gorges del Freser, 1500 m;
Bosc de Ribes, 1450 m; sobre la Falgosa, 1425 m; sobre Can Barratort, 1425 m;
Plans de Pórtoles, 1600 m; vessants del Taga, sobre Bruguera, 1625 m; sobre Coll de
Jou, 1675 m. També ens sembla haver vist aquesta planta al Pla d'Anyella, 1800 m.

ROTHM. (Euphrasia.- 18) només indica aquesta espècie de vora la Mare de Déu de
la Salut. MALAG. (Notas [itoc. .- 34 i 36) opina que pertany a aquesta espècie el nú
mero 5081 de PI d'Esp, de SEN (Núria 2200 m) però ROTHM. atribueix aquests
mateixos exemplars a E minima.

A la comarca hem reconegut tant la var. nemorosa com la var. curta Fries, ambdues
igualment freqüents.

DG 39, 38, 37, 18? Lateatl.

892. Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. Lehm. subsp. stricta;E. tatarica auct.

Ribes, Queralbs (SEN., Add..- 131). El mateix SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg
nurienc (FI. N.- 73) sense fer comentaris.

- Estatges montà i subalpí, cec. 800-1700 (2000) m.
Freqüent i sovint abundant a diverses menes de prats. Brometa/ia erecti, Aphyllan
[hfon, Arrhenatherion, etc. VI-Xo

Des de l'entrada de la Vall fins al Pla d'Anyella (1850 m), a Núria (2000 m) i als
Plans de pórtoles. Localitats concretes: Esteguelella, Barricó, Collada de Grats, Camp
elles, Planoles (1200 m), Planès, bosc de Nevà (1525 m), sobre Can Morer (1400 m),
Ribes de Freser, Rialb, Vilamanya, Fustanyà, sobre la Casa dels Plaus (1400 m),
torrent del Forn, Prat del Bac, Les Collades (1575 m), Ribesaltes, Sta Caterina, Mas
Conill, l'Orri, Puigsac, Conivella, llisos de Taga, Bruguera, sobre Coll de Jou, etc. etc.

DG 39,18,28,38,48,27,37. EUL



subsp. pedinata (Ten.) P. Fourn. 

Nùria (SEN. herb. in ROTHM., Euphrasia: 13). 
Puigllancada (CAD. herb. in ROTHM., Euphrasia: 13). 
Pia de Pujalts (SEN. herb. in ROTHM., Euphrasia: 14, sub var. puberula). 

- Estatge monta (i segons ROTHMALER, també al subalpf), r. 900-1300 (2000 ?) 
m. 
Pastures, prats de dall, més aviat en indrets assolellats. Brometalia erecti, Arrhenathe-
rion VI-X. 

Vora Estèguel, 975 m; cap a Batet, 1075 m; Rialb, 1000 m; de Rialb a la Farga, 1050 
m; torrent del Forn, 1175 m; Ribes (M. GARRIGA in BC 46055). 

Tots els exemplars estudiats semblen correspondre a la var. pectinata. En la flora 
comarcal —tal com passa a tots els Pirineus catalans, i a l'inrevés del que es veu més 
cap a l'est, per exemple a Italia— la separació entre les subspècies stricta i pectinata no 
és gaire evident; com si la subsp. pectinata, que es troba aqui a l'extrem occidental de 
la seva àrea, tingués sempre un influència introgressiva de la subsp. stricta. Tampoc 
veiem gaire clars els criteris seguits per ROTHM. per atribuir els espècimens de BC 
a una o altra de les dites subspècies. 

893. Euphrasia alpina Lam. subsp. alpina 

— Estatge monta, rrr. 

Cap a Serrat, 1300 m; Serrat Roig (Bruguera), 1175 m. 

Aquesta planta —segons la nostra experiencia, molt rara a la Vail— l'hem vista abun-
dantíssima als prats de la veina alta Cerdanya. 

subsp. pulchra (Sen.) O. Bolòs et Vigo 

Entre Ripoll i Ribes (PUIGG. herb. in ROTHM., Euphrasia: 21). 

— A Fherbari BC hem vist la pianta a la qual es refereix ROTHM, i que prove més 
exactament —segons consta en l'etiqueta— d'Estèguel. 

894. Euphrasia minima Jacq. ex DC. in Lam. et DC. subsp. minima; E. nuriensis Sen., 
E. capitulata Sen., E crispata Sen. 

Muntanyes de Nùria (SEN., Add.: 131); Nüria, roques gram'tiques, 1900 m (SEN., 
PL dEsp.: 150). El mateix SEN. inclou en el seu catàleg nurienc (sense fer cap co-
mentari) E. minima i E. capitulata. 
Coma d'Eina, 2200 m (SEN., Add: 131). 
CAD. (Fl. Cat. IV: 270) recull la citació de Coma d'Eina de SEN. i una altra del Coll 
de Noufonts, 2500 m, de GAUT. 

DG 39, 18?, 28?, 38, 37. Latesubmed. 

DG 38. Oròfit alp. 

DG 37. Endèm. cat. 
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subsp. pectinata (Ten.) P. Fourn.

Núria (SEN. herb. in ROTHM., Euphrasia: 13).
Puigllançada (CAD. herb. in ROTHM., Euphrasia: 13).
Pla de Pujalts (SEN. herb. in ROTHM., Euphrasia: 14, sub var. puberula).

- Estatge montà Ci segons ROTHMALER, també al subalpí), r. 900·1300 (2000 ?)
m.
Pastures, prats de daU, més aviat en indrets assolellats. 8romecolia erecri, Arrhenathe
rion. VI-Xo

Vora Estèguel, 975 m; cap a Batet, 1075 m; Rialb, 1000 m; de Rialb a la Farga, 1050
m; torrent del Forn, 1175 m; Ribes (M. GARRIGA in BC 46055).

Tots els exemplars estudiats semblen correspondre a la var. pectinata. En la flora
comarcal -tal com passa a tots els Pirineus catalans, i a rinrevés del que es veu més
cap a l'est, per exemple a Itàlia- la separació entre les subspècies stricto i pecn'lloto no
és gaire evident; com si la subsp. pectinala. que es troba aquí a l'extrem occidental de
la seva àrea, tingués sempre un influència introgressiva de la subsp. srricrQ. Tampoc
veiem gaire clars els criteris seguits per ROTHM. per atribuir els espècimens de BC
a llna o altra de les dites subspècies.

DG 39, 18?, 28?, 38, 37.

893. Euphrasia alpina Lam. subsp. alpina

- Estatge montà, rrr.

Latesubmed.

Cap a Serrat, 1300 m; Serrat Roig (Bruguera), 1175 m.

Aquesta planta -segons la nostra experiència, molt rara a la Vall- l'hem vista abun·
dantíssima als prats de la veïna alta Cerdanya.

DG 38. Oròfit alp.

subsp. pulchra (Sen.) O. Bolòs et Vigo

Entre Ripoll i Ribes (PUIGG. herb. in ROTHM., Euphrasia: 21).

- A l'herbari BC hem vist la planta a la qual es refereix ROTHM, i que prové més
exactament -segons consta en l'etiqueta- d'Estèguel.

DG 37. Endèm. cat.

894. Euphrasia minima Jacq. ex DC. in Lam. et DC. subsp. minima; E. lIuriellsis Sen.,
E. capitulala Sen., E. crispala Sen.

Muntanyes de Nuria (SEN., Add.: 131); Nuria, roques granítiques, 1900 m (SEN.,
PL d'Esp.: 150). El mateix SEN. inclou en el seu catàleg nurienc (sense fer cap co
mentari) E. minima ¡E. copinilotQ.
Coma d'Eina, 2200 m (SEN., Add.: 131).
CAD. (FI. Cal. IV: 270) recull la citació de Coma d'Eina de SE '. i una altra del CoU
de Noufonls, 2500 m, de GAUT.



ROTHM. (Euphrasia: 16) dona diverses localitats de la Vail o molt properes referi-
des a la var. minima: Fontlletera, vora el Puig de Pastuira (CUATR. in BC); Nùria 
(SEN., PL d'Esp. 2398, 4266); torrent de Mulleres (SEN., in BC); Coll de Fines-
trelles (GONZALO ap. SEN., PL dEsp. 5081); Bosquet de la Mare de Déu (GARRI-
GA in BC); Coma d'Eina (SEN., PL d'Esp. 2016); Puigllancada (SEN. herb.). Refe-
rides a la var. hispidula Favrat ex Gremii, el mateix autor indica les localitats seguents 
(Euphrasia: 17): Fontlletera, vora el Puig de Pastuira (CUATR. in BC, in MAF); 
Coll del Pal (Serra Cavallera) (SEN., PL d'Esp. 1749); Nùria (LLENAS in BC, SEN., 
PL d'Esp. 3759). 

Vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 23, Pumileto-
Festucetum supinae, sub. E. minima incl. E. willkommii); Coll de Nùria, 2600 m 
(BR.-BL., Lc. t. 24, Curvuleto-Leontidetum, sub E. minima +E. willkommii). 
Nùria, 2030 m (SEN. PL d'Esp. 4266) segons MALAG., Notas fitoc.; 34 i 36. 
Marge del Pia de Gorrablanc, 2400 m (BAUD, in SOUT.,Mod. supraf.: 125 t ) . 
Vessant S del Coll de Queralbs, 2500-2540 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comuni-
tat d'Astragalus nevadensis {Festuca scoparla). 
Pia de Gorrablanc, 2450 m (BAUD, et SERVE, Group, vég. Pia t. Hieracio-Festu-
cetum supinae). 

— Estatges alpi i subalpi de la zona axial, c; a les serres pre-pirinenques molt rara. 
(1750) 2000-2650 m. 
Pasturatges, congesteres. Caricetalia curvulae, Salicetea herbaceae. VII-IX. 

Coma de Fontseca, 2400 m; Nùria, 2050 m; Bosc de la Mare de Déu, 2000 m; Coma 
d'Eina, 2650 m; vessants obacs del Torreneules, 2625 m, abundant; Coma de Vaca, 
2350 m; Coma de Fresers, 2600 m; cap al Coli de la Marrana, 2500 m, molt abun
dant; Balandrau, 2475 m; molt abundant als vessants obacs del Balandrau, 2200 m. 
Les localitats anteriors corresponen a la serralada axial. A les serres pre-pirinenques 
l'hem observada poques vegades: Pia de la Llagona, 1750 m. També corresponen a 
aquesta zona les localitats de SEN. indicades per ROTHM. (Euphrasia: 16 i 17): 
Puigllancada i Puig de la Nevada (sic) vora Montgrony. 

Tal com assenyala ROTHM. (Le), hom hi reconeix una forma glabra (var. minima) 
i una forma hispfdula (var. hispidula Favrat ex Gremii). A aquesta darrera correspon 
concretament la pretesa E. nuriensis de SEN. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48. Oròfit alp. 

Euphrasia sicardii Sen.; E. willkommii auct , non Freyn,E. minima subsp. sicardii 
(Sen.) O. Bolòs et Vigo 

Nùria (SEN. herb, in ROTHM., Euphrasia: 18). 
Coll de Nùria, 2400 m (BR.-BL., Vég. alp.: 83 , Saliceto-Anthelietum). Aquest autor 
opina (Notes: 230) que la pianta (sub E. willkommii) és forca estesa als Pirineus 
orientals on substitueix en part VE. minima. Vegeu també E. minima. 
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum: 266 t.). 

SERVE (Rech. comp) indica la pianta (sub E. willkommii) de la zona del Pia de Gor-
rablanc-Puigmal, 2360-2650 m, dintre diverses comunitats del Festucion supinae 
(vegeu taules XVIII, XIX, XX i : 153). 
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ROTHM. (Euphrasia: 16) dóna diverses localitats de la Vall o molt properes referi
des a la var. minima: Fontlletera, vora el Puig de Pastuira (CUATR. in BC); Núria
(SEN., PL d'Esp. 2398, 4266); torrent de Mulleres (SEN., in BC); Coll de Fines
trelles (GONZALO ap. SEN., PL d'Esp. 5081); Bosquet de la Mare de Déu (GARRI
GA in BC); Coma d'Eina (SEN., Pi d'Esp. 2016); Puigllançada (SEN. herb.). Refe
rides a la var. hispidula Favrat ex Gremli, el mateix autor indica les localitats següents
(Euphrasia: 17): Fontlletera, vora el Puig de Pastuira (CUATR. in BC, in MAF);
Coll del Pal (Serra Cavallera) (SEN., PL d'Esp. 1749); Núria (LLENAS in BC, SEN.,
P/ d'Esp. 3759).
Vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., Vég. a/po t. 23, Pumi/eto
Fesrucerum supinae, sub. E minima incl. E. wi//kommii); Coll de Núria, 2600 m
(BR.-BL., Lc. t. 24, Curvu/eto-Leontiderum, sub E. minima + E wi//kommii).
Núria, 2030 m (SEN. Pi d'Esp. 4266) segons MALAG., Notas fitoc.; 34 i 36.
Marge del Pla de Gorrablanc, 2400 m (BAUD. in SOUT., Mod. supraf: 125 t.).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2500-2540 m (SERVE, Reck comp. I. XI, comuni
tat d'Astraga/us nevadensis i Festuca scoparia).
Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD. et SERVE, Group. vég. P/a t. Hieracio-Fesru
cerum supinae).

- Estatges alpí i subalpí de la zona axial, e; a les serres pre-pirinenques molt rara.
(1750) 2000-2650 m.
Pasturatges. congesteres. Caricetalia cUlvulae, Salicetea herbaceae. VII-IX.

Coma de Fontseca, 2400 m; Núria, 2050 m; Bosc de la Mare de Déu, 2000 m; Coma
d'Eina, 2650 m; vessants obacs del Torreneules, 2625 m, abundant; Coma de Vaca,
2350 m; Coma de Fresers, 2600 m; cap al Coll de la Marrana, 2500 m, moltabun
dant; Balandrau, 2475 m; molt abundant als vessants obacs del Balandrau, 2200 m.
Les localitats anteriors corresponen a la serralada axial. A les serres pre-pirinenques
l'hem observada poques vegades: Pla de la Llagona, 1750 m. També corresponen a
aquesta zona les localitats de SEN. indicades per ROTHM. (Euphrasia: 16 i 17):
Puigllançada i Puig de la Nevada (sic) vora Montgrony.

Tal com assenyala ROTHM. (Lc.), hom hi reconeix una forma glabra (var. mirúma)
i una forma hispídula (var. hispidula Favrat ex Gremli). A aquesta darrera correspon
concretament la pretesa E nuriensis de SEN.

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48. Oròfit alp.

895. Euphrasia sicardii Sen.; E. willkommii auet., non Freyn,E. minima subsp. sicardii
(Sen.) O. Bolòs et Vigo

Núria (SEN. herb. in ROTHM., Euphrasia: 18).
Coll de Núria, 2400 m (BR.-BL., Vég. a/p.: 83, Sa/iceto-Anthe/ierum). Aquest autor
opina (Notes: 230) que la planta (sub E. wi//kommii) és força estesa als Pirineus
orientals on substitueix en part l'E. minima. Vegeu també E. minima.
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum: 266 1.).
SERVE (Rech. comp) indica la planta (sub E wi/lkommil) de la zona del Pla de Gor
rablanc-Puigmal, 2360-2650 m, dintre diverses comunitats del Fesrucion supinae
(vegeu taules XVIII, XIX, XX i : 153).



— Estatges subalpí i alpí de la zona axial, ce; molt mes rara a la zona pre-pirinenca. 
1600-2700 m. 
Es fa a diverses menes de pastures, pero en general en comunitats un xic mes seques 
que aquelles on viu£! minima. Caricetalia curvulae, Seslerietalia, Nardetalia,... VI-X. 

Frequent a la zona axial: Collada de Toses, 1800 m; cap al Coll de la Creu de Meians; 
Pas dels Lladres, 2540 m; Clotxes del Puigmal; Coma de Planes, 1700 m; Pie de 
Finestrelles, 2700 m; Coma d'Eina, 2400 m; Roe de la Male, 2075 m; Coma de les 
Mulleres, 2300 m; entre la Coma de Fontnegra i Pedrisses, 2100 m; Coma de Vaca, 
2325 m; vessants del Balandrau, 2000 m; sota el Mont-roig, 1800 m; del Mont-roig a 
la Collada Verda, 1850 m. A les serres pre-pirinenques sembla mes rara: Costes de 
l'Huguet, 1900 m; sobre Pía d'Anyella, 1850 m; Cingles de Sant Eloi, 1600 m. 

Com en el cas d'E, minima i d'altres congéneres, horn pot distingir-hi unes formes gla-
bres i altres de poc o molt híspides. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 37. Endém. pir. 

. 24. Eupharasia sicardii A la dreta, un fiagment de la inflorescencia (x 8), la cápsula (x 8) i una Uavor 
(x 15). 

E. stncta x sicardii 

— A aquesta forma híbrida sembla que pertany un exemplar que recollírem a sobre 
el Coll del Pal, 1825 m. 

DG 48. 
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Estatges subalpí i alpí de la zona axial, cc; molt més rara a la zona pce-pirinenca.
1600-2700 m.
Es fa a diverses menes de pastures, però en general en comunitats un xic més seques
que aquelles on viu E. minima. Carieetalia curvulae, Seslerietalia, Nardetalia, ... VI-Xo

Freqüent a la zona axial: Collada de Toses, 1800 m; cap al Coll de la Creu de Meians;
Pas dels Lladres, 2540 m; Clotxes del Puigmal; Coma de Planès, 1700 m; Pic de
Finestrelles, 2700 m; Coma d'Eina, 2400 m; Roc de la Malè, 2075 m; Coma de les
Mulleres, 2300 m; entre la Coma de Fontnegra i Pedrisses, 2100 m; Coma de Vaca,
2325 m; vessants del Balandrau, 2000 m; sota el Mont-roig, 1800 m; del Mont-roig a
la Collada Verda, 1850 m. A les serres pre-pirinenques sembla més rara: Costes de
l'Huguet, 1900 m; sobre Pla d'Anyella, 1850 m; Cingles de Sant Eloi, 1600 m.

Com en el cas d'E, minima i d'altres congèneres, hom pot distingir-hi unes formes gla
bres i altres de poc o molt híspides.

DG 29, 39, 18,28,38,37. Endèm. piro

Fig. 24. EupharasÍD. sicardii A la dreta, un fragment de la inflorescència (x 8), la càpsula (x 8) i una llavor
(x 15).

E. stnct3 x sicardii

- A aquesta fonna hIbrida sembla que pertany un exemplar que recollírem a sobre
el Coll del Pal, 1825 m.

DG 48.



896. Euphrasia salisburgensis Funck;^. glabratifolia Sen.,/?, ceretana Sen. 

Puigllancada (CAD.,Notas fitog. 09: 23;Fl. Cat. IV: 266) (SEN., Add: 131, sub var. 
atropurpúrea Westt.) (SEN., herb. Cadevall i herb. Sennen in ROTHM., Euphrasia: 24). 
Puig de Taga, vers 1900 m (SEN., PL d'Esp. 1930 b: 115-116) (SEN., PL d'Esp. 1751 
in ROTHM., Euphrasia: 24). 

SEN. inclou la planta en el seu catàleg nurienc (FL N.: 73) sense fer-ne comentaris. 
Ribes (CAD., FL Cat. IV: 266); boscos de Ribes (CAD., Le, sub var. ramosissima). 
ROTHM. (Euphrasia: 24) recull de l'herbari Cadevall la indicado Vali de Ribes. 
Vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae); 
vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Le: 161, Festucetum scopariae subassociació de 
Festuca ovina subsp. indigesta); vali de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Le. t. 20, 
Elyneto-Oxytropìdetum). 

— Estatges monta superior i subalpí en terrenys calcaris, c: penetra a l'estatge alpi. 
1100-2200 (2650) m. 
Es fa ais prats caleteóles. Característica deis Seslerietalia coeruleae, a baixa altitud 
apareix també al Mesobromion. (V) VII-X. 

Frequent sobretot a les serres pre-pirinenques: Pía d'Anyella, 1850 m; sobre Toses, 
1525 m; Bosc del Baell, 1400 m; El Baell, 1200m;Bac de l'Adou, 1100 m;Serrat de 
l'Home, 1275 m; Bruguera, 1250 m; lusos de Taga; Conivella, 1450 m; sobre Can 
Barratort, 1425 m. 
A la zona axial, mes esparsa: Bac de la Foradada, 190C-2000 m; Tirapits, 2650 m; 
vessants del Balandrau, 2200 m; cap al Pía deis Anyells, 1850 m; sota el Mont-roig, 
1800 m. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 27, 37. Oròfit europ. C-S 

Euphrasia x favrati Wettst. (= E. salisburgensis x strida) 

— No pas rara ais estatges monta i subalpí. 
La Toella, 1400 m; La Berruga, 1775 m; vora Vilamanya, 1300 m. 

DG 28, 38, 27. 

Euphrasia salisburgensis x hirtella 

— Vessants del Taga, sobre Bruguera, 1600 m, entre les especies parentals. 

DG 38. 

Euphrasia salisburgensis x sicardii 

— Coma de Fontseca, 2400 m. 

DG 29. 

897. Odontites viscosa (L.) Clairv. subsp. viscosa 

— Sota el Sagnari, 800 m, 830 m, a les clarianes de la roureda (Buxo-Quercetum) 
en indrets especialment calents. No l'hem vista enlloc mes. 

DG 37. Submed. W 
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896. Euphrasia salisburgensis Funck; E. glabratifolia Sen., E. ceretana Sen.

Puigllançada (CAD., No tas fitog 09: 23 ;FL Cat. IV. 266)(SEN., Add.: 131, sub var.
atropurpurea Westt.) (SEN., herb. Cadevall i herb. Sennen in ROTHM., Euphrasia: 24).
Puig de Taga, vers 1900 m (SEN., Pl. d'Esp. 1930 b: 115·116)(SEN., PI. d'Esp. 1751
in ROTHM., Euphrasia: 24).
SEN. inclou la planta en el seu catàleg nurienc (FL N: 73) sense fer·ne comentaris.
Ribes (CAD., FL Cat IV: 266); boscos de Ribes (CAD., Lc., sub var. ramosissima).
ROTHM. (Euphrasia: 24) recull de l'herbari Cadevallla indicació Vall de Ribes.
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.·BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae);
vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., I.c.: 161, Festucetum scopariae subassociació de
Festuca ovina subsp. indigesta); vall de Finestrelles, 2200 m (BR.·BL., l.c. t. 20,
Elyneto-Oxytropidetum).

- Estatges montà superior i subalpí en terrenys calcaris, e: penetra a l'estatge alpí.
1100-2200 (2650) m.
Es fa als prats calcícoles. Característica dels Seslen'etalia coenileae, a baixa altitud
apareix també al Mesobromion (V) VIl·X.

Freqüent sobretot a les serres pre-pirinenques: Pla d'Anyella, 1850 m; sobre Toses,
1525 m; Bosc del Baell, 1400 m; El Baell, 1200 m; Bac de l'Adou, 1100 m; Serrat de
l'Home, 1275 m; Bruguera, 1250 m; llisos de Taga; Conivella, 1450 m; sobre Can
Barratort, 1425 m.
A la zona axial, més esparsa: Bac de la Foradada, 1900·2000 m; Tirapits, 2650 m;
vessants del Balandrau, 2200 m; cap al Pla dels Anyells, 1850 m; sota el Mont-roig,
1800 m.

DG 29, 39,18,28,38,27,37.

Euphrasia x favrati Wettst. (; E. salisburgensis x stricto)

- No pas rara als estatges montà i subalpí.
La Toella, 1400 m; La Berruga, 1775 m; vora Vilamanya, 1300 m.

DG 28, 38, 27.

Oròfit europ. C·S

Euphrasia salisburgen,is x hirtella

- Vessants del Taga, sobre Bruguera, 1600 m, entre les espècies parentals.

DG 38.

Euphrasia salisburgensis x sicardii

- Coma de Fontseca, 2400 m.

DG 29.

897. Odontites viscosa (L.) Clairv. subsp. viscosa

- Sota el Sagnari, 800 m, 830 m, a les clarianes de la roureda (Buxo-Quercetum)
en indrets especialment calents. No l'hem vista enlJoc més.

DG 37. Submed. W



898. Odontites lutea (L.) Clairv. 

— Estatge monta inferior a la zona meridional de la Vail, c; al sector central, mes ra
ra, bé que localment pugui èsser abundant. 775-1200 m. 
Calcícola preferent. Es fa als prats sees; sobretot al Xerobromion, però també a 
YAphyllathion. VIII-X. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; Esteguelella, 840 m; abundant als voltants del Sag-
nari, 800-900 m; El Casot, 825 m; sobre la Corba, 850 m; Ribes de Freser; Roques 
Blanques, 1000 m; Espinosa, 1175-1200 m; Rialb, abundant, 1050-1100 m. 

DG 28, 38, 37. Latesubmed. 

899. Odontites lanceolata (Gaudin) Reichenb. subsp. olotensis (Pau ex Cad.) O. Bolòs 
et Vigo 

Muntanyes de Ribes (CAD., FI V: 102); Ribes, boscos de la Corba (CAD., FI Cat. 
IV: 273). 

— Estatge monta inferior, a la zona meridional de la Vali, c i localment abundant. 
775-1250 m. 
Calcícola. Es fa als prats sees. Característica regional del Lino (viscosiJ-Brometum 
(al. Xerobromion). VIII-IX. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; vali d'Esteguelella, 850 m; El Sagnari, 800-900 
m, molt abundant; Collada de Grats, 1200-1250 m; vali de Barricò, 850 m;El Baell, 
1100-1225 m. 

DG 28, 38, 27, 37. Pir. L'espècie, oròfit alp.-pir. 

900. Odontites verna (Bellardi) Dumort. ; O. rubra Besser 

Ribes (CAD., FI V. : 102); Ribes i fins a Nuria (CAD., FI. Cat. IV: 272). 

subsp. verna 

— Estatge monta, rr. Es fa als prats grassos i en llocs poc o molt humits; per exemple, 
al Cynosurion cristati. VI-VIII. 

Cap a les Ribes, 1350 m; Puigsac, 1350 m; sota Boixetera, 1400 m. Pardines, marges 
vers el Taga (FQ. et A. de BOLÒS in BC 126654). La citació que fa CAD. de Nuria, i 
que és avalada per un exemplar d'herbari, correspon també a aquesta subspècie. 

DG 39, 38 Lateeur. 

subsp. serótina (Dumort.) Corb. 

— Estage monta, c. 775-1500 m. 
Característica dels prats sees de 1'alianca Xerobromion, on sol fer-se en gran abundan
cia. VIII-X. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; El Casot; Pedrera, 950-975 m, abundant; Ribes 
de Freser; Costes de Segura, 975-1100 m, molt abundant; Roques Blanques, 1000 
m; solells de Ventola i de Can Paloca, 1000-1275 m, molt abundant; Rialb, 1050 
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898. Odontites lutea (L.) Clairv.

- Estatge montà inferior a la zona meridional de la Vall, e; al sector central, més ra·
ra, bé que localment pugui ésser abundant. 775-1200 m.
Calcícola preferent. Es fa als prats secs; sobretot al Xerobromioll, però també a
l'Aphyl/athioll. VIII-X.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; Esteguelella, 840 m; abundant als voltants del Sag
nari, 800-900 m; El Casot, 825 m; sobre la Corba, 850 m; Ribes de Freser; Roques
Blanques, 1000 m; Espinosa, 1175-1200 m; Rialb, abundant, 1050-1100 m.

DG 28, 38, 37. Latesubmed.

899. Odontites lanceolata (Gaudin) Reichenb. subsp. olotensis (pau ex Cad.) O. Bolòs
et Vigo

Muntanyes de Ribes (CAD., FI v.: 102); Ribes, boscos de la Corba (CAD., FI Cat.
IV: 273).

- Estatge montà inferior, a la zona meridional de la Vall, e i localment abundant.
775-1250 m.
Calcícola. Es fa als prats secs. Característica regional del Lillo (viscosifBrometum
(al. Xerobromioll). VIII-IX.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; vall d'Esteguelella, 850 m; El Sagnari, 800-900
m, molt abundant; Collada de Grats, 1200-1250 m; vall de Barricó, 850 m;EI Baell,
1100-1225 m.

DG 28, 38, 27, 37. Pir. L'espècie, oròfit alp.-pir.

900. Odonlites verna (Bellardi) Dumort.; o. rubra Besser

Ribes (CAD., FI v.: 102); Ribes i fins a Núria (CAD., F/. Cat. IV: 272).

subsp. verna

- Estatge montà, rr. Es fa als prats grassos i en llocs poc o molt humits; per exemple,
al Cynosurioll cristati. VI-VIII.

Cap a les Ribes, 1350 m; Puigsac, 1350 m; sota Boixetera, 1400 m. Pardines, marges
vers el Taga (FQ. et A. de BOLÒS in BC 126654). La citació que fa CAD. de Núria, i
que és avalada per un exemplar d'herbari, correspon també a aquesta subspècie.

DG 39,38 Lateeur.

subsp. serotina (Dumort.) Corb.

- Estage montà, c. 775-1500 m.
Característica dels prats secs de l'aliança Xerobromion, on sol fer-se en gran abundàn·
cia. VIII-X.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; El Casot; Pedrera, 950-975 m, abundant; Ribes
de Freser; Costes de Segura, 975-1100 m, molt abundant; Roques Blanques, 1000
m; solells de Ventolà i de Can Paloca, 1000-1275 m, molt abundant; Rialb, 1050
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m; de Batet a Rialb, abundant, 1100 m; sota la Casa dels Plaus, 1450 m; Sta. Cate
rina, 1075 m; Capdevila, 1100 m; Ribesaltes; vora les Vinyes, 1050 m;Clots de Ma
cana, 1100 m; prop de Bruguera, 1150 m. Ribes (M. GARRIGA, det. FQ., in BC 
45737; ex herb. Costa in BC 611314); Queralbs (ex herb. J.M. BARNADES in BC 
603123); de Nuria a Queralbs (M. GARRIGA, det. FQ., in BC 45740). 

DG 39, 28, 38, 37. Lateeur. 

Odontites verna subsp. serótina x lanceolata subsp. olotensis 

— A aquest híbrid sembla que ha de pertànyer una població, forca nombrosa, que 
observàrem sobre Bruguera, 1460 m, en uns prats mesòfils (de l'alianca Mesobro-
miorì) però amb forta influencia mediterrània. 

DG 38. 

901. Bartsia alpina L. 

Prats vora el santuari de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 189; in WK., Prodr. II: 
614); prats i torrents de Nuria (VAYR., Cai N.: 57); prats de Nuria, cap al Bosc de 
la Mare de Déu (CAD., FI. V. : 102); a les roques humides (SEN., FL N.: 73). 
Cap a Puigmal (VAYR., PI. Cut. : 68). 
Coma d'Eina (CAD., FI Cut IV: 279). 
Noufonts (SEN. in CAD., FL Cat. IV: 279). 

— Alta muntanya axial, al sector nord-oriental de la Vali, c; rara alesiserrespre-piri-
nenques orientáis. 1700-2400 m. 
Mulleres, prats higròfìls, vores de rierols,... Tofieldietalìa, Caricetalia nigrae, Montio-
Cardaminetea, etc. V-VIII. 

Zona axial: Cap al Collet Verd, 2150 m; Els Entreforcs, 2200 m, abundant; Roc de la 
Male, 2100 m; sobre Nuria, 2075 m; Gorges de Nuria, 1900 m; Coma de Vaca, 2100 
m; Coma de Fresers. 
Pre-pirineus: Sant Amane, 1700 m; vessants del Puig s'Estela, 1850 m. 

DG 29, 39, 38, 37. Circumbor.-alp. 

902. Pedicularis foliosa L. 

Nuria (BENTHAM, CataL : 110); Coli de Nuria (BENTHAM in WK., Prodr. II: 611). 
Salt del Sastre (SEN., Add.: 133). El mateix autor inclou l'espècie en el seu catàleg 
nurienc (FI N.: 73) sense comentaris. 

— Estatge subalpí, al sector nord-oriental, rr. 1600-1950 m. 
Herbassars en indrets més o menys frescals. Calamagr ostión, etc. VI-VII. 

Part superior de les Gorges del Freser, 1600-1950 m. A l'herbari Sennen no hem po-
gut trobar testimonis de la seva citació. Creiem que a Nuria i a les Gorges de Nuria 
la pianta deu èsser bastant rara; hi abunda, en canvi, P. comosa, que de vegades ha 
estat motiu de confusió amb la seva congènere. 

DG 39. Oròfit alp. 
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m; de Batet a Rialb, abundant, 1100 m; sota la Casa dels Plaus, 1450 m; Sta. Cate
rina, 1075 m; Capdevila, llOO m; Ribesaltes; vora les Vinyes, 1050 m; Clots de Ma
çana, 1100 m; prop de Bruguera, 1150 m. Ribes (M. GARRIGA, det. FQ., in BC
45737; ex herb. Costa in BC 611314); Queralbs (ex herb. 1.M. BARNADES in BC
603123); de Núria a Queralbs (M. GARRIGA, det. FQ., in BC 45740).

DG 39,28,38,37. Lateeur.

Odontites verna subsp. serotina x lanceolata subsp. olotensis

- A aquest híbrid sembla que ha de pertànyer una població, força nombrosa, que
observàrem sobre Bruguera, 1460 m, en uns prats mesòfl1s (de l'aliança Mesobro
míon) però amb forta influència mediterrània.

DG 38.

90 I. Bartsia alpina L.

Prats vora el santuari de Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 189; in WK.,Prodr. II:
614); prats i torrents de Núria (VAYR., Cat. N.: 57); prats de Núria, cap al Bosc de
la Mare de Déu (CAD., FL v.: 102); a les roques humides (SEN., FL N.: 73).
Cap a Puigmal (VAYR., PI. Cat.: 68).
Coma d'Eina (CAD., FI. Ca! IV: 279).
Noufonts (SEN. in CAD., FL Cat. IV: 279).

- Alta muntanya axial, al sector nord-oriental de la Vall, e; rara.aleslserrespre-piri
nenques orientals. 1700-2400 m.
Mulleres, prats higròfils, vores de rierols, ... Tofieldietalia. Cancetalia nigrae, Montio
Cardaminetea, etc. V-VJJI.

Zona axial: Cap al Collet Verd, 2150 m; Els Entreforcs, 2200 m, abundant; Roc de la
Malè, 2100 m; sobre Núria, 2075 m; Gorges de Núria, 1900 m;Coma de Vaca, 2100
ro; Coma de Fresers.
Pre-pirineus: Sant Amanç, 1700 m; vessants del Puig s'Estela, 1850 m.

DG 29, 39, 38, 37.

902. Pedicularis foliosa L.

Circumbor.-alp.

Núria (BENTHAM, CataL: IlO); Coll de Núria (BENTHAM in WK., Prodr. lI: 611).
Salt del Sastre (SEN., Add.: 133). El mateix autor inclou l'espècie en el seu catàleg
nurienc (FI. N.: 73) sense comentaris.

- Estatge subalpí, al sector nord-oriental, rr. 1600-1950 m.
Herbassars en indrets més o menys frescals. Calamagrostion, etc. VI·VII.

Part superior de les Gorges del Freser, 1600-1950 m. A l'herbari Sennen no hem po
gut trobar testimonis de la seva citació. Creiem que a Núria i a les Gorges de Núria
la planta deu ésser bastant rara; hi abunda, en canvi, P. comosa, que de vegades ha
estat motiu de confusió amb la seva congènere.

DG 39. Oròfit alp.



Pedicularis palustris L. 

A Nuria, segons COLM. (in COSTA, Introd.: 190; in WK., Prodr. II: 608) . SEN. inclou l'espècie 
en el seu catàleg (FI. N.: 73) sensé fer cap comentan. 

- La citació de COLM. sembla clarament errônia. COSTA, en recollir-la, afegeix: "pero si se re
fiere, como de ordinario, al herb. Salv... la planta que lleva este nombre corresponde a la especie 
siguiente (P. sylvatica L)". 

D'altra banda, a l'herbari Sennen no hem trobat cap testimoni de la indicado nurienca, i podria 
èsser que aquesta citació fos repetició de la que COSTA comentava. 

903. Pedicularis sylvatica L. 

Cap a Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 190; in WK., Prodr. II: 609; in CAD., Fl. 
Cat. IV: 285-286). SEN. inclou la planta en el seu catàleg (FI. N: 73) sensé fer co-
mentaris. 

— Estatges monta i subalpí, r. 1100-2000 m. 
Preferentment en terrenys silicis, però també algún cop sobre calcari. 
Es fa a les mulleres, jonqueres i prats humits. Molinietalia, Scheuchzerio-Caricetea 
nigrae, Nardion.... IV-VII (X). 

Sota la Collada de Toses, 1750 m; Plans de Neva, 1575 m; El Solà, 1250 m;Prat de 
Jou, 1675 m; Pia de Prats, 1550 m; sobre La Plana, 1400 m; Nuria, 2000 m; Sta. 
Caterina, 1050 m; bosc de Pardines; de Pardines a Boixetera, 1200 m; cap al Coli del 
Pal, 1600 m; llisos de Taga, sobre els Clots de Maçana, 1550 m. 

DG 39, 18, 28, 38, 48. Lateatl. 

904. Pedicularis comosa L. 

Vora Nuria (SALV. in COSTA,Introd: 190; in WK.,Prodr. II: 609); pastures de Nu
ria (VAYR., Cat. N. : 58). SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (Fl. N. : 73). 
Sait del Sastre (CAD., FL V. : 102; Notas fitog. 09: 23 ; FI. Cat. IV: 284-285). 
Sant Amanç (VAYR.,Pi Cat: 69;in CAD.,F¿ Cat. IV: 284-285). 
Pia de Sallent (CAD., Exc. : 95). 

Al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vêg. alp. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae); 
Sait del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Le: 239, Peucedaneto-Luzuletum desvauxii). 
Coma d'Eina, roques de la riba dreta (SEN., Add.: 133, sub f. longeracemosa Sen.). 
(Vegeu també P. asparagoides i P. tuberosa). 

Estatge subalpí, a la zona nord-oriental de la comarca, ce; mes rara a les serres pre-
pirinenques. Penetra a l'estatge alpi i davalía rarament a la muntanya mitjana. (1400) 
1500-2200 (2450) m. 

A la zona axial, silícia, sol fer-se als prats alts de Festuca paniculata (Festucion 
eskiae), dels quais s'ha considérât característica; també es troba de vegades als herbas-
sars megafòrbics (Adenostyletalia). A les zones calcàries, i especialment a les serres 
pre-pirinenques, afecciona els prats frescals de l'ordre Seslerietalia (i en particular els 
de l'aliançaLaserpitio-Ranunculion thorae). VI-VIII. 

Costa de les Tutes, 2100 m; vora la Font de l'Home mort, 1850 m; baga i fons de 
vali d'Estremerà, 1400-1800 m; Gorges de Nuria, 1600-2000 m; Coma de Fontalba, 
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Pedicu/aris palustris L

A Núria, segons COLM. (in COSTA. lntrod.: 190; in WK., Prodr.ll: 608). SEN. inclou l'espècie
en el seu catàleg (FI. N.: 73) sense fer cap comentari

- La citació de COLM. sembla clarament errònia. COSTA, en recollir-la. afegeix: "pero si sc re
ficre, como de ordinario, al herb. Salv... la planta que l1eva estc nombre corresponde a la especie
siguiente (P. sylvatica L)".
D'altra banda. a l'herbari Sennen no hem trobat cap testimoni de la indicació nuricnca. i podria
ésser que aquesta citació fos repetició de la que COSTA comentava.,

903. Pedicularis sylvatica L.

Cap a Núria (SALV. in COSTA, Introd: 190; in WK., Prodr. lI: 609; in CAD., FI.
Cat. IV: 285-286). SEN. inclou la planta en el seu catàleg (FI. N.: 73) sense fer co
mentaris.

- Estatges montà i subalpí, r. 1100-2000 m.
Preferentment en terrenys silicis, però també algun cop sobre calcari.
Es fa a les mulleres, jonqueres i prats humits. Molinietalia, Scheuchzerio-Caricetea
nigrae, Nardion.... IV-VII (X).

Sota la Collada de Toses, 1750 m; Plans de Nevà, 1575 m; El Solà, 1250 m;Prat de
Jou, 1675 m; Pla de Prats, 1550 m; sobre La Plana, 1400 m; Núria, 2000 m; Sta.
Caterina, 1050 m; bosc de Pardines; de Pardines a Boixetera, 1200 m; cap al Coll del
Pal, 1600 m; llisos de Taga, sobre els Clots de Maçana, 1550 m.

DG 39, 18,28,38,48.

904. Pedieularis comosa L.

Lateatl.

Vora Núria (SALV. in COSTA, Imrod.: 190; in WK., Prodr. II: 609); pastures de Nú
ria (VAYR., Cat. N.: 58). SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N: 73).
Salt del Sastre (CAD., FI. v.: 102; No tas f/tog. 09: 23; FI. Cat. IV: 284-285).
Sant Amanç (VAYR., PI. Cat.: 69; in CAD., FI. Cat. IV: 284-285).
Pla de Sallent (CAD., Exc.: 95).
Al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Veg. alp. L 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae);
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., I.c.: 239, Peucedaneto-Luzuletum desvauxii).
Coma d'Eina, roques de la riba dreta (SEN., Add.: 133, sub f.longeracemosa Sen.).
(Vegeu tambéP. asparagoides iP. tuberosa).

Estatge subalpí, a la zona nord-oriental de la comarca, cc; més rara a les serres preo
Plfinenques. Penetra a l'estatge alpí i davalla rarament a la muntanya mitjana. (J 400)
1500-2200 (2450) m.
A la zona axial, silícia, sol fer-se als prats alts de Festuca paniculata (Festucion
eskiae), dels quals s'ha considerat característica; també es troba de vegades als herbas
sars megafòrbics (Adenostyletalia). A les zones calcàries, i especialment a les serres
pre-pirinenques, afecciona els prats frescals de l'ordre Seslerietalia Ci en particular els
de l'aliança Laserpitio-Ranunculion thorae). VI-VIJJ.

Costa de les Tutes, 2100 m; vora la Font de ¡'Home mort, 1850 m; baga i fons de
vall d'Estremera, 1400-1800 m; Gorges de Núria, 1600-2000 m; Coma de Fontalba,



2200 m; valí de Nuria (Cova de Sant Gil, Roc de la Malè,...), 2000-2100 m;Coma de 
l'Embut, 2200 m; cap al Roc de Tot-lo-món, 1900 m; vers la Coma del Gispet, 2000 
m; torrent de Castellcervós; La Molço, 1550 m; Les Marrades, 1700 m; Clot del 
Malinfern, 2025 m; Les Espiquetoses, 1800-1900 m; Coma de Fresers,2450m;Costa 
Geperuda i Tossal de Rus, 2000 m, abundant; La Covil, 1900 m; Roques de Forât 
Mito, 1700 m; El Portet, 1600 m; Sant Amanç (VAYR., herb.). 

DG 29, 39, 18, 28, 37. Orôfit europ. S 

Pedicularis asparagoides Lapeyr. 

Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 190; in WK., Prodr. II: 609) (TRÈM. in COSTA, SupL: 61) 
(VAYR., Cat. N. : 58, sub P. comosa var. asparagoides Wk.). 
Roques de la riba dreta de Coma d'Eina (SEN., Add. : 133). Al catàleg nurienc (Fl. N. : 73) el 
mateix autor inclou l'espècie sensé fer comentaris. 
— Cap d'aquestes indicacions no sembla segura, o almenys no existeixen testimonis d'herbari 
que les avalin. A l'herbari Salvador hi ha un plec procèdent de Nuria que fou déterminât per 
POURRET com a P. tuberosa L i que COSTA atribuí a P. comosa; una altra mà escriví encara a 
l'étiqueta el binomi P. asparagoides Lapeyr. Tôt i que Texemplar en qüestió es troba en força 
mal estât per permetre una bona observació, creiem que la determinació de COSTA és la cor
recta. 
A l'herbari COSTA hi ha un exemplar de PUIGG., procèdent del Puigmal, donat com a P. aspara
goides; pertany en realitat a P. pyrenaica. 
A l'herbari Vayreda no hi ha pas cap P. asparagoides procèdent de Nuria, pero sí un plec de P. 
comosa que fou potser l'origen de la citaciô a dalt ressenyada. Un exemplar de Nuria existent a 
l'herbari Cadevall, étiquetât com a P. asparagoides Lap., s'ha d'atribuir aixi mateix a P. comosa. 
Observeu, pero, que CAD. no indicà mai l'espècie lapeyrousiana a Nuria. 
A l'herbari Trèmols manca el volum corresponent al genere Pedicularis; i a l'herbari Sennen, in
complet pel que fa a aquest genere, no hi hem trobat plecs atribuïts a P. asparagoides. 
Cal dir que, en general, la interpretado que feien de P. asparagoides els botànics catalans a sobre 
esmentats no era correcta; per exemple, donaven poca importancia a la colorado de les flors (que 
a P. asparagoides és sempre purpúria) i aixo els duia a confondre de vegades aquesta especie amb 
P. comosa. Vegeu el que manifesta CAD. a Notas fltog. 09: 23. SEN., per la seva banda, es des-
diu implicitament de la seva primera interpretado de P. asparagoides quan -aNombr. loc: 393— 
estableix la sinonimia P. asparagoides auct. nonnuiL, non Lap. = P. Granelii Sen i assenyala que 
aquesta planta és albiflora. 
Tôt el que hem exposât ens inclina, dones, a rebutjar la inclusió de P. asparagoides Lapeyr. en 
aquest catàleg, mentre i tant no tinguem dades fidels de 1'existencia de l'espècie a la comarca. 

Pedicularis tuberosa L. 

Nuria (COLM. in COSTA, Introd.: 190; in WK., Prodr. II: 611). 
Coma d'Eina, roques de la riba dreta (SEN., Add. : 173). 

- La citació de COLM. és, amb tota probabilitat, errônia. El mateix COSTA, en recollir-la (l.c.) 
diu: "Una del herb. Salv. cogida en Nuria, aunque POURRET la puso este nombre, és la P. co
mosa L." Vist Texemplar de l'herbari Salvador, estem d'acord amb l'opiniô de COSTA. 
Pel que fa a la indicado de SEN., no n'hem trobat cap testimoni al seu herbari (on, de tota ma
nera, manca un deis volums corresponents al genere Pedicularis). A BC, en canvi, hem vist un 
plec sennenià procèdent del Capcir, que fou déterminât com a P. tuberosa i que correspon, en rea
litat, a P. mixta. Observeu, de passada, que la localitat on SEN. indicaP. tuberosa és exactament 
la mateixa que assenyala per a P. comosa i P. asparagoides. 
Tôt el que aquí damunt assenyalem ens obliga a rebutjar, si mes no de moment, la inclusió de 
P. tu berosa en la flora comarcal. 
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2200 m; vall de Núria (Cova de Sant Gil. Roc de la Malè•... ). 2000-2100 m;Coma de
l'Embut. 2200 m; cap al Roc de Tot-lo-món. 1900 m; vers la Coma del Gispet. 2000
m; torrent de Castellcervós; La Molçó. 1550 m; Les Marrades. 1700 m; Clot del
Malinfern. 2025 m; Les Espiquetoses, 1800-1900 m; Coma de Fresers. 2450 m;Costa
Geperuda i Tossal de Rus. 2000 m. abundant; La Covi!. 1900 m; Roques de Forat
Miló. 1700 m; El Portet. 1600 m; Sant Amanç (VAYR.• herb.).

DG 29. 39.18,28.37. Oròfit europ. S

Pediculans asparagoides Lapeyr.

Núria (SALV. in COSTA. fntrod.: 190; in WK.. Prod.r. ff: 609) (TRÈM. in COSTA. Supl.: 61)
(VA YR.. Cal. N.: 58. sub P. comosa var. asparagoides Wk.).
Roques de la riba dreta de Coma d'Eina (SEN., Add. .' 133). Al catàleg nurienc (FI. N..' 73) el
mateix autor inclou l'espècie sense fer comentaris.

- Cap d'aquestes indicacions no sembla segura, o almenys no existeixen testimonis d'herbari
que les avalin. A ¡'herbari Salvador hi ha un plec procedent de Núria que fou determinat per
PQURRET com a P. tuberosa L i que COSTA atribuí a P. comosa; una altra mà escriví encara a
l'etiqueta el binomi P. asparagoides Lapcyr. Tot i que l'exemplar en qüestió es troba en força
mal estat per permetre una bona observació, creiem que la determinació de COSTA és la cor
recta.
A l'herbari COSTA hi ha un exemplar de PUIGG., procedent del Puigmal, donat com aP. aspara
goides; pertanyen realitat a P. pyrenaica.
A l'herbari Vayreda no hi ha pas cap P. asparagoides procedent de Núria, però sí un plec de P.
comosa que fou potser l'origen de la citació a dalt ressenyada. Un exemplar de Núria existent a
l'herbari CadevaU, etiquetat com a P. asparagoides Lap., s'ha d'atribuir així mateix a P. comosa.
Observeu, però, que CAO. no indicà mai l'espècie lapeyrousiana a Núria.
A l'herbari Trèmols manca el volum corresponent al gènere Pediculan's; i a l'herbari Sennen, in
complet pel que fa a aquest gènere, no hi hem trobat plecs atribuïts a P. asparagoides.
Cal dir que. en general, la interpretació que feien de P. asparagoides els botànics catalans a sobre
esmentats no era correcta; per exemple. donaven poca importància a la coloració de les flors (que
a P. asparagoides és sempre purpúria) i això els duia a confondre de vegades aquesta espècie amb
P. comosa. Vegeu el que manifesta CAD. a Notas fitog. 09: 23. SEN., per la seva banda, es des
diu implícitament de la seva primera interpretació de P. asparagoides quan -a Nombr. Ioc.: 393
estableix la sinonímia P. asparagoides auct. nonnulL, non Lap. ::::; P. Grane/ii Sen i assenyala que
aquesta planta és albiflora.
Tot el que hem exposat t:ns inclina, doncs, a rebutjar la inclusió de P. asparagoides Lapeyr. en
aquest catàleg, mentre i tant no tinguem dades fidels de l'existència de l'espècie a la comarca.

Pedicularis tuberosa L.

Núria (CaLM. in COSTA, !ntrod.: 190; in WK., Prodr.!!: 611).
Coma d'Eina. roques de la riba dreta (SEN., Add.: 173).

- La citació de CaLM. és, amb tota probabilitat, errònia. El mateix COSTA, en recollir·la (l.c.)
diu: "Una del herb. Salv. cogida en Núria, aunque POURRET la puso este nombre, és la P. co
mosa L." Vist l'exemplar de l'herbari Salvador, estem d'acord amb l'opinió de COSTA_
Pel que fa a la indicació de SEN., no n'hem trobat cap testimoni al seu herbari (on, de tota ma·
nera, manca un dels volums corresponents al gènere Pedicularis). A BC, en canvi, hem vist un
plec sennenià procedent del Capcir. que fou determinat com a P. tuberosa i que correspon, en rea·
litat, a P. mixta. Observeu, de passada, que la localitat on SEN. indicaP. tuberosa és exactament
la mateixa que assenyala per a P. comosa i P. asparagoides.
Tot el que aquí damunt assenyalem ens obliga a rebutjar. si més no de moment. la inclusió de
P. tu berosa en la Oora comarcal



905. Pedicularis kerneri Dalla Torre;P. rhaetica A. Kerner, P. rostrata L.p.p. 

Nûria (SALV. in COSTA, Introd.: 190, in WK.,Prodr. II: 610, sub P. rostrata L.;P 
sylvatica Pourr. herb. Salv., non L.) (VAYR., Cat. N.: 5S;Pl. Cat.: 69). 
Muntanyes de Ribes (COSTA, Introd.: 190; in CAD., Fl. Cat. IV: 287, on la citaciô 
resta reduïda a "Ribes") (VAYR., Cat. N: 58). 
Puigmal (PUIGG. in COSTA, SupL : 61). 
Pla de Salient (CAD., Exc. : 95). 
Torberes de la vail de les Mulleres (SEN., Add: 133). El mateix autorinclou després 
l'espècie en el seu catàleg nurienc (FL N. : 73) sense fer cap comentari. 

— La majoria d'aquestes indicacions son errônies. L'exemplar de l'herbari Salvador al 
quai es refereix COSTA correspon en realitat a P. pyrenaica; i la mateixa cosa s'ha de 
dir d'un plec del Puigmal (ex herb. Costa in BC 611354), que deu poder atribuir-se a 
una altra de les citacions de COSTA. Aquest botànic dévia confondre normalment P. 
kerneri amb P. pyrenaica, com ho demostra el fet que indiqui a Supl. : 61 , referint-se 
a P. rostrata: "Es la especie mâs generalizada en nuestros montes elevados", cosa que 
s'hauria d'aplicar en tot cas a P. pyrenaica. 

Gairebé tots els exemplars determinats com a P. rostrata que hem vist als herbaris 
Vayreda, Cadevall, Sennen i BC han de referir-se a P. pyrenaica; i com a minim, no 
hi hem trobat cap P. kerneri autèntic recollit a la comarca que ens ocupa. No obstant, 
a l'herbari Costa existeix un exemplar herboritzat per ISERN a la "Vall de Ribes" i 
donat com a. P. rostrata, el quai correspon amb certesa a P. kerneri. 
L'espècie existeix, doncs, a la comarca, bé que deu ésser-hi molt rara. Nosaltres no la 
hi hem observât mai. L'hem confosa algun cop —a l'inrevés del que feien els botanies 
mencionats— amb la tan estesaP. pyrenaica ? 

DG 38? Alp.-pir. 

906. Pedicularis pyrenaica Gay 

Muntanyes de Nûria (VAYR., Cat. N: 58): Nûria, 1800-2800 m (SEN., Add: 133); 
Nûria (VAYR. in CAD., Fl. Cat. IV: 288). SEN. inclou la planta en el seu catàleg 
(Fl. N. : 73) sense indicar localitats concretes. 
Coll de Finestrelles (SEN. in CAD., Fl. Cat. IV: 288). 
Vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum); Pic 
de Finestrelles, 2600 m, vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 
2500 m (BR.-BL., le. t. 23, Pumileto-Festuceturn supinae); Pic de Segre, 2400 m, 
2450 m (BR.-BL., Le. t. 21 , Festuceturn eskiae). 

Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum: 266 taula); marge del Pla de Gorrablanc, 
2400 m (BAUD, in SOUT., Mod. supraf.: 126 taula); Pla de Gorrablanc, (BAUD, et 
SERVE, Group, vég. Pla taula). 
SERVE (Rech. comp.j indica l'espècie de la zona del Pla de Gorrablanc-Pas dels Lla-
dres-Puigmal, 2260-2650 m, a diverses comunitats, la majoria amb Festuca supina 
(vegeu taules III, V, XI, XVIII, XIX, XX, XXIV i : 153). 
(Vegeu tambéi 5 . kerneri, P. senneniiiP. mixta). 

— Alta muntanya axial, ecc: a les serres pre-pirinenques, mes aviatrara. 1650-2800 m. 
A la zona axial es fa als prats acidôfils, especialment als de l'aliança Festucion airoi-
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905. Pedicularis kerneri Dalla Torre;}'. rhaetica A. Kerner, P. rostrata L.p.p.

Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 190, in WK., Prodr. [[: 610, sub P. rostrata L.;P.
sylvatica Pourr. herb. Salv., non L.) (VAYR., Cat. N.: 58;P/. Cat.: 69).
Muntanyes de Ribes (COSTA, Introd.: 190; in CAO., FI. Cat. IV: 287, on la citació
resta reduïda a "Ribes") (VAYR., Cat. N.: 58).
Puigmal (PUIGG. in COSTA, Supl: 61).
Pla de Sallent (CAO., Exc.: 95).
Torberes de la vall de les Mulleres (SEN., Add.: 133). El mateix autor inclou després
l'espècie en el seu catàleg nurienc (FL N.: 73) sense fer cap comentari.

- La majoria d'aquestes indicacions són errònies. L'exemplar de l'herbari Salvador al
qual es refereix COSTA correspon en realitat a P. pyrenaica; i la mateixa cosa s'ha de
dir d'un plec del Puigmal (ex herb. Costa in BC 611354), que deu poder atribuir-se a
una altra de les citacions de COSTA. Aquest botànic devia confondre normalment P.
kerneri amb P. pyrenaica, com ho demostra el fet que indiqui aSupl.: 61, referint-se
a P. rostrata: "Es la especie mas generalizada en nuesiros montes elevados", cosa que
s'hauria d'aplicar en tot cas a P. pyrenaica.
Gairebé tots els exemplars determinats com a P. rostrata que hem vist als herbaris
Vayreda, Cadevall, Sennen i BC han de referir-se a P pyrenaica; i com a mínim, no
hi hem trobat cap P. kerneri autèntic recollit a la comarca que ens ocupa. No obstant,
a l'herbari Costa existeix un exemplar herboritzat per ISERN a la "Vall de Ribes" i
donat com aP. rostrata. el qual correspon amb certesa a P. kerneri
L'espècie existeix, doncs, a la comarca, bé que deu ésser-hi molt rara. Nosaltres no la
hi hem observat mai. L'hem confosa algun cop -a l'inrev¿s del que feien els botànics
mencionats- amb la tan estesa P. pyrenaica ?

DG 38? Alp.-pir.

906. Pedicularis pyrenaica Gay

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 58): Núria, 1800-2800 m(SEN.,Add.: 133);
Núria (VAYR. in CAD., FI. Cat. IV: 288). SEN. incJou la planta en el seu catàleg
(FI. N.: 73) sense indicar Jocalitats concretes.
Coll de Finestrelles (SEN. in CAO., FI. Cat. IV: 288).
Vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum); Pic
de Finestrelles, 2600 m, vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pic de Segre,
2500 m (BR.-BL., I.c. t. 23, Pumileto-Festucetum supillae); Pic de Segre, 2400 m,
2450 m (BR.-BL., Lc. t. 21, Festucetum eskiae).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exlzum: 266 taula); marge del Pla de Gorrablanc,
2400 m (BAUD. in SOUT., Mod. supraf: 126 taula); Pla de Gorrablanc, (BAUD. et
SERVE, Group. vég. Pla taula).
SERVE (Rech. comp.} indica l'espècie de la zona del Pla de GorrabJanc-Pas dels L\a
dres-Puigmal. 2260-2650 m, a diverses comunitats, la majoria amb Festuca supina
(vegeu taules lll, V, XI, XVIII, XIX, XX, XXIV i: 153).
(Vegeu tambéP. kemeri, P. sennenii iP. mixta).

- Alta muntanya axial, ccc: a les serres pre-pirinenques, més aviat rara. 1650-2800 m.
A la zona axial es fa als prats acidòfils, especialment als de l'aliança Festucion airoi-



dis (de la quai es considera especie característica); hom latroba també 2S.Nard.i0n, al 
Festucion eskiae, etc. A la zona pre-pirinenca apareix en terrenys silicis o en sols aci
dificáis sobre substrats calcaris; es fa sobretot a les comunitats áelNardion (o bé ais 
petits retails de Festucion airoidis que hi pugui haver). VI-VIII. 

Algunes localitats de la serralada axial: De la Collada de Toses a la Creu de Meians, 
Pla de Punya, Coma de Fontseca, Clotxes del Puigmal (2500 m), tossa del Puigmal, 
Coma de Fontalba, Coma de Gombreny, Gorges de Nuria, valí de Nuria, Collet Verd, 
Coma de l'Embut, Coma d'Eina (2650 m), cap al Collet de Fontnegra, Pic de la Fossa 
del Gegant (2800 m), Coma de Vaca, Coma de Fresers, Coma de les Eugues, Coll de 
Torreneules (2580 m), Coma del Gispet (2100 m), Balandrau, Gorges del Freser 
(1700-2000 m), Serra de la Canya, Pla de Batibaumes (2000 m), Pla Rodó (1800 m), 
Mont-roig, sobre la Collada Verda, etc. etc. 

Zona pre-pirinenca: Tossal de Rus, Costa Rasa, Coll de la Creueta (1900 m), sobre 
Pla d'Anyella (1925 m), sota el Coll de les Fontetes (Berguedà) (1800 m), Costa Pu-
billa, Coll de Jou (1650 m), llisos de Taga, vessants delPuig de Coma d'Olla, vora el 
Coll del Pal (1800 m). 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 37. Endèm. pir. 

Pedicularis x sennenii Bonati 

Probablement al Coll de Finestrelles (SEN., Add.: 133-134) . 

- Segons SEN. aquesta estirp séria Fhîbrid entre P. pyrenaica i P. rhaetica. Si fos aixi, el nom 
correcte sembla que hauria d'ésser, perô, P. x monnieri Rouy. D'altra banda, els exemplars de 
P. senneni que hem vist a l'herbari Sennen corresponen clarament a P. pyrenaica. 
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dis (de la qual es considera espècie característica); hom la troba també al Nardion, al
Festucion eskiae, etc. A la zona pre·pirinenca apareix en terrenys silicis o en sòls aci·
dificats sobre substrats calcaris; es fa sobretot a les comunitats del Nardion (o bé als
petits retalls de Festucion airoidis que hi pugui haver). VI-VIII.

Algunes localitats de la serralada axial: De la Collada de Toses a la Creu de Meians,
Pla de Punya, Coma de Fontseca, Clotxes del Puigmal (2500 ml, tossa del Puigmal,
Coma de Fontalba, Coma de Gombreny, Gorges de Núria, vall de Núria, Callet Verd,
Coma de l'Embut, Coma d'Eina (2650 m), cap al Callet de Fontnegra, Pic de la Fossa
del Gegant (2800 ml, Coma de Vaca, Coma de Fresers, Coma de les Eugues, Coll de
Torreneules (2580 ml, Coma del Gispet (2100 ml, Balandrau, Gorges del Freser
(1700-2000 ml, Serra de la Canya, Pla de Batibaumes (2000 ml, Pla Rodó (1800 m),
Mont-roig, sobre la Colladà Verda, etc. etc.
Zona pre-pirinenca: Tossal de Rus, Costa Rasa, Coll de la Creueta (1900 m), sobre
Pla d'Anyella (1925 ml, sota el Coll de les Fontetes (Berguedà)(1800 ml, Costa Pu
billa, Coll de Jou (1650 m), llisos de Taga, vessants del Puig de Coma d'Olla, vora el
Coll del Pal (1800 ml.

DG 29, 39,18,28,38,48,37. Endèm. pir.

9 Pedicularis pyrenaica

e

7

Pediculan"s x sennenii Bonati

2 3

Probablement al Coll de Finestrelles (SEN., Add. .' 133-134).

- Segons SEN. aquesta estirp seria l'híbrid entre P. pyrenaica i P. rhaetica. Si fos així, el nom
correcte sembla que hauria d'ésser. però, P. x monnieri Rauy, D'altra banda, els exemplars de
P. senneni que hem vist a l'herbari Senncn corresponen clarament aP. pyrenaica.



907. Pedicularis mixta Gren. in Gren. et Godr. 

SEN. inclou l'espèrie en el seu catàleg nurienc (FI N.: 73) sense indicar localitats 
concretes ni fer cap mena de comentari. 

— A l'herbari SEN. hem vist un plec procèdent de Nûria (pasturatges vers 2200 m) a 
l'étiqueta del quai consten dos binomis: P. pyrenaica Gay ?? (sic) i —corn si fos una 
correcció posterior— P. rostrata. Dels diversos exemplars que conté, la majoria són P. 
pyrenaica, però un d'ells és P. mixta, Llevat que aquest darrer exemplar no hagués 
estât canviat involuntàriament de plec, resta comprovat que l'espècie existeix a la co-
marca (on ningû mes no la hi ha citada ni nosaltres la hi hem vist). P. mixta no és pas 
rara a la veïna Cerdanya ni a d'altres regions pirinenques. 

DG 39 ? Pir.-cant. 

908. Rhinanthus minor L. 

Vali de Conili, 1350 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. not. II: 220, 
Cariceto-Erioph ore turn la tifoliï). 

— Estatge monta, ce; penetra a l'estatge subalpf. 800-1600 (2100) m. 
Es fa a les jonqueres i prats humits. Caracteristic de l'ordre Molinietalia Hem obser
vât, però, que els anys extraordinàriament plujosos apareix també —i de vegades en 
profusió— als prats del Mesobromion on normalment no s'hi veu o hi és molt rar. 
V-VIII. 

Sota Estèguel, 800 m; El Baell, 1100 m; Pia de Plaus, 1275 m; sota El Bac, 1050 m, 
molt abundant; Roques Blanques, 1000 m; cap al Pont de Solà, 1050 m; entre Espi
nosa i Fornells, 1200 m; baga de Fornells, 1400 m;Toses, 1500 m ; cap al Pia d'Any e-
11a, 1600 m; voilants de Ribes, comû; Ventaiola; Rialb; vali Estremerà, 1350 m; en
tre la Farga i Daiô; sota la Font de la Canya, 2100 m;Mas Conili, 1175 m; sota Can 
Barratort, 1150 m; mulleres de Puigsac i de l'Orri Veil; Plans dePòrtoles, 1500-1600 
m; etc. etc. 

DG 39, 18, 28, 38, 48, 37. Circumbor. A Europa, eur. 

Rhinanthus alpinus Baumg. 

Nûria (SEN., Add.: Ì33;FI. N.: 73). 

— Planta de l'Europa oriental inexistent als Pirineus. A l'herbari Sennen no hem vist testimonis 

de la citació nurienca, però sì un plec procèdent de Montgrony, que ha d'atribuir-se sens dubte 

a R. mediterraneus. 

909. Rhinanthus mediterraneus (Sterneck) Adamovic 

Nom vulgar: fusellades, sorolles (surôyds). 

Ribes (CAD., Fl Cat. IV: 281, subi?, major). 

— Estatges monta i subalpf, ecc i sovint abundant. 800-2100 (2350) m. 
Es fa als prats. Mesobromion, Arrhenatherion, etc. VI-IX. 
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907. Pedicularis mixta Gren. in Gren. et Godr.

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (H N: 73) sense indicar localitats
concretes ni fer cap mena de comentari.

- A l'herbari SEN. hem vist un plec procedent de Núria (pasturatges vers 2200 m) a
l'etiqueta del qual consten dos binomis: P. pyrenaica Gay ?? (sic) i -com si fos una
correcció posterior- P. rostrata. Dels diversos exemplars que conté, la majoria són P.
pyrenaica, però un d'ells és P. mixta. Llevat que aquest darrer exemplar no hagués
estat canviat involuntàriament de plec, festa comprovat que l'espècie existeix a la co
marca (on ningú més no la hi ha citada ni nosaltres la hi hem vist). P. mixta no és pas
rara a la veïna Cerdanya ni a d'altres regions pirinenques.

DG 39? Pir.-cant.

908. Rhinanthus minar L.

Vall de Conill, 1350 m (BOLÒS et VIVES in O. de BaLbs, De veg. 1101. /fe 220,
Caricelo-Eriophoretum /alifolií).

- Estatge montà, cc; penetra a l'estatge subalpí. 800-1600 (2100) m.
Es fa a les jonqueres i prats humits. Característic de l'ordre Molinietalia. Hem obser
vat, però. que els anys extraordinàriament plujosos apareix també -i de vegades en
profusió-- als prats del Mesobromion on normalment no s'hi veu o hi és molt rar.
V-VIII.

Sota Estèguel, 800 m; El Baell, 1100 m; Pla de Plaus, 1275 m; sota El Bac, 1050 m,
molt abundant; Roques Blanques, 1000 m; cap al Pont de Solà, 1050 m;entre Espi
nosa i Fornells, 1200 m; baga de Fornells, 1400 m;Toses, 1500 m;cap al Pla d'Anye
lIà, 1600 m; voltants de Ribes, comú; Ventaiola; Rialb; vall Estremera, 1350 m;en
tre la Farga i D.ió; sota la Font de la Canya, 2100 m; Mas Conill, 1175 m; sota Can
Barratort, 11 50 m; mulleres de Puigsac i de l'Orri Vell; Plans de Pòrtoles, 1500-1600
m; etc. etc.

DG 39, 18,28,38,48,37.

Rhinantltus alpinus Baumg.

Núria (SEN.. Add.: 133;FI. N.: 73).

Circumbor. A Europa, eur.

- Planta de l'Europa oriental inexistent als Pirineus. A l'herbari Sennen no hem vist testimonis
de la citació nurienca, però sí un plec procedent de Montgrony. que ha d'atribuir-se sens dubte
a R. medite"oneus.

909. Rhinanthus mediterraneus (Sterneek) Adamovié

Nom vulgar: fusellades, sorolles (suróyas).

Ribes (CAD., FL Cal. IV: 281, subR. major).

- Estatges montà i subalpí, cec i sovint abundant. 800-2100 (2350) m.
Es fa als prats. Mesobromiol1, Arrhenalheriol1, etc. VI-IX.



Des de l'entrada de la Vali fins a la Collada de Toses, a la Coma de Fresers (2100 m) i 
a la Collada Verda. Altres localitats concrètes: Estèguel, Golobran (1500 m), Barricò, 
Aiguës de Ribes, El Baell, Campelles, Planoles, Fornells, Toses, Ribes de Freser, 
Rialb, Vilamanya, vali Estremerà, Queralbs, La Plana, Gorges de Nûria, Nûria, Gorges 
del Freser (pel soleil, fins cap al Coli dels Homes, 2100 m), soleil del Torreneules 
Petit (2350 m), Serrât, Ribesaltes, l'Orri, Can Barratort, Pardines, Plans de Pòrtoles, 
Pia de la Llagona (1725 m), Mas Conili, Conivella, Clots de Maçana, llisos de Taga, 
Bruguera, Coli de Jou, etc. etc. etc. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 27, 37. Submed C-W 

910. Lathraea squamarla L. 

— Zona meridional de la Vali, rrr. 

Es fa dintre les fagedes, parasita de les rels del faig i de l'avellaner. IV-V. 

Torrent de la Corba, 1100-1300 m, on apareix amb relativa frequència. 

DG 37. Eur. 

ESCROFULARIÀCIES CULIWADES - Als jardins hom cultiva sovint races orna-
mentals d'Antirrhinum majus L. Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. existeix al 
parc de l'estació d'Aiguës de Ribes. 

GLOBULARIACEAE 

911. Globularia vulgaris L. subsp. willkommii (Nym.) Wettst.; G. punctata Lapeyr. 

Ribes (CAD.,F¿ Cal IV: 465). 

- Solells de l'estatge monta, c. 800-1450 m. 

Es fa als prats secs. Aphyllanthion, Xerobromion. Tant en terrenys calcaris com so
bre esquists. IV-VI. 

El Sagnari, 800 m; La Corba, 825 m; Collada de Grats, 1200 m; solells de Can Perra-
mon de Baix; sobre Aigües de Ribes, 875 m;El Baell, 1100-1200 m; sobre Angeláis, 
1050 m; Pedrera, 975 m; Costes de Segura, 975-1100 m; Roques Branques; sole 11 de 
Ventola; El Sola, 1200 m; cap a Planoles, 1100 m; Fornells, 1300 m; voltants de Ri
bes; Rialb ; Queralbs, 1175 m; Els Plaus, 1450 m; Ribesaltes; de Pardines a Boixetera, 
1200-1300 m. 
A l'herbari BC hem vist un exemplar d'aquesta espècie (n ? 128106) recollit, segons 
diu l'etiqueta, per M. GALLARDO a Nuria, Dubtem de l'autenticitat de tal proce
dencia, car la localitat ens sembla massa elevada per a una planta tan termòfila. 

DG 28, 38, 27, 37. Submed. 

912. Globularia cordifolia L. 

Boscos de Ribes (CAD., FI V : 106); Ribes (CAD., FI. Cat. IV: 466). 
Sant Aman? (VAYR. in CAD., FI. Cat. IV: 466). 
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Des de l'entrada de la Vall fms a la Collada de Toses, a la Coma de Fresers (2100 m) i
a la Collada Verda. Altres localitats concretes: Estèguel, Golobran (I500 m), Barricó,
Aigües de Ribes, El Baell, Campelles, Planoles, Fornells, Toses, Ribes de Freser,
Rialb, Vilamanya, vall Estremera, Queralbs, La Plana, Gorges de Núria, Núria, Gorges
del Freser (pel solell, fms cap al Coll dels Homes, 2100 m), solell del Torreneules
Petit (2350 m), Serrat, Ribesaltes, l'Orri, Can Barratort, Pardines, Plans de Pàrtoles,
Pla de la Llagona (I725 m), Mas Conill, Conivella, Clots de Maçana, llisos de Taga,
Bruguera, Coll de Jou, etc. etc. etc.

DG 29, 39, 18,28,38,48,27,37.

910. Lathraea squamaria L.

- Zona meridional de la Vall, m.
Es fa dintre les fagedes, paràsita de les rels del faig i de l'avellaner. IV-V.

Torrent de la Corba, 1100-1300 m, on apareix amb relativa freqüència.

DG 37.

Submed CoW

Eur.

ESCROFULARIÀCIES CULTIVADES - Als jardins hom cultiva sovint races orna
mentals d'Antirrhinum majus L. Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. existeix al
parc de l'estació d'Aigües de Ribes.

GLOBULARIACEAE

91 J. Globularia vulgaris L. subsp. willkommü (Nym.) Wettst.; G. punctata Lapeyr.

Ribes (CAD., FI Cat. IV: 465).

- Solells de l'estatge montà, c. 800-1450 m.
Es fa als prats secs. Aphyllanthion, Xerobromiol1 Tant en terrenys calcaris com so
bre esquists. IV-VI.

El Sagnari, 800 m; La Corba, 825 m; Collada de Grats, 1200 m; solells de Can Perra
mon de Baix; sobre Aigües de Ribes, 875 m; El Baell, 1100-1200 m; sobre Angelats,
1050 m; Pedrera, 975 m; Costes de Segura, 975-1100 m; Roques Blanques; solell de
Ventolà; El Solà, 1200 m; cap a Planoles, 1100 m; Fornells, 1300 m; voltants de Ri
bes; Rialb; Queralbs, 1175 m; Els Plaus, 1450 m; Ribesaliês; de Pardines a Boixetera,
1200-1300 m.
A l'herbari BC hem vist un exemplar d'aquesta espècie (n~ 128106) recollit, segons
diu l'etiqueta, per M. GALLARDO a Núria, Dubtem de l'autenticitat de tal proce
dència, car la localitat ens sembla massa elevada per a una planta tan termòfila.

DG 28, 38, 27, 37.

912. Globularia cordifolia L.

Boscos de Ribes (CAD., FI v.: 106); Ribes (CAD., FI Cat IV: 466).
Sant Amanç (VAYR. in CAD., FI Cat IV: 466).

Submed.



— Estatges monta i subalpí a la zona pre-pirinenca, ce; rara a la zona axial. 800-
2200 m. 
Calcícola; molt rara en terrenys silicis. Es fa a les codines, replans de roca i prats ma-
gres, sempre en llocs amb sòl рос desenvolupat. De Palianca Ononidion striatae; 
també ais Se sieri e taha coeruleae o ais Brometalia erecti IV-VII. 

El Sagnari, (800 m), La Corba, Golobran (1475 m), Collada de Grats, Barricò, 
abundant ais solells de Can Perramon de Baix, Serrat de l'Home (1275 m), El Por
rei (1600 m), El Baell, La Berruga (1800 m), La Covil (1900 m), Costa Borda (1800 
m), Roques Blanques (1000 m), baga de Fornells (1650 m), abundant al Pía d'Anye-
11a (1800 m), cap a la Collada de Toses, vora el Pía de Rus (1900 m, 2000 m), Mas 
Conili, Conivella (1450 m), molt abundant sobre la Falgosa (1300-1400 m), Clots 
de Magaña, Taga (2000 m), sobre Bruguera, Cingles de Sant Eloi, Saltor, etc. (loca-
litats situades a la zona pre-pirinenca o molt a prop). 

A la zona axial francament esparsa: La Cisterna, 1100 m, sobre pòrfirs granodiorítics; 
entre Rialb i Batet, 1050-1150 m; sobre Vilamanya, 1400 m; vessants del Balandrau, 
2200 m. 

DG 39, 18, 28, 38, 27, 37. Oròfit europ. C-S 

913. Globularia repens Lam. ;G. cordifolia L. subsp. nana (Lam.) P. Fourn. 

Sant Aman? (VAYR., PL Cat. : 83). 

Nuria (SEN., Add. : l54;Nombr. loc.: 391;Fl. К: 74) (CAD., FI Cat. IV: 466). 
Vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae); 
vali de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Le. : 165, Elyneto-Oxytropidetum). 
Vessant S del Coli de Queralbs, 2540 m, 2550 m (SERVE, Леей, сотр. t. XI, comu-
nitat $ Astragalus nevadensis i Festuca scoparla). 

- Terrenys calcaris, des de l'estatge monta a l'alpi, ce. 800-2550 m. 
Calcícola; rarament sobre esquists. Es fa sobretot a les roques (característica dels 
Potentilletalta caulescentis), i de vegades apareix també ais indrets rocosos o pedre
gosos (Ononidion striatae, Festucion gautleri,...). V-VIII. 

Des de la zona meridional extrema de la Vail fins ais vessants del Puigllancada, a la valí 
de Nuria, a la Coma de Fresers i a la Serra Cavallera. Localitats concretes: Vora Can 
Perramon de Baix, Barricò, Serrat de l'Home, Roca Aguda, Golobran (molt abun
dant), Roca del Corb (1475 m), Aigües de Ribes, roques de La Berruga (1775 m), 
roques de Forat Mito (1700 m), Lleixes de la Covil (1750 m), cap al Coli del Re
molo (1800 m), Roques Blanques, (1000 m), sobre la Costa Geperuda (2250 m), Coli 
de la Bassa (1900 m), Pas dels Lladres (2450-2560 m), Coma de Fontseca, Estebris, 
sobre Segura (1100 m), de Batet a Rialb, Coves de Rialb, sobre Vilamanya (1450 m), 
vali Estremerà, Fustanyà, torrent del Forn, Els Planassos, Coma de Fontalba (2050 
m, 2250 m), Nuria (2075 m), Coma de Fontnegra (2050 m), prop el Bosc de la 
Mare de Déu, Ras de l'Ortigar (2250 m), Coma de l'Embut (2300 m), Pedrisses, vo
ra el Planell de Coma de Vaca, sobre Coma de Vaca (2450 m), sobre la Coma de Fre
sers (2525 m), La Canya, Ribesaltes (1100 m), La Moscatosa (1400 m), vessants del 

537

- Estatges montà i subalpí a la zona pce-pirinenca, cc; rara a la zona axiaL 800
2200 m.
Calcícola; molt rara en terrenys silicis. Es fa a les codines, replans de roca i prats ma
gres, sempre en llocs amb sòl poc desenvolupat. De l'aliança Ononidion striatae;
també nis Seslerietalia eoeruleae o als Srometalio ereeti IV-VII.

El Sagnari, (800 m), La Corba, Golobran (1475 m), CoUada de Grats, Barrieà,
abundant als soleUs de Can Perramon de Baix, Serrat de l'Home (1275 m), El Por·
tet (1600 m), El BaeU, La Berruga (1800 m), La CoviI (1900 m), Costa Borda (1800
m), Roques Blanques (1000 m), baga de Fomeils (1650 m), abundant ni Pla d'Anye
ila (1800 m), cap a la CoUada de Toses, vora el Pla de Rus (1900 m, 2000 m), Mas
Conill, ConiveUa (1450 m), molt abundant sobre la Falgosa (1300·1400 m), Clots
de Maçana, Taga (2000 m), sobre Bruguera, Cingles de Sant Eloi, Saltar, etc. (loca
litats situades a la zona pre·pirinenca o molt a propJ.
A la zona axial francament esparsa: La Cisterna, 1100 m, sobre pòrfirs granodiorítics;
entre Rialb i Batet, 1050-1150 m; sobre Vilamanya, 1400 m; vessants del BaIandrau,
2200 m.

DG 39, 18,28,38,27,37. Oròfit europ. CoS

913. Globularia repens Lam.; G. eordifolio L. subsp. nana (Lam.) P. Fourn.

Sant Amanç (VAYR., PL Cat.: 83).
Núria (SEN.,Add.: I54;Nombr. Ioc.: 397;Fl. N.: 74)(CAD.,FL Cat. IV: 466).
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Fesrueerum seopariae);
vaU de FinestreUes, 2200 m (BR.·BL., Lc.: 165, Elyneto-Oxytropiderum).
Vessant S del CoU de Queralbs, 2540 m, 2550 rn (SERVE, Reeh, comp. t. XI, comu,
nitat d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia).

- Terrenys calcaris, des de l'estatge montà a l'alpí, cc. 800-2550 m.
Calcícola; rarament sobre esquists. Es fa sobretot a les roques (característica dels
Potentil/etalia eauleseentis), i de vegades apareix també als indrets rocosOS o pedre
gosos (Ononidion striatae, Fesrueion gautieri, ... ). V·VIII.

Des de la zona meridional extrema de la vaU fins als vessants del Puigllançada, a la vall
de Núria, a la Coma de Fresers i a la Serra Cavallera. Localitats concretes: Vora Can
Perramon de Baix, Barricó, Serrat de l'Home, Roca Aguda, Golobran (molt abun·
dant), Roca del Corb (1475 m), Aigües de Ribes, roques de La Berruga (1775 m),
roques de Forat Mità (1700 m), Lleixes de la Covil (1750 m), cap al Coll del Re
moló (1800 m), Roques Blanques, (1000 m), sobre la Costa Geperuda (2250 m), Coll
de la Bassa (1900 m), Pas dels Lladres (2450·2560 m), Coma de Fontseca, Estebrís,
sobre Segura (1100 m), de Batet a Rialb, Coves de Rialb, sobre Vilamanya (1450 m),
vall Estremera, Fustanyà, torrent del Forn, Els Planassas, Coma de Fontalba (2050
m, 2250 m), Núria (2075 m), Coma de Fontnegra (2050 m), prop el Bosc de la
Mare de Déu, Ras de l'Ortigar (2250 m), Coma de l'Embut (2300 m), Pedrisses, va·
ra el Planell de Coma de Vaca, sobre Coma de Vaca (2450 m), sobre la Coma de Fre
sers (2525 m), La Canya, Ribesaltes (1100 m), La Moscatosa (1400 m), vessants del



Puig de Coma d'Olla, Es Quer, Portella d'Ogassa, Taga (1950 m), Sant Amanç, Saltor 
(1350 m). 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 27, 37. Orofït submed. 

GESNERIACEAE 

914. Ramonda myconi (L.) Reichenb.;i?. pyrenaica Pers. 

Nom vulgar: orella d'ós, aies de fetge. 

- Roques calcàries als estatges monta i subalpí, ce. 775-1800 m. 
Prefereix clarament les parets ombrivoles. Característica del Saxifrago-Ramondetum 
myconi (Sax ifragion mediae). VI-VIII. 

Abundant a la zona pre-pirinenca central, especialment abrupta: Lleixes delaCovil, 
1700 m; La Berruga, 1775 m; El Portet, 1550 m; Roques de Forât Mito, 1750 m; Ro
ca del Corb, 1480 m; El Grau, 1275 m;Golobran, 1500 m; Collada de Grats, 1250 m; 
Roca Aguda, 1200 m; sobre Angeláis, 1100 m; Coves de Ribes, 825 m;vorae lPon t 
d'en Cab reta, 775 m; Balma del Casot, 950 m; Serrât de l'Home; La Portella, 1300 m; 
torrent de la Corba; sobre Can Maiols (Ripollès), 1250 m; sobre Saltor, 1550 m; Sant 
Amanç. 1600-1800 m. També és fréquent a la vali Estremerà, on abunden les roques 
calcinais, 1200-1700 m. A d'altres sectors, molt mes esparsa: torrent de Pia de Rus, 
1550 m; vessants del Cim de Pleta Roja, 1700 m; torrent de Bancerola (La Tosca, Es 
Quer,...), 1300-1425 m; Rialb, 1100 m. 

DG 18, 28, 38, 27, 37. Latepir. 

OROBANCHACEAE 

915. Orobanche purpurea Jacq.; Phelypaea purpurea (Jacq.) Asch., P. coerulea (Vili.) 
C.A. Meyer 

Toses (VAYR., Cat. N.: 58). 
Nuria (GAUT., CataL : 335). 

— No hem vist la planta a la comarca, ni hem trobat exemplars d'herbari que en tes-
timoniïn la presencia. De tota manera, no hi ha motius seriosos per dubtar de les 
citacions a dalt ressenyades. 

DG 39, 18. Eur. 

916. Orobanche crenata Forskal; O. speciosa DC. 

Nom vulgar: frares. 

— Fréquent sobre lleguminoses cultivades {Vicia fab a, Pisum sativum, Vicia villosa 
subsp. varia) i algún cop també sobre plantes silvestres. VI-VIII. 
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Puig de Coma d'Olla, Es Quer, Portella d'Ogassa, Taga (1950 m), Sant Amanç, Saltar
(1350 m).

DG 29, 39, 18,28,38,27,37. Oròfit submed.

GESNERlACEAE

914. Ramonda myconi (L.) Reichenb.;R. pyrellaica Pers.

Nom vulgar: orella d'ós, ales de fetge.

- Roques calcàries als estatges montà i subalpí, cc. 775-1800 m.
Prefereix clarament les parets ombrívoles. Característica del Saxifrago-Ramolldetum
mycolli (Saxitragioll mediae). VI-V111.

Abundant a la zona pre-pirinenca central, especialment abrupta: Lleixes de la Covi!,
1700 m; La Berruga, 1775 m; El Portet, 1550 m; Roques de Forat Miló, 1750 m; Ro
ca del Corb, 1480 m; El Grau, 1275 m; Golobran, 1500 m; Collada de Grats, 1250 m;
Roca Aguda, 1200 m; sobre Angelats, llOO m; Coves de Ribes, 825 m; vora el Pont
d'en Cabreta, 775 m; Balma del Casot, 950 m; Serrat de l'Home; La Portella, 1300 m;
torrent de la Corba; sobre Can Maials (Ripollès), 1250 m; sobre Saltar, 1550 m; Sant
Amanç. 1600-1800 m. També és freqüent a la vall Estremera, on abunden les roques
calcinals, 1200-1700 m. A d'altres sectors, molt més esparsa: torrent de Pla de Rus,
1550 m; vessants del Cim de Pleta Roja, 1700 m; torrent de Bancerola (La Tosca, Es
Quer,... ), 1300-1425 m; Rialb, llOO m.

DG 18,28,38,27,37.

OROBANCHACEAE

Latepir.

915. Orobanche purpurea Jacq.; Phelypaea purpurea (Jacq.) Asch., P. coerulea (Vill.)
C.A. Meyer

Toses (VAYR., Cat. N.: 58).
Núria (GAUT., Catal: 335).

- No hem vist la planta a la comarca, ni hem trobat exemplars d'herbari que en tes
timoniïn la presència. De tota manera, no hi ha motius seriosos per dubtar de ies
citacions a dalt ressenyades.

DG 39, 18. Eur.

916. Orobanche crenata Forskal; o. speciosa DC.

Nom vulgar: frares.

- Freqüent sobre lleguminoses cultivades (Vicia taba, Pisum sativum, Vicia vil/osa
subsp. varia) i algun cop també sobre plantes silvestres. VI-Vlll.



El Baell, 1200 m; Campelles, 1300 m; Coll de la Casassa, 1200 m; vora Can Possons, 
1100 m; cap a Can Nofre de Pardines, 1200 m, sobre Lathyrus cirrhosus. 

DG 28, 38. Latemed. 

917. Orobanche reticulata Wallr. 

- L'hem vist a la baga de Pardines, entre els Plans de Portóles i l'Orri Veil, 1550-
1600 m; hi era frequent, i a la darrera localitat molt abundant. Únicament sobre 
Cirsium del grup eriophorum VII-VIH. 

DG 38. Eur. C i S 

918. Orobanche amethystea Thuill. subsp. amethystea 

Nom vulgar: frares. 

- Sembla forca frequent a l'estatge monta. Es fa ais prats sees, sobre Eryngium cam
pestre. VI-VII. 

Vora Esteguelella, 850 m; Magaña, 975 m; sota El Sola, 1175 m; Plañóles, 1200 m; 
Queralbs, 1200 m. 

DG 28, 38, 37. Med.-Submed.-Iran. 

919. Orobanche minor Sm. in Sowerby 

Nom vulgar: frares. 

- Estatge monta. VI-IX. 

Malgrat que poguem assenyalar poques localitats concretes, creiem que és una de les 
especies Orobanche mes corrents. 

El Baell, 1225 m, sobre Trifolium repens; Rialb, 1050 m; Fustanyá, 1200 m; vora Co
ma, 1000 m. 

DG 28, 38. Latemed. (-Atl.) 

Orobanche hederae Duby 

Nuria (VAYR., PL Cat.: 7 1 ; i n CAD., Fl. Cat. IV: 306) . 

- La citació de VAYR. - d e la qual no hi ha testimonis d'herbari- sembla clarament errónia, car 
Nuria és una localitat molt elevada on no viu l'heura (que és l'hoste habitual d'aquest Oroban

che). El mateix VAYR. ja havia inclós l'espécie en la seva flora nurienca (Cat. N.: 58) , pero sense 
indicar localitats concretes i especificant només que es fa "sobre las arrels d'eura". 

Nosaltres no hem vist la planta a la comarca, pero sí molt a la vora del seu limit meridional, al 
peu deis cingles de Corones (Ripollés), a uns 1200 m. No és impossible que penetri a la Valí de 
Ribes. 

DG 37. 

920. Orobanche caryophyllacea Sm.; O. vulgaris Poiret 

Nom vulgar: frares. 

- Clots de Magaña, 1150 m; vora Plañóles, 1200 m. En flor pel juny i el juliol. 

DG28 , 38. Eur. S 
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El Baell, 1200 m; Campelles, 1300 m; Coll de la Casassa, 1200 m; vora Can Possons,
1100 m; cap a Can Nofre de Pardines, 1200 m, sobre Lathyrus cirrhosu<

DG 28, 38.

917. Orobanche reticulata Wallr.

Latemed.

- L'hem vist a la baga de Pardines, entre els Plans de Pòrtoles i l'Orri Vell, 1550
1600 m; hi era freqüent, i a la darrera localitat molt abundant. Únicament sobre
Cirsium del grup eriophorum VII-VIII.

DG 38.

9I 8. Orobanche amethystea Thuill. subsp. amethystea

Eur. C i S

Nom vulgar: frares.

- Sembla força freqüent a l'estatge montà. Es fa als prats secs, sobre Eryngium cam
pestre. VI-VII.

Vora Esteguelella, 850 m; Maçana, 975 m; sota El Solà, I 175 m; Planoles, 1200 m;
Queralbs, 1200 m.

DG 28, 38, 37. Med.-Submed.-Iran.

919. Orobanche minor Sm. in Sowerby

Nom vulgar: frares.

- Estatge montà. VI-IX.
Malgrat que paguem assenyalar poques localitats concretes, creiem que és una de les
espècies d'Orobanche més corrents.

El Baell, 1225 m, sobre Trifolium repens; Rialb, 1050 m; Fustanyà, 1200 m; vora Co
ma, 1000 m.

DG 28, 38.

Orobanche hederae Duby

Núria (VAYR.,PI. Cat: ?l;in CAD.. FI. Cat. IV: 306).

Latemed. (-Atl.)

- La citació de VAYR. -de la qual no hi ha testimonis d'herbari- sembla clarament errònia, car
Núria és una localitat molt elevada on no viu l'heuIa (que és l'hoste habitual d'aquest Oroban
che). El mateix VA YR. ja havia ¡ociós l'espècie en la seva fIora nurienca (Cat. N.: 58), però sense
indicar localitats concretes i especificant només que es fa "sobre las arrels d'eura".
Nosaltres no hem vist la planta a la comarca., però sí molt a la vora del seu límit meridional al
peu dels cingles de Corones (Ripollès), a uns 1200 m. No és impossible que penetri a la Vall de
Ribes.

DG 37.

920. Orobanche caryophyllacea Sm.; o. vu/garis Poiret

Nom vulgar: frares.

- Clots de Maçana, 1150 m; vora Planoles, 1200 m. En flor pel juny i el juliol.

DG28,38. Eut. S



921. Orobanche lutea Baumg. 

- Costa de les Tutes, 2200 m, probablement sobre Ononis striata. En flor el mes 

d'agost. 

DG 29. Eur. S 

922. Orobanche rapum-genistae Thuill. 

Nom vulgar: frares. 

Nuria (VAYR., PL Cat : 70); Nuria, sobre Sarothamnus purgans (VAYR. in CAD., FL 

Cat. IV: 301). 

- Estatges monta i subalpí, c; però inexistent o molt rar als terrenys calcaris, on no 
troba els seus hostes habituáis. 850-1800 (2000) m. 
Parásita principalment Sarothamnus scoparius i sol fer-se, per tant, als poblaments 
d'aquesta espècie (Sarothamnion scoparli). També l'hem vist sobre Genista purgans. 
VI-VII. 

Aigües de Ribes, 850 m; vora la Talaia, molt abundant, 900 m; Pedrera, 1100 m;El 
Ginestar, 1050 m; Sta. Caterina, 1075 m; sobre Campelles, 1575 m; voltants de Pla
ñóles; sobre Can Morer, 1400 m; vora la Collada, 1750 m, sobre Genista purgans; 
sota el Puig Cornador, 1575 m; cap a Can Cerdà, 1200 m; baga de Ribes, 1400 m; 
de Fustanyà a Serrat; vora la Plana, 1250 m; La Ruira, 1400 m; vers Les Ribes, 
1425 m. 

Les poblacions locals sembla que corresponen, totalment o en gran part, a la subsp. 
benthamii (Timb.-Lagr.) P. Fourn. 

DG 39, 18, 28, 38. Lateatl. 

923. Orobanche gracilis Sm. ; O. cruenta Bertol. 

Nom vulgar: frares. 

Cap a Nuria (VAYR., PL Cat. : 70; in CAD., FI Cat. IV: 302). 

- Estatge monta, ce; penetra a l'estatge subalpí. 800-1600 (2000 ?) m. 
Es fa sobretot ais prats (Mesobromion, Aphyllanthion, etc.). Viu sobre les reís de di
verses Ueguminoses. VI-VII. 

El Sagnari, 825 m; vora Can Perramon de Baix, 825 m; El Baell, 1250 m; sobre An
geláis, 1225 m; Campelles, 1300 m; Plañóles, 1100 m; cap a Neva, 1250 m;baga de 
Toses, 1525 m; Toses, 1500 m; abundant de Fustanyà a Serrat, a uns 1350 m; Vila-
manya, 1350 m; vali Estremerà, 1400 m; sobre Queralbs, 1400 m; vers el Collet de 
Saltor, 1550 m. 

Horn troba de vegades una forma pàllida d'aquesta espècie, que deu correspondre a 
la var. citrina Coss. et Germ. 

DG 39, 18, 28, 38, 37. Med.-Submed. 

/ 
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921. Orobanche lutea Baumg.

- Costa de les Tutes, 2200 m, probablement sobre Ononis striata. En flor el mes
d'agost.

DG 29. Eur. S

922. Orobanche rapum-genistae Thuill.

Nom vulgar: frares.

Núria (VAYR., PL Cat: 70); Núria, sobre Sarothamnus purgans (VAYR. in CAD., FL
Cat. IV: 301).

- Estatges montà i subalpí, e; però inexistent o molt rar als terrenys calcaris, on no
troba els seus hostes habituals. 850-1800 (2000) m.
Parasita principalment Sarothamnus scoparius i sol fer-se, per tant, als poblaments
d'aquesta espècie (Sarothamnion scoparil). També l'hem vist sobre Genista purgans.
VI-VII.

Aigües de Ribes, 850 m; vora la Talaia, molt abundant, 900 m; Pedrera, 1100 m; El
Ginestar, 1050 m; Sta. Caterina, 1075 m; sobre CampeUes, 1575 m; voltants de PIa
noles; sobre Can Morer, 1400 m; vora la Collada, 1750 m, sobre Genista purgans;
sota el Puig Cornador, 1575 m; cap a Can Cerdà, 1200 m; baga de Ribes, 1400 m;
de Fustanyà a Serrat; vora la Plana, 1250 m; La Ruira, 1400 m; vers Les Ribes,
1425 m.

Les poblacions locals sembla que corresponen, totalment o en gran part, a la subsp.
benthamii (Timb.-Lagr.) P. Fourn.

DG 39, 18,28,38.

923. Orobanche gracilis Sm.; o. cruenta Bertol.

Nom vulgar: frares.

Lateatl.

Cap a Núria (VAYR., PL Cat.: 70; in CAD., FL Cat. IV: 302).

- Estatge montà, cc; penetra a l'estatge subalpí. 800-1600 (2000?) m.
Es fa sobretot als prats (Mesobromion, Aphyl/anthion, etc.). Viu sobre les rels de di
verses lleguminoses. VI-VII.

El Sagnari, 825 m; vora Can Perramon de Baix, 825 m; El Baell, 1250 m; sobre An
gelats, 1225 m; Campelles, 1300 m; Planoles, 1100 m; cap a Nevà, 1250 m; baga de
Toses, 1525 m; Toses, 1500 m; abundant de Fustanyà a Serrat, a uns 1350 m; Vila
manya, 1350 m; vall Estremera, 1400 m; sobre Queralbs, 1400 m; vers el Callet de
Saltor, 1550 m.

Hom troba de vegades una forma pàl.lida d'aquesta espècie, que deu correspondre a
la var. citrina Cosso et Germ.

DG 39, 18,28, 38, 37. Med.-Submed.



Orobanche variegata Wallr. 

Muntanyes de Nuria (VAYR., PI. Cat. : 7 0 ; in CAD., FI Cat. IV: 302). 

— La citació de VAYR. no és avalada per exemplars d'herbari; creiem que s'ha de posar en dubte. 

LENTIBULARIACEAE 

924. Pinguicula grandiflora Lam. 

Cap al Salt del Satre (SALV. in COSTA, Introd.: 165);Serrade Nuria (COSTA in 
WK.,Prodr. II: 635). 
Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N: 48); llocs xops de Nuria (CAD., FI V: 96); 
Nuria (CAD., Exc: 102; FI Cat. IV: 50) (SEN., FI N. : 70); Bosc de la Mare de 
Déu, i ais torrents (SEN., Add. : 112). 
Baixa fins al balneari Montagut (CAD., FL V. : 96). 
Nuria, 2050-2150 m, vali de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-
Pinguiculetum). 

— Estatge subalpí, c; també a l'estatge monta, on és molt mes rara. 1200-2250 m. 
Mulleres, vores de rierols, roques regalimoses. Prefereix els terrenys calcaris, i es pot 
considerar lligada a les comunitats dels Tofìeldietalia. VI-Vili. 

Entre la Collada de Toses i el Pia d'Anyella, 1900 m; vora la Collada de Toses, 1750 
m; vali Estremerà, 1250-1600 m; Nuria, 2000 m; Roc de la Malè, 2075 m; cap al 
Collet Verd, 2150 m; Daió, 1200 m; Gorges del Freser; torrent de la Balma, 2250 m; 
Coma de Fresers;Coll de Jou, 1600 m; Els Prats, 1450 m. 
La citació que fa CAD. del balneari Montagut (Aiguës de Ribes) sembla que ha de 
correspondre a P. vulgaris. A la Fl. Cat. aqüest autor no repeteix la citació, i en canvi 
indica P. vulgaris de la Vali de Ribes (terme generic que sovint s'ha de traduir per 
Aiguës de Ribes). 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 37. Oròfit europ. W 

925. Pinguicula vulgaris L. 

Nuria (VAYR., Cat. N: 48) (CAD., Exc: 102 ) (SEN. , /Ud : \\2\Fl. N: 70). 
Des de la Vali de Ribes a Nuria (CAD., FL Cat. IV: 49). 
Toses (VAYR. in CAD., F i Cat. IV: 49). 
Coma de Vaca (VAYR., Cat. N. : 48). 

Vali de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pinguiculetum, ut 
subsp. alpicold). 
Vali de Conili, 1350-1400 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. not. Il: 
219, Cariceto-Eriophoretum latifolii ut subsp. alpicola). 

— De l'estatge monta al limit inferior de l'alpi, c. 850-2300 m. 
Es fa a les mulleres, vores de rierols, roques regalimoses,... Té preferencia pels ter
renys calcaris o per les aigües més o menys alcalines. Es considera característica de 
l'ordre Tofleldietalia;\íom la troba també al Caricion nigrae, als Montio-Cardamineta-
lia, aYAdiantion,... V-VII. 
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Orobanche variegata Wallr.

Muntanyes de Núria (V AYR., Pl. Cat.: 70; in CAD., Pl. Cat. IV: 302).

- La citació de VAYR. no és avalada per exemplars d'herbari; creiem que s'ha de posar en dubte.

LENTIBULARlACEAE

924. Pinguicula grandifJora Lam.

Cap al Salt del Satre (SALV. in COSTA. Introd.: 165);Serra de Núria (COSTA in
WK.• Prodr. fi: 635).
Muntanyes de Núria (VAYR.• Cat. N.: 48); llocs xops de Núria (CAD., FI v.: 96);
Núria (CAD.• Exc.: 102; FI Cat. IV: 50) (SEN.• FI N.: 70); Bosc de la Mare de
Déu. i als torrents (SEN.• Add.: 112).
Baixa fins al balneari Montagut (CAD .• FI v.: 96).
Núria. 2050-2150 m. vall de Finestrelles. 2100 m (BR.-BL.. Vég. alp. t. 15. Cariceto
Pinguiculetum).

- Estatge subalpí. c; també a l'estatge montà. on és molt més rara. 1200-2250 m.
Mulleres, vores de rierols, roques regalimoses. Prefereix els terrenys calcaris, i es pot
considerar lligada a les comunitats dels To[ieldietalia. VI-vm.

Entre la Collada de Toses i el Pla d' Anyella. 1900 m; vora la Collada de Toses. 1750
m; vall Estremera. 1250-1600 m; Núria. 2000 m; Roc de la Malè, 2075 m; cap al
Callet Verd. 2150 m; Daió. 1200 m; Gorges del Freser; torrent de la Balma, 2250 m;
Coma de Fresers; Coll de Jou, 1600 m; Els Prats. 1450 m.
La citació que fa CAD. del balneari Montagut (Aigües de Ribes) sembla que ha de
correspondre a P. vu/garis. A la FI. Cat. aqüest autor no repeteix la citació, i en canvi
indica P. vulgaris de la Vall de Ribes (terme genèric que sovint s'ha de traduir per
Aigües de Ribes).

DG 29. 39, 18.28.38.37. Oròfit europ. W

925. Pinguicula vulgaris L.

Núria (VAYR.,.Ozt. N.: 48)(CAD.• Exc.: 102)(SEN.• Add.: II2; FI. N.: 70).
Des de la Vall de Rlbes a Núria (CAD.• FI Cat. IV: 49).
Toses (VAYR. in CAD.• FI Cat. IV: 49).
Coma de Vaca (VAYR.• Cat. N.: 48).
Vall de Finestrelles. 2100 m (BR.-BL.. Vég. alp. t. 15. Cariceto-Pinguiculetum, ut
subsp. alpicola).
Vall de Conill. 1350-1400 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. nat. fi:
219. Cariceto-Eriophoretum latifoli; ut subsp. alpicola).

- De l'estatge montà al límit inferior de l'alpí. c. 850-2300 m.
Es fa a les mulleres, vores de rierols, roques regalimoses, ... Té preferència pels ter
renys calcaris o per les aigües més o menys alcalines. Es considera característica de
l'ordre To[ieldietalia; hom la troba també al Caricion nigrae, als Montio-Cardamineta
Iia. a l'Adiantion•... V-VIl.



Aigùes de Ribes, 850 m; mulleres de la baga de Campelles, forca abundant, 1300-
1600 m; Plans de Nevà, 1500 m; El Sola, 1200 m; baga de Fornells; vora el Coli de 
la Creu de Meians, 1925 m; sobre la Plana, 1350 m; Font de l'Home mort, 1850 m; 
Nùria, 2025 m; Coma de Fontalba; Coma de Noucreus, 2200 m; Roc de la Male, 
2075 m; sota el Collet Verd, 2100 m; Coma del Gispet, 2075 m; Coma de Vaca, 
2300 m; Serra de la Canya, 2050 m; vessants del Puig Cerverfs, 1900 m;bosc de 
Pardines, 1650 m; de Pardines a Boixetera, 1200 m; torrent de Bancerola, 1200-
1350 m, molt abundant; Conivella, 1450 m; Mas Conili, 1200 m; sobre Perapinta, 
1375 m; Sant Amane. 1700 m. 

Pianta forca polimorfa que, d'altra banda, s'hibrida amb P. grandiflora. Les dimen-
sions de la coroMa sembla que variin de manera irregular en una mateixa població, 
i d'un any a l'altre en una mateixa pianta; l'atribució de les formes de fior grossa a 
una pretesa subsp. o var. alpicola creiem que tenen poc fonament. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 37. Circumbor.-alp. 

PLANT AGINACEAE 

926. Plantago major L. 

Plañóles, 1050 m (O. de BOLÒS, Veg. vert. sept, pin: 490, Lolieto-Plantaginetum). 

— Estatge monta, c; també a l'estatge subalpi, on és, però, mes rara. 775-1500 
(2125) m. 
Es fa en indrets sotmesos a trepig (camins, prats molt pasturáis, vorades, ...). Poly-
gonion avicularis, Plantaginetalia majoris, Cynosurion cristati VII-IX. 

Sota el Sagnari, 800 m; vali d'Esteguelella; vali de Barricò, 900 m; La Talaia, 875 
m; El Baell, 1100 m; Campelles, 1300 m; Roques Blanques, 1000 m; sota Plañóles, 
1100 m; Espinosa, 1150 m; Toses, 1425 m; cap a la Collada de Toses, 1550 m; vol-
tants de Ribes de Freser, 900-1000 m; Rialb, 1050 m; Fustanyà; Serrât; cap a la 
Font de l'Home mort, 1800 m; Daió, 1200 m; Nuria, 1975 m; sobre Nuria, 2125 
m; vora el Pía deis Anyells, 1850 m; Gorges del Freser, 1300 m; Ribesaltes, 1150 m; 
sota Coma, 1025 m; Pardines, 1200 m; cap a la Moscatosa, 1300 m; sota Macana, 
875 m. 

DG 39, 18, 28, 38, 27, 37. Subcosm. 

927. Plantago marítima L. subsp. serpentina (Ali.) Arcangeli 

Ribes (VAYR., PL Cat: 86, "uno sobre margas, de color muy oscuro, que parece 
se lo comunican") (CAD., FI V.: 106;F¿ Cat. IV: 438). 

— Estatges monta i subalpí inferior, a la zona pre-pirinenca, c. A la zona axial, 
molt rara. 800-1625 m. 
Es fa sobretot als terrenys calcaris i en sois argilosos compactes o pedregosos, poc o 
molt humits. Camins, terres nues, prats, mulleres. V-VIII. 

Serrât de l'Home, 1275 m; Aigües de Ribes, 800-850 m; Barricò, 975 m; vora la Ro-
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Aigües de Ribes, 850 m; mulleres de la baga de Campelles, força abundant, 1300
1600 m; Plans de Nevà, 1500 m; El Solà, 1200 m; baga de Fornells; vora el Coll de
la Creu de Meians, 1925 m; sobre la Plana, 1350 m; Font de l'Home mort, 1850 m;
Núria, 2025 m; Coma de Fontalba; Coma de Noucreus, 2200 m; Roc de la Malè,
2075 m; sota el Callet Verd, 2100 m; Coma del Gispet, 2075 m; Coma de Vaca,
2300 m; Serra de la Canya, 2050 m; vessants del Puig Cerverís, 1900 m; bosc de
Pardines, 1650 m; de Pardines a Boixetera, 1200 m; torrent de Bancerala, 1200
1350 m, molt abundant; Conivella, 1450 m; Mas Conill, 1200 m; sobre Perapinta,
1375m;SantAmanç.1700m.

Planta força polimorfa que, d'altra banda, s'hibrida amb P. grandijlora. Les dimen
sions de la corol·la sembla que variïn de manera irregular en una mateixa població,
i d'un any a l'altre en una mateixa planta; l'atribució de les formes de flor grossa a
una pretesa subsp. o var. a/picola creiem que tenen poc fonament.

DG 29, 39, 18,28,38,37.

PLANTAGINACEAE

Circumbor.-alp.

926. Plantago major L.

Planoles, 1050 m (O. de BOLÒS, Veg: vert. sept. pir.: 490, Lo/ieto-Plantaginetum).

- Estatge montà, e; també a l'estatge subalpí, on és, però, més rara. 775-1500
(2125)m.
Es fa en indrets sotmesos a trepig (camins, prats molt pasturats, vorades, ... ). Po/y
gonion avieu/aris, P/antagineta/ia majoris, Cynosurion cristati VII-IX.

Sota el Sagnari, 800 m; vall d'Esteguelella; vall de Barricó, 900 m; La Talaia, 875
m; El Baell, llOO m; Campelles, 1300 m; Roques Blanques, 1000 m; sota Planoles,
llOO m; Espinosa, liSO m; Toses, 1425 m; cap a la Collada de Toses, 1550 m; vol
tants de Ribes de Freser, 900-1000 m; Rialb, 1050 m; Fustanyà; Serrat; cap a la
Font de l'Home mort, 1800 m; Daió, 1200 m; Núria, 1975 m; sobre Núria, 2125
m; vora el Pla dels Anyells, 1850 m; Gorges del Freser, 1300 m; Ribesaltes, liSO m;
sota Coma, 1025 m; Pardines, 1200 m; cap a la Moscatosa, 1300 m; sota Maçana,
875 m.

DG 39, 18,28,38,27,37. Subcosm.

927. Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcangeli

Ribes (VAYR., Pi CaL: 86, "uno sobre margas, de color muy ascuro, que parece
se lo comunican") (CAD., FL v.: 106;FL Cat. IV: 438).

- Estatges montà i subalpí inferior, a la zona pre-pirinenca" c. A la zona axial,
molt rara. 800-1625 m.
Es fa sobretot als terrenys calcaris i en sòls argilosos compactes o pedregosos, poc o
molt humits. Camins, terres nues, prats, mulleres. V-VIII.

Serrat de l'Home, 1275 m; Aigües de Ribes, 800-850 m; Barricó, 975 m; vora la Ro-



ca Aguda, 1150 m; El Grau, 1325 m; sobre el Pia de Plaus, 1325 m; baga de Camp-
elles, 1300-1600 m; Coli de la Casassa, 1200 m; Campelles, 1300 m; Plans de Neva, 
1500 m; baga de Toses, 1625 m; sota la Collada de Toses, 1600 m; sobre Vilamanya, 
1400 m; Pardines, 1250 m; Vilaro, 1225 m; sota Boixetera, 1400 m; Bac de l'Heura, 
900-1000 m; sobre Bruguera, 1250 m; Collet de Saltor, 1600 m. 

DG 18, 28, 38, 27, 37. Oròfìt europ. SW 

928. Plantago subulata L. subsp. holosteum (Scop.) O. Bolòs et Vigo var. depauperata 
(Godr. in Gren et Godr.) O. Bolòs et Vigo; P. cannata Schrader ex Mert. et Koch, 
non Moench, P. acanthopylla Decne 

Ribes (VAYR., Cat. M: 63;PL Cal: 86, sub var. depauperata ?) (CAD.,FL Cat. IV: 
437). 

- Estatges monta i subalpí en terrenys àcids, r. 900-1625 (2000) m. 
Silicícola. Es fa ais replanéis de roca i en general ais sois rocosos, esquelètics. De 
l'aliança Sedo-Scleranthion. VI-VIII. 

Sota el Baell, 1100 m; Pedrera, 1150 m; Costa de Sant Antoni, 1225 m; Soleil de 
Ventola, 1225 m; Ventola, 1300 m; sobre Can Morer, 1400 m; sota Dòrria, 1475 
m; baga de Toses, 1625 m. Sant Antoni de Ribes (ex herb. J.M. BARNADES in BC 
603133); Nuria (ex herb. J.M. BARNADES in BC 603528, 603131, sub P. alpina). 

DG 39, 18, 28, 38. Submed. 

929. Plantago media L. 

Nom vulgar: plantatge, platerets. 

Ribes (CAD., FL V.: 106). 

- Estatge monta i, en terrenys calcaris, estatge subalpí, ccc; estatge subalpí en 
substrat àcid, ce. 775-2125 m. 
Es fa sobretot ais prats grassos. Característica del Mesobromion; però apareix també a 
d'altres menés de prats (Aphyllanthion, Nardion, etc.) V-VIII. 

Des de l'entrada de la Vali fins a Rus, a la vali de Nuria i a la Collada Verda. A l'alta 
muntanya mes abundant a les serres pre-pirinenques que no pas a la zona axial. Algu-
nes localitats représentatives: El Sagnari, La Corba, Estèguel, Collada de Grats, vali 
de Barricò, El Baell, Aiguës de Ribes, La Berruga (1750 m), Campelles, Prat de Jou, 
Costa Pubilla (2000 m), El Bac, Plañóles, Coli del Remolo, Costa Borda (1900 m), 
Nevà, baga de Fomells, sobre Can Morer, El Palós, Toses, Coli de la Creueta, Pia de 
Rus, Pia d'Anyella, Collada de Toses, cap al Coli de la Creu de Meians, Pia de Punya, 
voltants de Ribes, Batet, Rialb, Queralbs, Estebris, Gorges de Nuria, vali de Nuria 
(fins a uns 2125 m), Gorges del Freser, Els Emprius de Serrât, Fustanyà, Ribesaltes, 
Pia Rodó, l'Orri, La Falgosa, Can Barratort, Pardines, l'Orri Veli, Plans de Portóles, 
Coli del Pal, Conivella, lusos de Taga, Clots de Macana, Bruguera, Coli de Jou, Pía de 
Pena, etc. etc. etc. 

DG 29, 39, 18,28, 38, 48 ,27 , 37. Lateeur. 
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ca Aguda, 1150 m; El Grau, 1325 m; sobre el Pla de Plaus, 1325 m; baga de Camp
elles, 1300-1600 m; Coll de la Casassa, 1200 m; Campelles, 1300 m; Plans de Nevà,
1500 m; baga de Toses, 1625 m; sota la Collada de Toses, 1600 m; sobre Vilamanya,
1400 m; Pardines, 1250 m; Vilaró, 1225 m; sota Boixetera, 1400 m;Bac de l'Heura,
900-1000 m; sobre Bruguera, 1250 m; Callet de Saltar, 1600 m.

DG 18,28,38,27,37. Oròfit europ. SW

928. Plantago subulata L. subsp. holosteum (Scop.) O. Bolòs et Vigo var. depauperata
(Godr. in Gren et Godr.) O. Bolòs et Vigo; P. carinata Sehrader ex Mert. et Koch,
non Moench, P. acanthopylla Decne

Ribes (VAYR., Cat N.: 63; PL Cat.: 86, sub var. depauperata ?) (CAD., FL Cat. IV:
437).

- Estatges montà i subalpí en terrenys àcids, r. 900-1625 (2000) m.
Silicícola. Es fa als replanets de roca i en general als sòls rocosos, esquelètics. De
l'aliança Sedo-Scleranthion VI-VIII.

Sota el Baell, 1100 m; Pedrera, 1150 m; Costa de Sant Antoni, 1225 m; Solell de
Ventolà, 1225 m; Ventolà, 1300 m; sobre Can Morer, 1400 m; sota Dònia, 1475
m; baga de Toses, 1625 m. Sant Antoni de Ribes (ex herb. J.M. BARNADES in BC
603133); Núria (ex herb. J.M. BARNADES in BC 603528, 603131, sub P. alpina).

DG 39, 18,28,38. Submed.

929. Plantago media L.

Nom vulgar: plantatge, platerets.

Ribes (CAD., FL v.: 106).

- Estatge montà i, en terrenys calcaris, estatge subalpí, cec; estatge subalpí en
substrat àcid, cc. 775-2125 m.
Es fa sobretot als prats grassos. Característica del Mesobromion; però apareix també a
d'altres menes de prats (Aphyllalltlzioll, Nardion, etc.) V-VIIl.

Des de l'entrada de la Vall fms a Rus, a la vall de Núria i a la Collada Verda. A l'alta
muntanya més abundant a les serres pre-pirinenques que no pas a la zona axial. Algu
nes localitats representatives: El Sagnari, La Corba, Estèguel, Collada de Grats, vall
de Barricó, El Baell, Aigües de Ribes, La Berruga (J 750 m), Campelles, Prat de Jou,
Costa Pubilla (2000 m), El Bac, Planoles, Coll del Remolà, Costa Borda (J 900 m),
Nevà, baga de Fornells, sobre Can Morer, El Palós, Toses, Coll de la Creueta, Pla de
Rus, Pla d'Anyella, Collada de Toses, cap al Coll de la Creu de Meians, Pla de Punya,
voltants de Ribes, Batet, Rialb, Queralbs, Estebrís, Gorges de Núria, vall de Núria
(fms a uns 2125 m), Gorges del Freser, Els Emprius de Serrat, Fustanyà, Ribesaltes,
Pla Rodó, l'Orri, La Falgosa, Can Barratort, Pardines, l'Orri Vell, Plans de Pòrtoles,
Coll del Pal, Conivella, llisos de Taga, Clots de Maçana, Bruguera, Coll de Jou, Pla de
Pena, etc. etc. etc.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37. Lateeur.



Plantago x mixta DomLn;f. x incerta f. Fourn. (=P. major x media). 

- No pas rara a l'estatge monta, sobretot als prats de l'alianca Cynosurion cristati 
Macana, 975-1000 m; sobre Sa Cot, 1025 m; prats de Ventaiola, 975 m; Toses, 
1500 m. 

DG 18, 38. 

Plantago atrata Hoppe;.P. fuscescens Jordan 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 64;PL Cat: 86). 

- L'exemplar de l'herbari Vayreda corresponent a aquesta citació s'ha d'atribuir, al nostre parer, 
a P. monosperma. 

930. Plantago monosperma Pourret 

Nuria (POURRET, Chloris: 136) (COSTA in LOSA, Plantagos: 31) (PUJOL in 
VAYR., PL not: 134) (VAYR, Cat N.: 64) (CAD., Notas fitog. 10: 26) (SEN., 
Add: 153; Fl N.: 74). 
Coma-negra (llegiu Fontnegra) (CAD., Exc: 100); Fontnegra (CAD., Fl Cat. IV: 
442). 
Puigllancada (CAD., FL Cat. IV: 442). 
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL-, Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae); 
sobre Nuria, 2200 m (BR.-BL., Lc.: 161, Festucetum scopariae subassociació de 
Festuca ovina subsp. indigesta); Serra de l'Embut, 2240 m, valí de Finestrelles, 2200 
m (BR.-BL., Lc. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum); vers el Pic de la Fossa del Gegant, 
2300 m (BR.-BL., Le. t. 23,Pumileto-Festucetum supinae). 
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum: 266 taula). 
SERVE (Rech. comp.j l'assenyala de la zona del Pas dels Lladres, 2500-2640 m, din-
tre les comunitats del Festucion supinae (vegeu t. XVIII i XIX). 

- Alta muntanya axial, ecc; a les serres pre-pirinenques, c. 1650-2750 m. 
Es fa principalment a les pastures acidófiles i es considera, per aixó, especie caracte
rística deis Caricetalia curvulae. Pero, hom la troba també als prats calcícoles (Sesle-
rietalia coeruleae), als Uocs pedregosos, etc. V-VIII. 

Algunes localitats de la zona axial: Collada de Toses, Coll de la Bassa, sobre Dórria, 
Collet de les Barraques, Pas dels Lladres, tossa del Puigmal (2675 m), Coma de Font-
alba, valí de Nuria, Collet Verd (2200 m), Roc de la Male, Pic de 1'Aliga, Coma de 
Noufonts (2200-2400 m), Coma de Noucreus, Collet de Fontnegra (2600 m), Ti-
rapits (2750 m), Coma de Fresers, Puig de Bastiments, Coll de la Marrana, comarca 
de Mantinell, Balandrau, Serra de la Canya, Pía de Batibaumes, Pía de les Basses de 
Dalt (1875 m), Collada de Meianells, Mont-roig,... 
Localitats de les serres pre-pirinenques: Costa Rasa (2150 m), Costa Geperuda (2300 
m), sobre Pía d'Anyella, Pía de Rus, Coll de la Creueta (1900 m), Cim de la Coma de 
Migjorn, Pedra Picada (1975 m), Costa Borda, Costa Pubilla (2000 m), La Covil, Sant 
Amane (1650 m), llisos de Taga, cim de Taga (2000 m), vessants del Puig de Coma 
d'Olla, Puig s'Estela (1950 m), vora el Coll del Pal. 

DG 29, 39, 18, 28 ,38 , 48, 37. Pir. 
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Plantago x mixta Dornin;l~ x incerta r. Fourn. (;p' major x media).

- No pas rara a l'estatge montà, sobretot als prats de l'aliança Cynosun'on cn'stati
Maçana, 975-1000 rn; sobre Sa Cot, 1025 rn; prats de Ventaiola, 975 m; Toses,
1500 rn.

DG 18,38.

Plantago atrota Hoppe;P. jUscescens Jordan

Muntanyes de Núria (VAYR, Cat. N.: 64;Pl. Cat.: 86).

- L'exemplar de l'herbari Vayreda corresponent a aquesta citació s'ha d'atribuir, al nostre parer,
a P. monosperma.

930. Plantago rnonospenna POUITet

Núria (POURRET, Ch/oris: 136) (COSTA in LOSA, Plantagos: 31) (PUJOL in
VAYR., P/. nat: 134) (VAYR, CaL N: 64) (CAD., Notas fitog. 10: 26) (SEN.,
Add.: 153; FI. N. 74).
Coma-negra (llegiu Fontnegra) (CAD., Exc.: 100); Fontnegra (CAD., FL Cat. IV:
442).
Puigllançada (CAD., FL Cat. IV: 442).
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae);
sobre Núria, 2200 m (BR-BL., Lc.: 161, Festucetum scopariae subassociació de
Festuca ovina subsp. indigesta); Serra de l'Embut, 2240 m, vall de Finestrelles, 2200
m (BR.-BL., Lc. t. 20, E/yneto-Oxytropidetum); vers el Pic de la Fossa del Gegant,
2300 m (BR.-BL., Lc. t. 23, Pumileto-Festucetum supinae).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum: 266 taula).
SERVE (Rech. camp.) l'assenyala de la zona del Pas dels Lladres, 2500-2640 m, din
tre les comunitats del Festucion supinae (vegeu t. XVIII i XIX).

- Alta muntanya axial, cec; a les serres pre-pirinenques, c. 1650·2750 m.
Es fa principalment a les pastures acidòfiles i es considera, per això, espècie caracte
rística dels Caricetalia curvulae. Però, hom la troba també als prats calcícoles (Sesle
rietalia coeruleae), als llocs pedregosos, etc. V-VIII.

Algunes localitats de la zona axial: Collada de Toses, CoU de la Bassa, sobre Dòrria,
Callet de les Barraques, Pas dels Lladres, tossa del Puigmal (2675 rn), Coma de Font
alba, vall de Núria, CaUet Verd (2200 m), Roc de la Malè, Pic de l'Aliga, Coma de
Noufonts (2200-2400 m), Coma de Noucreus, CaUet de Fontnegra (2600 m), Ti
rapits (2750 m), Coma de Fresers, Puig de Bastiments, Coll de la Marrana, comarca
de Mantinell, Balandrau, Serra de la Canya, Pla de Batibaurnes, Pla de les Basses de
Dalt (1875 m), CoUada de Meianells, Mont-roig,...
Localitats de les serres pre-pirinenques: Costa Rasa (2150 m), Costa Geperuda (2300
m), sobre Pla d'Anyella, Pla de Rus, Coll de la Creueta (1900 rn), Cim de la Coma de
Migjorn, Pedra Picada (1975 rn), Costa Borda, Costa Pubilla (2000 rn), La Covi!, Sant
Amanç (1650 m), llisos de Taga, cim de Taga (2000 m), vessants del Puig de Coma
d'Olla, Puig s'Estela (1950 m), vora el CoU del Pal.

DG 29, 39,18,28,38,48,37. Piro



931. Plantago lanceolata L. 

Nom vulgar: plantatge. 

Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161,Festucetum scopariae subassocia-
ció de Festuca ovina subsp. indigesta). 

— Estatge monta, ccc; penetra àmpliament a l'estatge subalpí on és encara corrent. 
775-2150 m. 
Abunda sobretot ais prats de dall (Arrhenatheríon) i a les pastures grasses (Mesobro-
mionj, però es fa també a moltes altres menes de prats (Xerobromion, Nardion,... ), 
a les mulleres i herbassars higròfils, etc. Hom la considera característica deis Moli-
nio-Arrhenatheretea. IV-X. 

Des de 1'entrada de la Vali fins al Pia de Rus, a la vali de Nuria i a Portóles. Algunes 
localitats representatives: El Casot, El Sagnari, Estèguel, Golobran, Barricò, Aigües 
de Ribes, El Baell, El Portet (1675 m), Angeláis, Campelles, El Bac, Plañóles, For-
nells, Toses, Pia d'Anyella, Dòrria, Ribes de Freser, Batet, Rialb, vali Estremerà, 
Queralbs, Serrai, Gorges de Nuria, Nuria (2050 m), Gorges del Freser (fins al Coli 
dels Homes, 2100 m), Els Emprius de Serrat (1650 m), Pia dels Anyells (1850 m), 
Ribesaltes, Pardines, Boixetera, l'Orri Veli, Plans de Portóles, Les Noufonts, Vilaró, 
Can Barratort, La Falgosa, Conivella, llisos de Taga, Bruguera, etc. etc. etc. 

Planta molt polimorfa, ais llocs frescals representada per formes robustes i glabres, ais 
indrets secs per formes esquifides i sovint mes o menys piloses. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 27, 37. Subcosm. 

932. Plantago sempervirens Crantz;/! cynops L. 1762, non L. 1753 

Fins a Nuria (VAYR., PL Cat. : 86) (CAD., FI Cal IV: 434). 

— Estatge monta, r. Penetra a l'estatge subalpí ? 800-1500 (2000 ?) m. 

Es fa ais prats secs, talussos, llocs pedregosos,... Xerobromion, Thlaspietea, etc. IV-
VIII. 

Serrat de l'Home, 1275 m; Pas del Llop, 1450 m; El Baell, 1100 m; sobre Angelats, 
1000 m; Pedrera, 925 m; Ribes de Freser, 950 m; Roques Blanques, 1000 m; codo-
lars del Rigard, 1050 m; Plañóles, 1100 m; Espinosa, 1200 m;Fornells, 1300 m; so
bre Toses, 1500 m; Rialb. 1050 m. 
Les citacions de Nuria a dalt ressenyades semblen estranyes, tractant-se d'una locali-
tat tan elevada. Ni a Pherbari Vayreda ni a l'herbari Cadevall no n'hi ha testimonis. 

DG 18, 28, 38, 37, 39 ? Latemed. SW 

CAPRIFOLIACEAE 

933. Sambucus ebulus L. 

— Estatge monta, c; penetra un xic a l'estatge subalpí. 800-1650 m. 
Llocs ruderals poc o molt humits, vorades. Convolvuletalia. VI-VIII. 
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931. Plantago ¡anceolata L.

Nom vulgar: plantatge.

Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassocia
ció de Festuca ovina subsp. indigesra).

- Estatge montà, cec; penetra àmpliament a l'estatge subalpí on és encara corrent.
775-2150 m.
Abunda sobretot als prats de dall (Arrhenatherion) i a les pastures grasses (Mesobro
mion), però es fa també a moltes altres menes de prats (Xerobromion, Nardion, ... ),
a les mulleres i herbassars higròfIls, etc. Hom la considera característica dels Moli
nio-Arrhenatheretea. IV-X.

Des de l'entrada de la Vall fins al Pla de Rus, a la vall de Núria i a pòrtoles. Algunes
localitats representatives: El Casot, El Sagnari, Estèguel, Golobran, Barricó, Aigües
de Ribes, El Baell, El Portet (1675 ml, Angelats, Campelles, El Bac, Pianoles, For
nells, Toses, Pla d'Anyella, Dòrria, Ribes de Freser, Batet, Rialb, vall Estremera,
Queralbs, Serrat, Gorges de Núria, Núria (2050 ml, Gorges del Freser (fms al Coll
dels Homes, 2100 ml, Els Emprius de Serrat (1650 ml, Pla dels Anyells (1850 ml,
Ribesaltes, Pardines, Boixetera, l'Orri Vell, Plans de Pòrtoles, Les Noufonts, Vilaró,
Can Barratort, La Falgosa, Conivella, llisos de Taga, Bruguera, etc. etc. etc.

Planta molt polimorfa, als llocs frescals representada per formes robustes i glabres, als
indrets secs per fonnes esquifides i sovint més o menys piloses.

DG 29, 39, 18,28,38,48,27,37. Subcosm.

932. Plantago sempervirens Crantz; P. cy"ops L. 1762, non L. 1753

Fins a Núria (VAYR., PL Cat: 86) (CAD., FL Cat IV: 434).

- Estatge montà, r. Penetra a l'estatge subalpí? 800-1500 (2000?) m.
Es fa als prats secs, talussos, llocs pedregosos,... Xerobromíol1, Thlaspietea, etc. IV
Vlll.

Serrat de l'Home, 1275 m; Pas del Llop, 1450 m; El Baell, 1100 m;sobre Angelats,
1000 m; Pedrera, 925 m; Ribes de Freser, 950 m; Roques Blanques, 1000 m; codo
lars del Rigard, 1050 m; Pianoles, 1100 m; Espinosa, 1200 m; Fornells, 1300 rn; so
bre Toses, 1500 m; Rialb. 1050 m.
Les citacions de Núria a dalt ressenyades semblen estranyes, tractant-se diuna locali
tat tan elevada. Ni a l'herbari Vayreda ni a l'herbari Cadevall no n'hi ha testimonis.
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DG 18,28,38,37,39?

CAPRIFOLlACEAE

933. Sambucus ebulus L.

- Estatge montà, e; penetra un xic a l'estatge subalpí. 800-1650 m.
Llocs ruderals poc o molt humits. vorades.Convolvuletalia. VI-VIII.

Latemed. SW



Sota del Sagnari, 800 m; Esteguelella, 850 m; Estèguel, 825 m; vall de Barricô,850 m; 
Aiguës de Ribes, 825 m; El Baell, 1200 m; vora Campelles, 1275 m; baga de Camp-
elles, 1650 m, clariana de l'avetosa; vall del Bac; Roques Blanques, 1000 m; Neva, 
1250 m; sotaDôrria, 1450 m;Toses, 1450 m; de Toses a la Collada, 1550 m; voltants 
de Ribes; Rialb, 1100 m; vall Estremera, 1400 m; Queralbs;Gorges del Freser, 1500 
m; Ribesaltes, 1175 m; sobre la Falgosa, 1300 m; cap a Boixetera, 1450 m; Per-
ramon, 975 m; Bruguera, 1175 m. 

DG 39, 18, 28, 38, 37. Plurireg. 

Sambucus nigra L. 

Nom vulgar: sabuc. 

— Estatge monta, c. 775-1550 m. 
Boscos de ribera, marges i vorades frescals, clarianes. Alno-Ulmion, Prunetalia spino-
sae,... De vegades plantât. IV-VII. 

— Des de l'entrada de la Vall fins a Toses, a les Gorges del Freser i a prop la Collada 
Verda. Vpres del Freser, sota el Sagnari, 775 m; Esteguelella, 850 m; Aiguës de Ribes, 
850 m; El Baell, 1200 m; sota Ventolà, 1275 m; Neva, 1250 m; Fornells, 1300 m; 
sota Dôrria, 1475 m; Toses, 1450 m; voltants de Ribes de Freser, sobretot al libéral 
dels rius, 875-1000 m; Rialb, 1050; cap a Fustanyà, 1100 m; Serrât, 1300 m; Gorges 
del Freser, 1350 m; vall de Conill, 1000-1200 m; cap a Boixetera, 1425 m; sota la 
Collada Verda, 1550 m; de Torroella a la Talaia, 950 m. 

DG 39, 18, 28, 38, 37. Plurireg. 

Sambucus racemosa L. 

Nom vulgar: sabuc. 

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (Fl. N. : 66). 
Queralbs, cap a Cremal (CAD., FL Cat. III: 121). 

— Estatge subalpf, r i de distribuciô irregular. Pénétra a l'estatge monta superior. 
(1300) 1500-1800 m. 
Clarianes de bosc, torrents. De Yaliança Sambuco-Salicion capreae. V-VII. 

Abundant sobretot a la baga de les Gorges del Freser, 1300-1800 m; també es fa als 
torrents del soleil, per exemple sota la Balma, 1675 m. No és rar tampoc a la baga de 
Campelles, 1500-1700 m, i a la baga d'Estremera. Fageda dels Prats, 1450-1550 m, 
abundant; vessants del Puig s'Estela, sobre l'estany del Tarter, 1650-1700 m; Sant 
Amanç, 1700 m; Gorges de Nûria, 1800 m; sobre Toses, 1500 m. 

DG 39. 18. 28, 38, 37. Circumbor. A Europa, eur. munt. 

Viburnum lantana L. 
Nom vulgar: tortellatge, cartellatge. 

Ribes (CAD.,Fl. V.: 85;Fl. Cat. III: 123). 

546

Sota del Sagnari, 800 m; Esteguelella, 850 m; Estèguel, 825 m; vall de Barricó, 850 m;
Aigües de Ribes, 825 m; El Baell, 1200 m; vora Campelles, 1275 m; baga de Camp
elles, 1650 m, clariana de l'avetosa; vall del Bac; Roques Blanques, 1000 m; Nevà,
1250 m; sota Dòrria, 1450 m; Toses, 1450 m; de Toses a la Collada, 1550 m; voltants
de Ribes; Rialb, llOO m; vall Estremera, 1400 m; Queralbs; Gorges del Freser, J500
m; Ribesaltes, 1175 m; sobre la Falgosa, 1300 m; cap a Boixetera, 1450 m; Per
ramon, 975 m; Bruguera, 1175 m.

DG 39,18,28,38,37. Plurireg.

934. Sambucus nigra L.

Nom vulgar: sabuc.

- Estatge montà, c. 775-1550 m.
Boscos de ribera, marges i vorades frescals, clarianes. Alno- Ulmion, Prunetalia spino
sae, ... De vegades plantat. IV-VlI.

- Des de l'entrada de la Vall fms a Toses, a les Gorges del Freser i a prop la Collada
Verda. Vores del Freser, sota el Sagnari, 775 m; Esteguelella, 850 m; Aigües de Ribes,
850 m; El Baell, 1200 m; sota Ventolà, 1275 m; Nevà, 1250 m; Fornells, 1300 m;
sota Dòrria, 1475 m; Toses, 1450 m; voltants de Ribes de Freser, sobretot al riberal
dels rius, 875-1000 m; Rialb, J050;cap a Fustanyà, llOO m;Serrat, 1300 m;Gorges
del Freser, 1350 m; vall de Conill, 1000-1200 m;cap a Boixetera, 1425 m; sota la
Collada Verda, 1550 m; de Torroella a la Talaia, 950 m.

DG 39, 18,28,38,37.

935. Sambucus racemosa L.

Nom vulgar: sabuc.

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FL N: 66).
Queralbs, cap a Cremal (CAD., FL Cat. III: 121).

Plurireg.

- Estatge subalpí, r i de distribució irregular. Penetra a l'estatge montà superior.
(1300) 1500-1800 m.
Clarianes de bosc, torrents. De l'aliançaSambuco-Salicion cap,eae. V-VlI.

Abundant sobretot a la baga de les Gorges del Freser, 1300-1800 m; també es fa als
torrents del solell, per exemple sota la Balma, 1675 m. No és rar tampoc a la baga de
Campelles, 1500-1700 m, i a la baga d'Estremera. Fageda dels Prats, 1450-1550 m,
abundant; vessants del Puig s'Estela, sobre l'estany del Tarter, 1650-1700 m; Sant
Amanç, 1700 m; Gorges de Núria, 1800 m; sobre Toses, 1500 m.

DG 39.18.28,38,37.

936: Viburnum lantana L.

Nom vulgar: tortellatge, cartellatge.

Ribes(CAD.,F7. V: 85;F7. Cat. III: 123).

Circumbor. A Europa, euro munt.



- Estatge monta a la zona meridional de la Vali (al S de Ribes), ce; a la resta de la 
comarca, molt rar o nul. 775-1575 m. 
Calcicola; es fa sobre calcàries i calcosquists, molt rarament en terrenys àcids. Abun-
dant al sotabosc de les rouredes (caracten'stic dels Quercetalia pubescentis), però és 
freqüent també a d'altres tipus de boscos de la classe Querco-Fagetea (fagedes, frei-
xenedes, etc.). V-VI. 

Molt corrent al S de Ribes: El Casot, El Sagnari, Estèguel, torrent de la Corba, Colla
da de Grats, La Toella, Golobran (1475 m), vali de Barricò (825-1450 m), Bac de 
l'Adou, El Baell, vali d'Angelats (850-1300 m), vali de Bruguera (Perramon, Brugue-
ra,... fins als vessants del Taga, 1575 m), La Talaia, Torroella, Bac de l'Heura i Clots 
de Macana (900-1300 m). 

Fora d'aquesta zona, molt espars: vali del Bac, 1100 m; Toses, 1450 m; vali Estreme
rà, 1550 m; sobre Can Nofre de Pardines, 1525 m; sota Can Perpinyà, 1175 m. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 27, 37. Latesubmed. 

Viburnum opulus L. 

Vali de Ribes (COSTA, Introd.: 108) (ISERN in WK, Prodr. II: 330; in VAYR., Cat. N.: 32). 

- Citacions amb tota probabilitat errònies, que podrien teñir el seu origen en l'observació d'e-
xemplais cultiváis. Remaiqueu que CAD. no recull aqüestes indicacions en la seva flora de Cata
lunya. 

. Lonicera pyrenaica L. 

Nom vulgar: ribes bordes, cireretes de pastor. 

Coma de les Mulleres ( C A D . , £ x c : 102). 

Ribes, Nuria (SEN., Add.: 79) (CAD., Fi. Cat. Ili: 128). SEN. inclou l'espècie en el 
seu catàleg nurienc (FI. N.: 66) sense fer comentaris. 
Nuria, 2200 m (BR. - BL., Vég. alp.: 22 i: 37, Saxifragetum mixtae). 

- Des de la zona inferior fins al limit basai de l'estatge alpi, c. 800-2250 m. 
Calcícola; només sobre calcàries o calcosquists. Es fa principalemnt a les roques i 
murs, i també a les tarteres de blocs grossos. Característica dels Potentilletalia caules-
centis. V-VII. 
Des del sector meridional de la Vali fins al Coli de la Bassa (2000 m), a la valí de 
Nuria i a Portóles. Golobran (1500 m), Coves de Ribes (825 m), Roca del Corb, cap 
al Portet, Roques de Forat Mito, La Berruga (1775 m, molt abundant), vessants de la 
Covil, solell del cim del Pia de Pujalts (Ripollès), sota el Coli del Remolo (1700-1800 
m), vers el Coli de les Fontetes, vessants del Cim de Pleta Roja (1700 m), de Batet 
a Rialb, Coves de Rialb (1050 m), abundant a la vali Estremerà (1200-2000) m), Fus-
tanyà (paret del'església),Els Planassos (2000 m), Coma de Fontalba (fins a 2250 m), 
Coma de Fontnegra, (2075 m), Roe de la Male (2050 m), cap al Roe de la Cale (1800 
m), Pineda Rosta, Es Quer, La Moscatosa (1400 m), sota el Mont-roig (1750 m), 
vessants del Puig del Pía de les Pasteres, El Tarter, vessants del Puig de Coma d'Olla, 
vora el cim de Taga, Serrat de l'Home, Les Gargantes, Sant Aman? (fins al cim 
mateixl. sobre Can Maiols (Ripollès), etc. etc. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28, 3 8 , 4 8 , 2 7 , 37 Oròfit europ. SW 
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- Estatge montà a la zona meridional de la Vall (al S de Ribes), cc; a la resta de la
comarca, molt rar o nul. 775·1575 m.
Calcícola; es fa sobre calcàries i calcosquists, molt rarament en terrenys àcids. Abun·
dant al sotabosc de les rouredes (característic dels Quercetalia pubescentis), però és
freqüent també a d'altres tipus de boscos de la classe Querco-Fagetea (fagedes, frei·
xenedes, etc.). V-VI.

Molt corrent al S de Ribes: El Casot, El Sagnari, Estèguel, torrent de la Corba, Colla
da de Grats, La Toella, Golobran (1475 m), vall de Barricó (825-1450 m), Bac de
l'Adou, El Baell, vall d'Angelats (850-1300 m), vall de Bruguera (perramon, Brugue
ra, ... fms als vessants del Taga, 1575 rn), La Talaia, Torroella, Bac de l'Heura i Clots
de Maçana (900·1300 m)_
Fora d'aquesta zona, molt espars: vall del Bac, 1100 m; Toses, 1450 m; vall Estreme·
ra, 1550 m; sobre Can Nofre de Pardines, 1525 m; sota Can Perpinyà, 1175 m.

DG 18,28,38,27,37.

Viburnum opulus L.

Latesubmed.

Vall de Ribes (COSTA, [nrrod.: 108) (ISERN in WK., Prodr. lI: 330; in VAYR., Cal. N.: 32).

- Citacions amb tota probabilitat errònies, que podrien tenir el seu origen en l'observació d'e
xemplars cultivats. Remarqueu Que CAD. no recull aquestes indicacions en la seva nora de Cata
lunya.

937. Lonicera pyrenaica L.

Nom vulgar: ribes bordes, cireretes de pastor.

Coma de les Mulleres (CAD.,Exc.: 102).
Rilies, Núria (SEN., Add.: 79) (CAD., FI. Cat. III: 128). SEN. inclou l'espècie en el
seu catàleg nurienc (F!. N.: 66) sense fer comentaris.
Núria, 2200 m (BR. - BL., Vég. alp.: 22 i: 37, Saxífragetum mixtae).

- Des de la zona inferior fms al límit basal de l'estatge alpí, c. 800·2250 m.
Calcícola; només sobre calcàries o calcosquists. Es fa principalemnt a les roques i
murs, i també a les tarteres de blocs grossos. Característica dels Potentilletalia caules
centis. V-VII.
Des del sector meridional de la Vall fms al Coll de la Bassa (2000 m), a la vall de
Núria i a pòrtoles. Golobran (1500 m), Coves de Ribes (825 m), Roca del Corb, cap
al Portet, Roques de Forat Mitó, La Berruga (1775 m, molt abundant), vessants de la
Covil, solell del cim del Pla de Pujalts (Ripollès), sota el Coll del Remoló (1700·1800
m), vers el Coll de les Fontetes, vessants del Cim de Pleta Roja (1700 m), de Batet
a Rialb, Coves de Rialb (1050 m), abundant a la vall Estremera (1200·2000) m), Fus
tanyà (paret de l'església), Els Planassos (2000 m), Coma de Fontalba (fms a 2250 m),
Coma de Fontnegra, (2075 ml, Roc de la Malè (2050 m), cap al Roc de la Calç (1800
m), Pineda Rosta, Es Quer, La Moscatosa (1400 m), sota el Mont-roig (1750 m),
vessants del Puig del Pla de les Pasteres, El Tarter, vessants del Puig de Coma d'Olla,
vora el cim de Taga, Serrat de l'Home, Les Gargantes, Sant Amanç (fms al cim
mateix). sobre Can Maials (Ripollès), etc. etc.

DG 29, 39, 18,28,38,48,27,37 Oròfit europ. SW



938. Lonicera alpígena L. subsp. alpígena 

— Sector central de les serres pre-pirinenques, r pero localment abundant. 1450-

1850 m. 

Calcícola. Boscos humits (fagedes, avetoses,...), tarteres ombrívoles, etc. De l'ordre 

Fagetalia. VI-VII. 

De fet ocupa dues àrees força ben delimitades: eis vessants obacs de Sant Amanç 
(entre uns 1450 i 1850 m) i les bagues de la Berruga i la Covil (Forat Mito, Pía de 
Prats, Coli Pan, etc. entre 1550 i 1800 m aproximadamente Fora d'aquestes zones 
l'hem vista també a Montgrony, d'on ja havia estât indicada per SEN., i sobre Grats. 

DG 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Orófit europ. C-S 

939. Lonicera nigra L. 

— Estatges subalpí i monta superior, c però de distribució molt irregular. Molt rara 
a la vali del Rigard. 1300-1800 m. 
Es fa ais boscos humits o frescals (fagedes i pinedes). Fagetalia, Vaccinio-Piceetalia. 
V-VII. 

Sota la Collada de Toses, 1775 m; baga d'Estremerà, forca abundant, 1400-1700 m; 
baga de Siat; abundant ais vessants obacs de les Gorges del Freser, 1300-1800; fage-
da deis Prats, 1450-1550 m; obac de Sant Amane, 1450-1800 m. També és frequent 
ais boscos de Montgrony (Ripollès). 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Oròfit alp. 
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938. Lonicera alpigena L. subsp. alpigena

- Sector central de les serres pre-pirinenques, r però localment abundant. 1450
1850 m.
Calcícola. Boscos humits (fagedes, avetoses,...), tarteres ombrívoles, etc. De l'ordre
Fagetalia. VI-VII.

De fet ocupa dues àrees força ben delimitades: els vessants obacs de Sant Amanç
(entre uns 1450 i 1850 m) i les bagues de la Berruga i la Covil (Forat Miló, Pla de
Prats, Coll Pan, etc. entre 1550 i 1800 m aproximadament). Fora d'aquestes zones
l'hem vista també a Montgrony, d'on ja havia estat indicada per SEN., i sobre Grats.

DG28,38,27,37.

9 • Lonicera etrusca
• Lonicera alpigena

7
2 3

Oròfit europ. CoS

o

939. Lonicera n¡gra L.

- Estatges subalpí i montà superior, e però de distribució molt irregular. Molt rara
a la vall del Rigard. 1300-1800 m.
Es fa als boscos humits o frescals (fagedes i pinedes). Fagetalia, Vaccinio-Piceetalia.
V-VII.

Sota la Collada de Toses, 1775 m; baga d'Estremera, força abundant, 1400-1700 m;
baga de Siat; abundant als vessants obacs de les Gorges del Freser, 1300-1800; fage
da dels Prats, 1450-1550 m; obac de Sant Amanç, 1450-1800 m. També és freqüent
als boscos de Montgrony (Ripollès).

DG 39, 18,28,38,37. Oròfit alp.



940. Lonicera xylosteum L. 

Nom vulgar: boix molí. 

Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLOS, La bardissa: 56, Turriteto-Rhamnetum alpinae). 

— Estatge monta, ccc; estatge subalpí en terrenys calcaris, ce (en terreny silici, rara). 
800-1800 m. 
Calcícola préfèrent. A les zones baixes i ais soleils es capté gairebé com a indiferent; 
a Falta muntanya —i especialment ais obacs— defuig els terrenys àcids i, per tant, res
ta mes o menys limitada a les serres pre-pirinenques, calcinais. Es fa ais boscos de ca-
ducifolis i a les pinèdes de pi roig, ais matollars de degradació d'aquestes comunitats, 
ais mantells margináis, etc. De la classe Querco-Fagetea. V-VII. 

Des de l'entrada de la Valí fins al Pía d'Anyella (1775 m), a Daió, a vora la Collada 
Verda i a Sant Amanç. Algunes localitats représentatives: El Casot, El Sagnari, valí 
d'Esteguelella, Collada de Grats, torrent de la Corba, valí de Barricó, Aigües de Ribes, 
boscos del Baell, valí d'Angeláis, Campelles, baga de Campelles (fins a uns 1800 m), 
valí del Bac, Roques Blanques, baga de Plañóles, entre el Sola i Ventola, sobre Can 
Morer (1400 m), boscos de Neva, Els Emprius (Toses), baga de Toses, entre Toses i la 
Collada,1 Voltarits de Ribes de Freser, baga de Sant Antoni, de Batet a Rialb, baga 
d'Estremera, Els Plaus (1525 m), de la Farga a Fustanyà, Baga de Ribes, Mas Conill, 
Bosc d'en Cigala, l'Orri, Pineda Rosta, Can Barratort, La Balcera (1450m), dePuig-
sac a l'Orri Vell (1500 m), Els Prats, Conivella, Clots de Macana, Bac de l'Heura, Tor-
roella,Perramon, Bruguera,vessants del Taga (1575 m), vora Coll de Jou, etc. etc. etc. 

942. Lonicera etrusca Santi 

— Estatge monta, a la zona méridional de la Vall, c; a la zona central, molt rara. 
800-1250 m. 
Boscos secs (rouredes i pinèdes de pi roig), marges,... Termôfila. De l'aliança Quer-
cion pubescenti-petraeae. VI-VIL 

Cap a Esteguelella, 800 m; sobre la Corba, 850 m; vall de Barricô; soleils sobre Can 
Perramon de Baix, tant vers el Grau com cap el Serrât de l'Home, fins a uns 1200 m; 
sobre Aiguës de Ribes, 925 m; vall de Bruguera, abundant al soleil fins a mes de 1000 
m; Can Gorra, 975 m; vall d'Angelats, fins a uns 1100 m; Les Guilleumes, 1075 m; 
Pedrera, 950-975 m; entre Ventolà i Can Paloca, 1250 m. (Vegeu mapa pàg. 548). 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Lateeur. 

*941. Lonicera japónica Thunb. 

— Naturalitzada prop de Can Perramon de Baix, 825 m. 

D G 3 8 . Asia E 

DG 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Med. - Submed. 

Lonicera periclymenum L. 

Regió inferior de Nuria (VAYR. in CAD., Fl. Cat. III: 127). 

\ 
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940. Lonicera xylosteum L.

Nom vulgar: boix moll.

Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLÒS, La bardissa: 56, Tlmiteto-Rhamnetum a/pinae).

- Estatge montà, cec; estatge subalpí en terrenys calcaris, cc (en terreny silici, rara).
800-1800 m.
Calcícola preferent. A les zones baixes i als solells es capté gairebé com a indiferent;
a l'alta muntanya -i especialment als obacs- defuig els terrenys àcids i, per tant, res
ta més o menys limitada a les serres pre-pirinenques, calcinals. Es fa als boscos de ca
ducifolis i a les pinedes de pi roig, als matollars de degradació d'aquestes comunitats,
als mantells marginals, etc. De la classe Querco-Fagetea. V-Vll.

Des de l'entrada de la Vall fms al Pla d'Anyella (1775 m), a Daió, a vora la Collada
Verda i a Sant Amanç. Algunes localitats representatives: El Casot, El Sagnari, vall
d'Esteguelella, Collada de Grats, torrent de la Corba, vall de Barricó, Aigües de Ribes,
boscos del Baell, vall d'Angelats, Campelles, baga de Campelles (fms a uns 1800 m),
vall del Bac, Roques Blanques, baga de Planoles, entre el Solà i Ventolà, sobre Can
Morer (1400 m), boscos de Nevà, Els Emprius (Toses), baga de Toses, entre Toses i la
Collada; Vóltarits de Ribes de Freser, baga de Sant Antoni, de Batet a Rialb, baga
d'Estremera, Els Plaus (1525 m), de la Farga a Fustanyà, Baga de Ribes, Mas Conill,
Bosc d'en Cigala, l'Orri, Pineda Rosta, Can Barratort, La Balcera (1450 m), de Puig
sac a l'Orri Vell (1500 m), Els Prats, Conivella, Clots de Maçana, Bac de l'Heura, Tor
roella,Perramon, Bruguera, vessants del Taga (1575 m), vora Coll de Jou, etc. etc. etc.

DG 39, 18,28,38,48,27,37.

*941. Lonicerajaponica Thunb.

- Naturalitzada prop de Can Perramon de Baix, 825 m.

DG38.

942. Lonicera etrusca Santi

Lateeur.

Àsia E

- Estatge montà, a la zona meridional de la Vall, e; a la zona central, molt rara.
800-1250 m.
Boscos secs (rouredes i pinedes de pi roig), marges,... Terrnòftla. De l'aliança Quer
cion pubescenti-petraeae. VI-VII.

Cap a Esteguelella, 800 m; sobre la Corba, 850 m; vall de Barricó; solells sobre Can
Í'erramon de Baix, tant vers el Grau com cap el Serrat de l'Home, fms a uns 1200 m;
sobre Aigües de Ribes, 925 m; vall de Bruguera, abundant al solell fms a més de 1000
m; Can Gorra, 975 m; vall d'Angelats, fms a uns 1100 m; Les Guilleumes, 1075 m;
Pedrera, 950-975 m; entre Ventolà i Can Paloca, 1250 m. (Vegeu mapa pàg. 548).

DG 28,38,27,37.

Lonicera periclymenum L.

Regió inferior de Núria (VAYR. in CAD., FI. Cat. III: 127).

Med. - Submed.



- La transcripció que fa CAD. de la citació vayredana no és del tot correcta, car VAYR. (Car. N.: 
32) diu simplement "boscos de la regió inferior" i, per consegüent, tant pot refenr-se a la Vali de 
Ribes com a d'altres comarques pirinenques veines (això si és que no fa extensius a tota la mun-
tanya nord-oriental catalana els seus coneixements de la flora olotina). 
Ni altres botànics posteriors ni nosaltres mateixos no hem observât l'espècie a la comarca. D'altra 
banda, ais herbaris barcelonins no existeixen testimonis de la presencia de la planta a la nostra 
zona. 

CAPRIFOLIÀCIES CULTIVADES - A part de Viburnum opulus i Lonicera japóni
ca, hom cultiva ais jardins Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake (= S. racemosa 
Michx). 

VALERIANACEAE 

Valerianella dentata (L.) Pollich; V. morisonii (Sprengel) DC. 

- Estatge monta, r. 900-1350 m. 

Es fa ais conreus, als prats d'anuals, a les terres remogudes. Secalinetea, Festuco-Se-
detalia, etc. V-VII. 

Pia de Plaus, 1275 m; vora Campelles, 1350 m; vali del Bac, 1200 m; vora Roques 
Blanques, 1025 m; sobre el Molí d'Espinosa, 1250 m; Ribes de Freser, al riberal dels 
rius; Queralbs, 1300 m; Perapinta, 1325 m; sobre la Falgosa, 1275 m. 

DG 2 8 . 3 8 . Plurireg. 

Valerianella limosa Bast. in Desv.; V. aurícula DC. 

Toses, Queralbs (VAYR. in CAD., FI. Cat. III: 172). 

- Ni a l'herbari Vayreda ni a l'herbari Cadevall no hi ha testimonis d'aquestes indicacions. Malgrat 
que la citació no és inversemblant, en absència de dades évidents - i com que és possible una con :  

fusió amb l'espècie précèdent- no ens atrevim a incloure la planta en aquest catàleg. 

Valeriana officinalis L. 

Nom vulgar: valeriana, ore lies de liebre. 

Nuria (COSTA, Supl: 39; in WK., Suppl: 70). 
Ribes (CAD., FI. V.: 86;FI. Cat. III: 165). 
Al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 197', Hieracieto-Festucetum spadiceae). 

- Estatges monta i subalpí, ce. 775-2200 m. 

Boscos humits, vorades i herbassars higròfils,... Fagetalia sylvaticae, Filipendulion, 
Alliarion, etc. V-VII. 

Des de l'entrada de la Vali fins a la Collada de Toses, a la valí de Nuria i a l'alta vali 
del Segadell. Algunes localitats concretes: vora el Pont d'en Cabreta (775 m), El Sag-
nari, fagedes d'Esteguelella, Collada de Grats, Estèguel, vali de Barricò, Aigiies de Ri
bes, baga de Perramon, Bac de l'Adou, El Portet, vali d'Angelats, Roques Blanques, 
Plañóles, Espinosa, Fornells, baga de Fomells (1500 m), torrent del Palós (1650 m), 
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- La transcripció que fa CAD. de la citació vay:edana no és del tot correcta, car VAYR. (Cat. N.:
32) diu simplement "boscos de la regió inferior" i. per consegüent, tant pot referri-se a la Vall de
Ribes com a d'altres comarques pirinenques veïnes (això si és que no fa extensius a tota la mun
lnnya nord"rienta1 catalana els seus coneixements de la flora olotina).
Ni altres botànics posteriors ni nosaltres mateixos no hem observat ('espècie a la comarca. D'altra
banda, als herbaris barcelonins no existeixen testimonis de la presència de la planta a la nostra
zona.

CAPRIFOLIÀCIES CULTIVADES - A part de Vibumum opulus i Lonicera ¡aponi
ca, hom cultiva als jardins Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake (= S. racemosa
Michx).

VALERIANACEAE

943. ValerianeDa dentata (L.) PoUich; V. morisonii (Sprengel) DC.

- Estatge montà, r. 900-1350 m.

Es fa als conreus, als prats d'anuals, a les terres remogudes. Secalinetea, Festuco-8e
detalia, etc. V-VII.

Pla de Plaus, 1275 m; vora CampeUes, 1350 m; vall del Bac, 1200 m; vora Roques
Blanques, 1025 m; sobre el Molí d'Espinosa, 1250 m; Ribes de Freser, al riberal dels
rius; Queralbs, 1300 m; Perapinta, 1325 m; sobre la Falgosa, 1275 m.

DG 28, 38. Plurireg.

Valeriane/la rimoso Bast. in Desv.; V. auricula DC.

Toses, Queralbs (V AYR. in CAO., F/. Cat. III: 172).

- Ni a l'herbari Vayreda ni a l'herbari Cadcvall no hi ha testimonis d'aquestes indicacions. Malgrat
que la citació no és inversemblant, en absència de dades evidents -i com que és possible una con~

fusió amb "espècie precedent- no ens atrevim a incloure la planta en aquest catàleg.

944. Valeriana officinalis L.

Nom vulgar: valeriana, orelles de llebre.

Núria (COSTA, Supl.: 39; in WK., Suppl.: 70).
Ribes (CAD., FI. V.: 86; FI. Cat. llI: 165).
Al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 197, Hieracieto-Festucetum spadiceae).

- Estatges montà i subalpí, cc. 775-2200 m.
Boscos humits, vorades i herbassars higròftls,... Fagetalia sylvaticae, Filipendulioll,
Alliarion, etc. V-VII.

Des de l'entrada de la VaU nns a la CoUada de Toses, a la vall de Núria i a l'alta vall
del SegadeU. Algunes localitats concretes: vora el Pont d'en Cabreta (775 m), El Sag
nari, fagedes d'EstegueleUa, CoUada de Grats, Estèguel, vall de Barricó, Aigües de Ri
bes, baga de Perramon, Bac de l'Adou, El Portet, vall d'Angelats, Roques Blanques,
Planoles, Espinosa, FomeUs, baga de ForneUs (1500 m), torrent del Palós (1650 m),



Toses, sota la Collada de Toses (1650 m), vora Pía d'Anyella, cap al Collet de Sant 
Salvador (2050 m), voltants de Ribes de Freser, valí Estremera (fins a la Costa de les 
Tutes, 2100 m), Queralbs, Gorges de Nuria, Nuria (2000 m), Cingle del Boc (1675 
m), cap al Coll dels Homes (2100 m), Les Espiquetoses (1900 m), La Balma, baga de 
la Canya, sota Ribesaltes, Mas Conill, l'Orri, Can Barratort, La Moscatosa, Bac de 
l'Heura, Clots de Macana, Bruguera, etc. 

La forma corrent a la comarca sembla intermedia entre la subsp. collina (Wallr.) 
Nyman —a la quai potser encara es pot referir— i la subsp. officinalis. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Lateeur 

945. Valeriana pyrenaica L. 

- Zona septentrional i oriental de la Vall, rr. (875) 1150-1675 m. Vores de torrents i 
riuets, en llocs ombrivols. De Faliança Calthion. VII-VIII. 

Poe o molt frequent al sector nord-oriental de la comarca: entre la Farga i Daió, 1150 
m; prop de Daió, 1200 m, tant a la vora del Freser com del Nuria; cap al Salt del 
Grill, 1250 m, vora el Freser; torrent de les Llances, 1400 m; Salt del Sastre, 1675 m; 
torrents del Bosc de Ribes; vores del riu Massanell, prop de Rialb, 1075 m, abundant. 
Accidental —portada pel riu— a Ribes de Freser, 875 m. També es fa, abundant, a La 
Tosca (torrent de Bancerola), 1275 m. 

D G 3 9 . 3 8 . Pir.-cant. 
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Toses, sota la Collada de Toses (1650 ml, vora Pla d'Anyella, cap al Callet de Sant
Salvador (2050 ml, voltants de Ribes de Freser, vall Estremera (rms a la Costa de les
Tutes, 2100 ml, Queralbs, Gorges de Núria, Núria (2000 ml, Cingle del Boc (1675
ml, cap al Coll dels Homes (2100 ml, Les Espiquetoses (1900 ml, La Babna, baga de
la Canya, sota Ribesaltes, Mas Conill, l'Orri, Can Barratort, La Moscatosa, Bac de
l'Heura, Clots de Maçana, Bruguera, etc.

La forma corrent a la comarca sembla intermèdia entre la subsp. collilla (Wallr.)
Nyman -a la qual potser encara es pot referir- i la subsp. officilla/is.

DG 29, 39,18,38,27,37. Lateeur

945. Valeriana pyrenaica L.

- Zona septentrional i oriental de la Vall, rr. (875) 1150-1675 m. Vores de torrents i
riuets, en llocs ombrívols. De l'aliança Calthioll. VII-VlII.

Poc o molt freqüent al sector nord-oriental de la comarca: entre la Farga i Daió, 1150
m; prop de Daió, 1200 m, tant a la vora del Freser com del Núria; cap al Salt del
Grill, 1250 m, vora el Freser; torrent de les Llances, 1400 m; Salt del Sastre, 1675 m;
torrents del Bosc de Ribes; vores del riu Massanell, prop de Rialb, 1075 m, abundant.
Accidental -portada pel riu- a Ribes de Freser, 875 m. També es fa, abundant, a La
Tosca (torrent de Bancerola), 1275 m.

DG 39. 38.

9 • Valeriana pyrenaica
• Valeriana globulariifolia
O Cephalaria leucantha

7
2 3

o

Pir.-can t.



946. Valeriana globulariifolía Ramond ex DC. in Lam. et DC. 

Nuria (POURRET, Chloris: 145, sub V. apula) (Vayr., Cat. N.: 34) (SEN, Fi. N.: 
66) (CAD., Fi. Cat. III: 167) (BR.-BL., Vég. alp.: 157, Festucetum scopariae ini
cial). 

De Nuria a Costabona (BOLÒS hb. in VAYR..P/. not.: 80). 
Coma de Vaca (VAYR., Cat. K: 34; in CAD., FI. Cat. Ili: 167). 
Mulleres, Massís del Puigmal, Serra de Montgrony (SEN., Add.: 83). 
Vessant S del Coli de Queralbs, 2550 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat d'As-
tragalus nevadensis i Festuca scoparla). 

— Alta muntanya axial, a les roques calcàries, c; tambe', rara, a la Serra de Montgrony. 
1700-2800 m. 
Característica del Saxifragetum mediae (Saxifragion mediae); molt rarament sobre ro
ques silícies. VI-IX. 

Localitats de la zona axial, on la planta és gairebé Constant ais aflorament marmoris: 
Sota el Pas deis Lladres, 2500 m; vora la Saragossa (Estremerà), 1700 m; Coma de 
Fontalba, 2000-2300 m, abundant; Ras de l'Ortigar, 2350 m; Coma de l'Embut, 
2300 m; Pies de la Vaca, 2800 m; Coma de Fresers, 2150 m, 2275 m; sota el Coli deis 
Tres Pies, 2200 m; obac del Balandrau, 2175 m, roques silícies. 
Serra de Montgrony: Tossal de Rus, 2100 m; Cim de Pía Baguet, 2000 m; sota el Coli 
del Remolo, 1700-1800 m. 

DG 2 9 , 2 8 , 1 8 , 28. Pir.-cant. (també a Sierra Nevada) 

947. Valeriana tripteris L. 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. K: 34); sobre Nuria (BUB., FI. Pyr. II: 291, 
sub V. alpina (Gesneri, Caesalp.) J. Bauh.); Nuria (SEN., Fi. N.: 66 "en les roques"; 
CAD.,í7. Cat. III: 168). 

- Roques silícies a la zona septentrional de la Vali, c; a d'altres indrets, molt rara 
(nul.la ais terrenys calcaris). 1100-2100 m. 
De l'ordre Androsacetalia vandellii. A part de les parets rocoses, hom la troba de ve-
gades a les tarteres. VI-VII. 

Obac de la vali Estremerà, 1875 m; sobre Queralbs, 1700m;Gorges de Nuria, 1500-
2000 m; valí de Nuria; vora la Cova d'Amadeu, 2100 m; Gorges del Freser, 1300-
2100 m; Bosc de Ribes, 1250 m. Totes aqüestes localitats es troben a la part septen-
rional de la comarca. Fora d'aquesta zona, la planta apareix esparsament: Roca Agu
da (Plañóles), 1325 m; torrent del Due, 1100-1175 m, abundant; de Pardines a Vila-
ró, 1150 m. CAD. (Fi. Cat. III: 168) la indica també a la Molina (Cerdanya). 

DG 2 9 , 3 9 , 18 ,28 , 38. Oròfit europ. C-S 

948. Valeriana montana L. 

Nuria (POURRET in WK., Prodr. II: 3 ; POURRET, Chloris: 145, sub V. scrophula-
riae-folia) (SEN., Fi. N.: 66 "en les roques") (CAD., Fi. Cat. III: 167). 
Roques calcináis de la valí de Queralbs (VAYR., Cat. N.: 34). 
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946. Valeriana globulaTÜfolia Ramond ex DC. in Lam. et DC.

Núria (POURRET, Chloris: 145, sub V. apula) (Vayr., Cat. N.: 34) (SEN, FI. N.:
66) (CAD., FI. Cat. III: 167) (BR.·BL., Vég. alp.: 157, Festucetum scopariae ini·
cial).
De Núria a Costabona (BOLÒS hb. in VAYR., Pl. nat.: 80).
Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 34;in CAD., FI. Cat. III: 167).
Mulleres, Massís del Puigmal, Serra de Montgrony (SEN., Add.: 83).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2550 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat d'As
tragalus nevadensis i Festuca scoparia).

- Alta muntanya axial, a les roques calcàries, e; també, rara, a la Serra de Montgrony.
1700-2800 m.
Característica del Saxifragetum mediae (Saxifragion mediae); molt rarament sobre ro
ques silícies. Vl·IX.

Localitats de la zona axial, on la planta és gairebé constant als aflorament marmoris:
Sota el Pas dels Lladres, 2500 m; vora la Saragossa (Estremera), 1700 m; Coma de
Fontalba, 2000-2300 m, abundant; Ras de l'Ortigar, 2350 m; Coma de l'Embut,
2300 m; Pics de la Vaca, 2800 m; Coma de Fresers, 2150 m, 2275 m; sota el Coll dels
Tres Pics, 2200 m; obac del Balandrau, 2175 m, roques silícies.
Serra de Montgrony: Tossal de Rus, 2100 m; Cim de Pla Baguet, 2000 m; sota el Coll
del Remolà, 1700-1800 m.

DG 29,28,18,28. Pir.-eant. (també a Sierra Nevada)

947. Valeriana trip teris L.

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 34); sobre Núria (BUE., FI. Pyr. II: 291,
sub V. alpina (Gesneri, Caesalp.) J. Bauh.); Núria (SEN., FI. N.: 66 "en les roques";
CAD., FI. Cat. III: 168).

- Roques silícies a la zona septentrional de la Vall, c; a d'altres indrets, molt rara
(nuUa als terrenys calcaris). 1100·2100 m.
De l'ordre Androsacetalia vandellii. A part de les parets rocoses, hom la troba de ve
gades a les tarteres. VI-VII.

Obac de la vall Estremera, 1875 m; sobre Queralbs, 1700 m; Gorges de Núria, 1500·
2000 m; vall de Núria; vora la Cova d'Amadeu, 2100 m; Gorges del Freser, 1300
2100 m; Bosc de Ribes, 1250 m. Totes aquestes localitats es troben a la part septen·
rional de la comarca. Fora d'aquesta zona, la planta apareix esparsament: Roca Agu·
da (planoles), 1325 m; torrent del Duc, 1100-1175 m, abundant; de Pardines a Vila·
rà, liSO m. CAD. (FI. Cat. III: 168) la indica també a la Molina (Cerdanya).

DG 29,39,18,28,38. Oròfit europ. C·S

948. Valeriana montana L.

Núria (pOURRET in WK., Prodr. II: 3; POURRET, Chloris: 145, sub V. scrophula·
riae-folia) (SEN., FI. N.: 66 "en les roques") (CAD., FI. Cat. III: 167).
Roques calcinals de la vall de Queralbs (VAYR., Cat. N.: 34).



Ribes (VAYR., Cat. N.: 34) (CAD., FI. Cat. Ili: 167). 
De Queralbs a Nùria (CAD., FI. V.: 86). 

- De l'estatge monta superior a la base de l'alpi, en terrenys calcaris, ce; en substrats 
silicis, més rara. Davalla algun cop a la zona inferior. (850) 1100-2100 m. 
Calci'cola préfèrent. Es fa a les tarières, a les roques, i també als prats i als boscos 
sempre que el substrat sigui pedregós. Prefereix els ambients ombn'vols. Thlaspietalia 
rotundifolii, Saxifragion mediae, Pulsatillo-Pinenion, Seslerietalia coeruleae, etc 
V-VII. 

Torrent de la Corba, vali de Barricò (850 m), cap a la Roca Aguda, Serrât de l'Home, 
Bac de l'Adou (molt abundant), La Berruga, bagues del Baell i de Campelles, baga 
de Planoles, Costa Borda (1800 m), Coli del Remolo, Cirri de Pietà Roja, Bosc de Ba-
tet (1525 m), Bosc de Ribes (1400 m), vora Serrât, vali Estremerà (fins a sobre la 
Font de l'Home mort), vora Daió, Gorges de Nùria, Nùria (2000-2100 m), Es Quer 
(1350 m), La Moscatosa, El Tarter (1600-1700 m), Pineda Rosta (1500 m), Sant 
Amanç, vers els Cingles de Sant Eloi, etc. 

D G 2 9 . 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Oròfit europ. S 

*949. Centranthus ruber (L.) DC. in Lam. et DC. 

— Naturalitzat als murs de Ribes de Freser, 875-950 m. De l'ordre Parietarìetalia. 

D G 3 8 . Latemed. 

DIPSACACEAE 

950. Cephalaria leucantha (L.) Roemer et Schultes 

Marges de les costes assolellades de Ribes (VAYR., Cat. N.: 34). 

- Zona meridional de la Vali, c. 775-1175 m. 
Termòfila. Es fa als indrets solells i secs, sobre calcari. VII-X. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; sota Esteguelella, 800 m; vora la Corba, 800 m; 
cap a Estèguel, 825 m; solell de la vali d'Esteguelella, fins a més de 1100 m; voltants 
del Baell, 1100-1175 m. SEN. (Add.: 84) la indica a Montgrony, 1400 m. (Vegeu 
mapa pàg. 551). 

DG 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Med. 

951 . Dipsacus sylvestris Hudson 

Nom vulgär: escardot. 

— Llocs ruderals de l'estatge monta, c. 775-1400 m. 

Vores de cases i poblacions, erms,... en llocs poc secs. De l'ordre Onopordetalia acan-
thii. VI-VIII. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; sota el Sagnari, 800 m; Esteguelella, 850 m;vall 
d'Esteguelella; vora Can Perramon de Baix, 850 m; Aigües de Ribes, 850 m; Ange-
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Ribes (VAYR., Cat. N.: 34)(CAD., FI Cat. III: 167).
De Queralbs a Núria (CAD., FI v.: 86).

- De l'estatge montà superior a la base de l'alpí, en terrenys calcaris, cc; en substrats
silicis, més rara. Davalla algun cop a la zona inferior. (850) 1100-2100 m.
Calcícola preferent. Es fa a les tarteres, a les roques, i també als prats ~ als boscos
sempre que el substrat sigui pedregós. Prefereix els ambients ombrivols. Thlospietalia
rotundifolii, Saxifragion mediae, Pulsati//o-Pinenion, Seslerietalia coeruleae, etc
V-VIl.

Torrent de la Corba, vall de Banicó (850 ml, cap a la Roca Aguda, Serrat de l'Home,
Bac de l'Adou (molt abundant), La Berruga, bagues del Baell i de Campelles, baga
de Pianoles, Costa Borda {1800 ml, Coll del Remoló, Cim de Pleta Roja, Bosc de Ba
tet (1525 ml, Bosc de Ribes {1400 m), vora Serrat, vall Estremera (fms a sobre la
Font de l'Home mort), vora Daió, Gorges de Núria, Núria (2000-2100 ml, Es Quer
(1350 ml, La Moscatosa, El Tarter {1600-1700 ml, Pineda Rosta {1500 ml, Sant
Amanç, vers els Cingles de Sant Eloi, etc.

DG 29, 39,18,28,38,27,37. Oròfit europ. S

*949. Centranthus ruber (L.) DC. in Lam. et DC.

- Naturalitzat als murs de Ribes de Freser, 875-950 m. De l'ordreParietarietalia.

DG38.

DIPSACACEAE

Latemed.

950. Cephalaria lencantha (L.) Roemer et Schultes

Marges de les costes assolellades de Ribes (VAYR., Cat. N.: 34).

- Zona meridional de la Vall, c. 775-1175 m.
Termòfila. Es fa als indrets solells i secs, sobre calcari. VIl-X.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; sola Esteguelella, 800 m; vora la Corba, 800 m;
cap a Estèguel, 825 m; solell de la vall d'Esteguelella, fms a més de 1100 m; voltants
del Baell, 1100-1175 m. SEN. (Add.: 84) la indica a Montgrony, 1400 m. (Vegeu
mapa pàg. 551).

DG 28, 38, 27, 37. Med.

951. Dipsacus sylvestris Hudson

Nom vulgar: escardot.

- Llocs ruderals de l'estatge montà, C. 775-1400 m.
Vores de cases i poblacions, erms,... en llocs poc secs. De ¡'ordre Onopordetalia acan
thii. VI-VIII.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; sota el Saguari, 800 m; Esteguelella, 850 m; vall
d'Esteguelella; vora Can Perramon de Balx, 850 m; Aigües de Ribes, 850 m; Ange-



lats de Baix, 850 m; El Baell, 1150-1200m;sotaVentola, 1275 m;Planoles, 1075 m; 
Nevà, 1250 m; d'Espinosa a Fornells, 1250 m; voltants de Ribes, 875-975 m; prop 
de Segura, 1150 m; cap a Rialb, 1000 m; Ribesaltes; sota Boixetera, 1400 m; cap a 
Conivella, 1400 m. 

DG 2 8 , 3 8 , 3 7 . Plurireg. 

952. Dipsacus pilosus L. 

Torrents de Ribes (CAD., FI. V.: 86, sub Cephalaria pilosa Gr. et G.); vali de Ribes, 
al peu de la Corba, r (CAD., FI. Cat. Ili: 179-180). 

- Zones meridional i orientai de la Vali, a l'estatge monta inferior, r però localment 
abundant. 800-1200 m. 
Es fa als llocs ruderals humits, als boscos de ribera (sobretot als marges i a les claria-
nes),... Alliarìon, Alno-Ulmion. VII-IX. 

Vora la Corba, 800 m; Aigiies de Ribes, 825 m; vali de Bruguera, sota Perramon, 
975 m; Ribes de Freser, 950 m; vernedes del Segadell, entre Ribes i Pardines, forca 
abundant, 950-1100 m; Bruguera, 1175 m. També a Ogassa (Ripollès), 1325 m. 

D G 3 8 , 3 7 . Eur. 

Succisa pratensis Moench; Scabiosa succisa L. 

Nom vulgar: herba de Sta. Maria. 

Prats de Ribes (CAD., FI. V.: 86). 
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lats de Baix, 850 m; El Baell, 1150·1200m;sotaVentolà, 1275 m;Planoles, 1075 m;
Nevà, 1250 m; d'Espinosa a Fornells, 1250 m; voltants de Ribes, 875-975 m; prop
de Segura, 1150 m; cap a Rialb, 1000 m; Ribesaltes; sota Boixetera, 1400 m; cap a
Conivella, 1400 ffi.

DG 28, 38, 37. P1urireg.

952. Dipsacus pilosus L.

Torrents de Ribes (CAD., F7. v.: 86, sub Cephalaria pilosa Gr. et G.); vall de Ribes,
al peu de la Corba, r (CAD., F7. Cat. III: 179·180).

- Zones meridional i oriental de la Vall, a l'estatge montà inferior, r però localment
abundant. 800·1200 m.
Es fa als llocs ruderals humits, als boscos de ribera (sobretot als marges i a les cIaria·
nes), ... Alliarion, Alno·Ulmion. VII-IX.

Vora la Corba, 800 m; Aigües de Ribes, 825 m; vall de Bruguera, sota Perramon,
975 m; Ribes de Freser, 950 m; vernedes del Segadell, entre Ribes i Pardines, força
abundant, 950-1100 m; Bruguera, 1175 m. També a Ogassa (Ripollès), 1325 m.

DG 38, 37.

9 Dipsacus pilosus

"o

7
2

953. Succisa pratensis Moench; Scabiosa succisa L.

Nom vulgar: herba de Sta. Maria.

Prats de Ribes (CAD., F7. V.: 86).

3

o

Eur.



SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (Fi. N.: 66). 
Vali de Conili, 1350 m, 1400 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. not. II: 
220, Cariceto-Eriophoretum latifolii). 

— Estatges monta i subalpí, en indrets poc o molt humits, ecc. 800-2100 m. Es fa a 
les mulleres i jonqueres, ais prats humits i també dins els boscos ombrívols. Molinie-
talia, Holoschoenetalia, Scheuchzerio-Caricetea nigrae, Nardion, Fagetalia, etc. VII-
IX (X). 

Des de la zona meridional de la Vali fins a la Collada de Toses, a la valí de Nuria i ais 
Plans de Portóles. Algunes localitats representatives: El Sagnari, Vali de Barrico, 
Aigües de Ribes, Golobran (1500 m),ElBaell,bagade Campelles, valí d'Angelats, Els 
Coforns, Prat de Jou (1675 m), El Sola, Plañóles, Plans de Nevà, sobre Toses, Rialb, 
baga d'Estremerà, Gorges de Nuria, sobre Nuria (2050 m), cap al Collet Verd (2100 
m), Gorges del Freser (Salt del Grill, Les Ribes, etc.), voltants de Ribes de Freser, 
Mas Conili, Conivella, FOrri, Can Barratort, vessants del Puig de Coma d'Olla (1800 
m), l'Orri Veli, vers el Coli del Pal, Collada Verda, llisos de Taga, Clots de Macana, 
Bac de FHeura, Pia del Freixe (1525 m), baga de Perramon, Coli de Jou, etc. etc. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 27, 37. Lateeur. 

954. Knautia dipsacifolia Kreutzer;K. sylvativa (L.) Duby p.p. 

Ribes, Queralbs, Nuria (CAD., Fi. Cat. Ili: 185). 

- Estatge monta, ce. 775-1550 (2000 ?) m, 
Boscos, marges i vorades; més rarament als prats. Trifolion medii, Querco-Fagetea, 
Arrhenatheretalia, etc. VI-IX. 
(Vegeu també K. arvensis). 

Vora el Pont d'en Cabreta, (775 m), El Casot, El Sagnari, Estèguel, vali de Barricò, 
La Toella, Aigües de Ribes, torrent Roig, El Baell, Pia del Grau, Campelles, vali d'An
gelats, de Ventola al Sola (1250 m), Plañóles, vora Nevà, d'Espinosa a Fornells, baga 
de Toses, voltants de Ribes, sobre Can Cerdà (1200 m), Rialb, vali Estremerà (1300 
m), Els Plaus (1525 m), Daió, Can Barratort (1100 m), Puigsac, La Moscatosa, Bac 
de l'Heura, Torroella, Bruguera, vessants del Taga (1575 m), etc. etc. 

Dintre les poblacions comarcáis hom distingeix la subspècie arvernensis (Briq.) 
O. Bolòs et Vigo, pianta robusta, de fulles relativament ampies i en general molt den-
tades, més o menys glabres, i la subspècie catalaunica (Sen. ex Szabó) O. Bolòs et Vi
go, més modesta, de fulles caulinare mitjanes enteres o poc dentades i forca estretes, 
sovint fìnament pubescents. Ambdues subspècies estan lligades per formes de tran
sido, la qual cosa —unida a la relativa frequència d'estirps hibridogèniques entre K. 
dipsacifolia i K. arvensis— fa difícil de vegades l'atribució segura d'un individu a un 
tàxon concret. Podem dir, però, que les poblacions de la subsp. arvernensis s'estenen 
pràcticament per tota la comarca, bé que al sector meridional aquest tàxon esdevé rar 
i ocupa els ambients especialment frescals; la subspècie catalaunica, per contra, domi
na al sector meridional, al sud de Ribes (Bac de l'Heura, vali d'Angelats, El Baell, 
Aigües de Ribes, El Sagnari, El Casot, etc.). A l'extrem occidental (Baga de Toses) 
sembla que hi ha una raca particular de la subsp. arvernensis, de fulles llargues i estre-
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SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 66).
Vall de Conill, 1350 m, 1400 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS,De veg. not. J/:
220, Cariceto-Eriophoretum Iatifolii).

- Estatges montà i subalpí, en indrets poc o molt humits, cCC. 800-2100 m. Es fa a
les mulleres i jonqueres, als prats humits i també dins els boscos ombrívols. Molinie
talia, Holoschoenetalia, Scheuchzerio-Caricetea nigrae, Nardion, Fagetalia, etc. VIl-
IX (X).

Des de la zona meridional de la Vall fms a la Collada de Toses, a la vall de Núria i als
Plans de Pórtoles. Algunes localitats representatives: El Sagnari, Vall de Barricó,
Aigües de Ribes, Golobran (1500 m), El Baell, baga de Campelles, vall d'Angelats, Els
Cofoms, Prat de Jou (1675 m), El Solà, Planoles, Plans de Nevà, sobre Toses, Rialb,
baga d'Estremera, Gorges de Núria, sobre Núria (2050 m), cap al Callet Verd (2100
m), Gorges del Freser (Salt del Grill, Les Ribes, etc.), voltants de Ribes de Freser,
Mas Conill, Conivella, l'Orri, Can Barratort, vessants del Puig de Coma d'Olla (1800
m), l'Orri Vell, vers el Coll del Pal, Collada Verda, llisos de Taga, Clots de Maçana,
Bac de l'Heura, Pla del Freixe (1525 m), baga de Perramon, Coll de Jou, etc. etc.

DG 29, 39, 18,28,38,48,27,37. Lateeur.

954. Knautia dipsacifolia Kreutzer;K. sylvativa (L.) Duby p.p.

Ribes, Queralbs, Núria (CAD., FI. Cat. III: 185).

- Estatge montà, cc. 775-1550 (2000?) m,
Boscos, marges i vorades; més rarament als prats. llifolion medii, Querco-Fagetea,
Arrhenatheretalia, etc. VI-IX.
(Vegeu també K. arvellsisJ.

Vora el Pont d'en Cabreta, (775 m), El Casot, El Sagnari, Estèguel, vall de Barricó,
La Toella, Aigües de Ribes, torrent Roig, El Baell, Pla del Grau, Campelles, vall d'An
gelats, de Ventolà al Solà (1250 m), Planoles, vora Nevà, d'Espinosa a Fornells, baga
de Toses, voltants de Ribes, sobre Can Cerdà (1200 m), Rialb, vall Estremera (1300
m), Els Plaus (1525 m), Daió, Can Barratort (1100 ml, Puigsac, La Moscatosa, Bac
de l'Heura, Torroella, Bruguera, vessants del Taga (1575 m), etc. etc.

Dintre les poblacions comarcals hom distingeix la subspècie arvemensis (Briq.)
O. Bolós et Vigo, planta robusta, de fulles relativament amples i en general molt den
tades, més o menys glabres, i la subspècie cata1awtica (Sen. ex Szabó) O. Bolós et Vi
go, més modesta, de fulles caulinars mitjanes enteres o poc dentades i força estretes,
sovint fmament pubescents. Ambdues subspècies estan lligades per formes de tran
sició, la qual cosa -unida a la relativa freqüència d'estirps hibridogèniques entre K.
dipsacifolia i K. arvensis- fa difícil de vegades l'atribució segura d'un individu a un
tàxon concret. Podem dir, però, que les poblacions de la subsp. arvemensis s'estenen
pràcticament per tota la comarca, bé que al sector meridional aquest tàxon esdevé rar
i ocupa els ambients especialment frescals; la subspècie catalaunica, per contra, domi·
na al sector meridional, al sud de Ribes (Bac de l'Heura, vall d'Angelats, El Baell,
Aigües de Ribes, El Sagnari, El Casot, etc.). A l'extrem occidental (Baga de Toses)
sembla que hi ha una raça particular de la subsp. arvernellsis, de fulles llargues i estre-



tes, que podría atribuir-se a la f. angustata (Rouy) O. Bolòs et Vigo (= K. salvadoris 
Sen. ex Szabó). 

DG. 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 (sabsp. arvemensis). 

955. Knautia godetii Reuter;/f. longifolia auct. cat. p.p. 

—Estatge subalpí, al sector nordoriental de la comarca, rr. 
Es fa en indrets poc o molt humis. Calthion, Adenostyletalia, etc. 

Forca abundant a l'extrem superior de les Gorges de Nuria, 1800-2000 m; Gorges del 
Freser, 1700-1800 m. 

DG 39. Oròfit europ. W 

956. Knautia arvensis (L.) Coulter subsp. arvensis 

"La forma de hojas enteras... abunda en el valle de Ribas" (CAD., FI. V.: 86). 

— Estatge monta, c; a l'estatge subalpí relativament rara. 900-1800 m. 
Sol fer-se ais prats de dall i a les pastures grasses. De VaiianqaArrhenatherion; també 
al Mesobromion. VI-IX. 

El Baell, 1200-1300 m; Pía de Plaus, 1275 m; Angeláis, 900 m; Ribes de Freser, 875-
950 m; Campelles, 1300 m; Roques Blanques, 1000 m; Plañóles 1175 m; del Sola a 
Ventola, 1250 m; Plans de Nevà, 1575 m; d'Espinosa a Fornells, 1225 m; baga de 
Fornells, 1400 m; voltants de Toses, 1450-1625 m; Pía d'Anyella, 1800 m; Rialb, 
1050 m; Vilamanya, 1350 m; vali Estremerà; Queralbs, 1200 m; Prat del Bac, 1250 
m; Daió, 1200 m; l'Orri;Can Barratort, 1150 m;Puigsac;Les Noufonts, 1475 m;cap 
a l'Orri Veli, 1500 m; Clots de Macana; Conivella, 1450 m; cap al Pia del Freixe, 
1525 m; Bruguera;etc. 

La citació de CAD. és probable que s'hagi de referir a K. dipsacifolia. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Lateeur. 

subsp. meridionalis (Briq.) O. Bolòs et Vigo; K. purpurea Borbás 

— Sembla limitada a la zona meridional de la comarca. Aigües de Ribes, 850 m, ais 
prats de dall (Arrhenatherion). 

Knautia dipsacifolia x arvensis s.l. 

— Segurament no és gens rara a la comarca, malgrat que hem constatat la seva exis
tencia poques vegades. A la zona meridional de la Valí (Aigües de Ribes, El Casot, 
etc.) sembla que es tracti de K. dipsacifolia subsp. catalaunica x arvensis subsp. meri
dionalis. Mes al nord (Ribes de Freser, etc.) les formes híbrides d'aquest grup s'han 
d'atribuir a K. dipsacifolia subsp. arvernensis x arvensis subsp. arvensis (= K. x chas-
sagnei Szabó). 

DG 28, 3 8 , 2 7 , 3 7 (subsp. catalaunica). Submed. W 

D G 3 8 . Submed. W 

DG 38 .37 . 

Submed. W
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tes, que podria atribuir-se a la f. angustata (Rouy) O. Bolòs et Vigo (= K. salvadoris
Sen. ex Szabó).

DG. 39, 18,28,38,27,37 (subsp.arvernensis).
DG 28, 38, 27, 37 (subsp. catalaunica).

955. Knautia godetii Reuter;K. longifolía auct. cat. p.p.

-Estatge subalpí, al sector nordoriental de la comarca, n.
Es fa en indrets poc o molt humis. Calthion, Adenostyletalia, etc.

Força abundant a l'extrem superior de les Gorges de Núria, 1800-2000 m; Gorges del
Freser, 1700-1800 m.

DG39. Oròfit europ. W

956. Knautia arvernis (L.) Coulter subsp. arvensis

"La forma de hojas enteras ... abunda en el valle de Ribas" (CAD., FI. v.: 86).

- Estatge montà, c; a l'estatge subalpí relativament rara. 900-1800 m.
Sol fer-se als prats de dall i a les pastures grasses. De l'aliança Arrhenatherion; també
al Mesobromion. VI-IX.

El Baell, 1200-1300 m; Pla de Plaus, 1275 m; Angelats, 900 m; Ribes de Freser, 875
950 m; Campelles, 1300 m; Roques Blanques, 1000 m; Planoles 1175 m; del Solà a
Ventolà, 1250 m; Plans de Nevà, 1575 m; d'Espinosa a Fornells, 1225 m; baga de
Fornells, 1400 m; voltants de Toses, 1450-1625 m; Pla d'Anyella, 1800 m; Rialb,
1050 m; Vilamanya, 1350 m; vall Estremera; Queralbs, 1200 m; Prat del Bac, 1250
m; Daió, 1200 m; l'Orri; Can Banatort, 1150 m; Puigsac; Les Noufonts, 1475 m; cap
a l'Orri Vell, 1500 m; Clots de Maçana; Conivella, 1450 m; cap al Pla del Freixe,
1525 m; Bruguera; etc.

La citació de CAD. és probable que s'hagi de referir a K. dipsacifolia.

DG 39,18,28,38. Lateeur.

subsp. meridionalis (Briq.) O. Bolós et Vigo; K. purpurea Borbas

- Sembla limitada a la zona meridional de la comarca. Aigües de Ribes, 850 m, als
prats de dall (Arrhenatherion).

DG38. Submed. W

Knautia dipsacifolia x arvernis s.l.

- Segurament no és gens rara a la comarca, malgrat que hem constatat la seva exis
tència poques vegades. A la zona meridional de la Vall (Aigües de Ribes, El Casot,
etc.) sembla que es tracti de K. dipsacifolia subsp. catalaunica x arvensis subsp. meri
dionalis. Més al nord (Ribes de Freser, etc.) les formes hIbrides d'aquest grup s'han
d'atribuir a K. dipsacifolía subsp. arvernensis x arvensis subsp. arvensis (= K. x chas
sagnei Szabó).

DG 38,37.



Kanutia x kohleri Briquet (= K. arvensis subsp. arvensis xgodetiij 

— A aquesta forma hibridogènica deuen correspondre algunes poblacions de les Gor
ges de Nuria, 1800-1900 m. 

D G 3 9 . 

Scabiosa graminifolia L. 

Muntanyes de Nuria (POURR. herb. in BUB., Fl. Pyr. II: 284; in CAD. Fl. Cat. III: 190). 

— Ningú mes no ha assenyalat aquesta especie a Nuria. COSTA diu, referint-se a aquest tàxon: 
"en Nuria, Salvador la señala, refiriéndose no a un ejemplar cogido allí, sino a uno procedente de 
los Alpes de Liguria, que le fue regalado". I SEN. manifesta (Fl. N.: 66) : "No la vàrem veure 
mai". És molt possible que la planta de l'herbari Pourret fos objecte d'una confusió de localitat. 

957. Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria 

Nom vulgar: escapiosa. 

Surroca, al Coll del Pal (SEN., Add.: 84, sub S. loretiana Timb. var. nana Sen.; in 
C A D . , ^ . Cat. III: 193). 
Nuria (CAD., Fl. Cat. III: 193). 

— Estatge monta, ccc; també a l'estatge subalpí on no és pas tan corrent. 775-2100 
(2300)m. 
Es fa sobretot a les pastures. Característica de l'ordre Brometalia erecti. VI-X. 

Des de l'entrada de la Vaü fins a la Collada de Toses, a la valí de Nuria i a Portóles. 
Algunes localitats représentatives: El Casot, El Sagnari, valí d'Estegueleüa, sobre La 
Corba (900 m), Estèguel, Can Perramon de Baix, valí de Barricó, La Toella, cap a la 
Roca Aguda, El Baell, Pía de Plaus, soleil de la Covil (1875 m), Campelles, El Bac, 
Roques Blanques, soleil de Ventola, Plans de Neva, Toses, baga de Toses (1625 m), 
Plañóles, Costes de Segura, Ribes de Freser, baga de Ribes (1400 m), Rialb, Vilama-
nya, Queralbs, Gorges de Nuria (Cremal, El Ras, Sait del Sastre,...), Roe de la Male 
(2075 m), Coma de Fontnegra (2050 m), Gorges del Freser (fins cap al Coll deis Ho
mes, 2100 m), soleil del Torreneules Petit (2300 m), Els Emprius de Serrât (1650 
m), Pardines, Boixetera, l'Orri Vell, Puigsac, vers la Portella d'Ogassa, sobre Can Bar-
ratort, La Falgosa, Conivella, Clots de Macana, Bac de l'Heura, llisos de Taga, Pe-
rapinta, Bruguera, Camp deis Dois, Sant Amanç (gairebé fins al cim, 1825 m), sobre 
Saltor, etc. etc. 

No hem pogut veure a l'herbari Sennen la planta que aquest autor indica del Coll del 
Pal. Diversos plecs del mateix herbari que procedeixen d'altres localitats i que foren 
déterminais com a S. loretiana son, sens dubte, S. columbaria. I ja CAD. (l.c.) havia 
confirmât que l'exemplar d'aquella localitat de la Serra Cavallera —atribu'it per SEN. 
a la var. nana- pertanyia també a la mateixa especie. 

D G 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Lateeur. 
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Kanutia x koWeri Briquet (= K. arvensis subsp. arvensis xgodetii)

- A aquesta forma hibridogènica deuen correspondre algunes poblacions de les Gor
ges de Núria, 1800-1900 m.

DG 39.

Scabiosa graminifo/ia L.

Muntanyes de Núria (POURR. herb. in BUB., FI. Pyr. lI: 284; in CAD. FI. Cat. llI: 190).

- Ningú més no ha assenyalat aquesta espècie a Núria. COSTA diu, referint-sc a aquest tàxon:
"en Núria, Salvador la señala, refiriéndose no a un ejemp1ar cogido allí, sina a uno procedente de
los Alpes de Liguria, que le fue regalado". 1 SEN. manifesta (Fi. N.: 66): "No la vàrem veure
mai". És molt possible que la planta de l'herbari Pourret fos objecte d'una confusió de localitat.

957. Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria

Nom vulgar: escapiosa.

Surroca, al Coll del Pal (SEN., Add.: 84, sub S. loretiana Timb. var. nana Sen.; in
CAD., FI Cat. III: 193).
Núria (CAD., F1. Cat. III: 193).

- Estatge montà, ccc; també a l'estatge subalpí on no és pas tan corrent. 775-2100
(2300)m.
Es fa sobretot a les pastures. Característica de l'ordre Brometalia ereeti. VI-X.

Des de l'entrada de la vaU fms a la Collada de Toses, a la vaU de Núria i a pòrtoles.
Algunes localitats representatives: El Casot, El Sagnari, vaU d'Esteguelella, sobre La
Corba (900 m), Estèguel, Can Perramon de Baix, vaU de Barricó, La Toella, cap a la
Roca Aguda, El Baell, Pla de Plaus, solell de la Covi! (1875 m), Campelles, El Bac,
Roques Blanques, solell de Ventolà, Plans de Nevà, Toses, baga de Toses (1625 m),
Planoles, Costes de Segura, Ribes de Freser, baga de Ribes (1400 m), Rialb, Vi!ama
nya, Queralbs, Gorges de Núria (Cremal, El Ras, Salt del Sastre,...), Roc de la Malè
(2075 m), Coma de Fontnegra (2050 m), Gorges del Freser (fms cap al Coll dels Ho
mes, 2100 m), solell del Torreneules Pelit (2300 m), Els Emprius de Serrat (1650
m), Pardines, Boixetera, l'Orri Vell, Puigsac, vers la Portella d'Ogassa, sobre Can Bar·
ratort, La Falgosa, Conivella, Clots de Maçana, Bac de l'Heura, llisos de Taga, Pe
rapinta, Bruguera, Camp dels Dois, Sant Amanç (gairebé fms al cim, 1825 m), sobre
Saltar, etc. etc.

No hem pogut veure a l'herbari Sennen la planta que aquest autor indica del Coll del
Pal. Diversos plecs del mateix herbari que procedeixen d'altres localitats i que foren
determinats com aS. loretiana són, sens dubte, S. columbaria. [ja CAD. (Lc.) havia
confirmat que l'exemplar d'aquella localitat de la Serra CavaUera -atribuït per SEN.
a la var. nana- pertanyia també a la mateixa espècie.

DG 39, 18,28,38,48,27,37. Lateeur.



CAMPANULACEAE 

958. Campanula persicifolia L. 

Nom vulgar: campaneta. 

Ribes (SALV. in COSTA, Introd.: 163; in WK., Prodr. II: 293) (CAD., FI. V: 95 ; 
Fl Cat. IV: 21). 

- Estatge monta, ce. 800-1575 m. 
Considerada com a característica dels Quercetalia pubescentis. Es fa, però, a tota me
na de boscos (sobretot de la classe Querco-Fagetea), a les vorades i ais marges (Origa-
netalia vulgaris), i més rarament ais prats. VI-VIII. 

Vail d'Esteguelella, sota el Sagnari, Collada de Grats, Estèguel, bosc de Barricò, Ai
guës de Ribes, El Baell, Angeláis, Campelles (1300 m), baga de Campelles, Coll de la 
Casassa, Bosc de Sant Antoni, de Roques Blanques a Plañóles, Fornells, Toses, vol-
tants de Ribes (Pedrera, Sta. Caterina, El Ginestar,...), Batet, Rialb, Queralbs, cap a 
la Plana, La Ruira (1300 m), Mas Conili, Bosc d'en Cigala, POrri, Can Barratort, 
Pardines, Coniyella (1450 m), Clots de Maçana, Bac de l'Heura, Torroella, Perapinta, 
cap al Pia del Freixe (1575 m), Bruguera, etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

959. Campanula speciosa Pourret 

Sant Amanç (VAYR.,Pl. Cat.: 50; in CAD., Fl. Cat. IV: 19). 

- Zona meridional de la Vali, al sector centrai de les serres pre-pirinenques, rr. 1300-
1850 m. 
Es fa a les roques calcinais, especialment en llocs poc o molt ombrívols. De l'alian-
ça Saxifragion mediae. VII-Vili. 

Lleixes de la Covil, 1750 m; Roques de ForatMitó, 1650-1700 m ; La Berruga, 1775 
m; torrent de la Corba, 1300 m; cap al Collet de Saltor, 1550 m; cingles de Sant 
Amanç, 1400-1850 m, tant a l'obac com al soleil. 

DG 28, 38 ,37 . Pir.-occ. 

960. Campanula glomerata L. subsp. glomerata 

Ribes (CAD., Fl. V: 95); vali de Ribes (CAD., Fl. Cat. IV: 20). 
Queralbs (VAYR. in CAD., Fl. Cat. IV: 20). 

- Estatges monta i subalpí, ce. 800-2150 m. 
Es fa principalment a les pastures; més rarament als marges, ais prats de dall,... De 
l'ordre Brometalia erecti. VI-VIII. 

Esteguelella, Estèguel, La Toella, Golobran (1500 m), El Baell, Pia de Plaus, Coli de 
la Casassa, Costes de Segura, Roques Blanques, Nevà, Costa Pubilla (2000 m), Coli de 
les Fontetes (1875 m), Baga de Fornells (1500 m), Toses, cap a Pia de Rus (1900 m), 
Pia d'Anyeüa (1800 m), voltants de Ribes, de Batet a Rialb, Vilamanya, Gorges del 
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CAMPANULACEAE

958. Campanula persicifolia L.

Nom vulgar: campaneta.

Ribes (SALV. in COSTA. lntrod.: 163; in WK., Prodr. 11: 293) (CAD., F/. v.: 95;
F/. Cat. IV: 21).

- Estatge montà, cc. 800-1575 m.
Considerada com a característica dels Quercetalia pubescentis. Es fa, però, a tota me·
na de boscos (sobretot de la classe Querco-Fagetea), a les vorades i als marges (Origa
netalia vu/garis). i més rarament als prats. VI-VIII.

Vall d'Esteguelella. sota el Sagnari. Collada de Grats. Estèguel. bosc de Barricó. Ai
gües de Ribes. El Baell. Angelats. Campelles (1300 ml. baga de Campelles, Coll de la
Casassa. Bosc de Sant Antoni, de Roques Blanques a Planoles. Fornells. Toses. vol
tants de Ribes (pedrera. Sta. Caterina. El Ginestar•... ). Batet. Rialb. Queralbs. cap a
la Plana. La Ruira (1300 ml. Mas Conill. Bosc d'en Cigala. l'Orri, Can Barratort.
Pardines, Conivella (1450 ml. Clots de Maçana. Bac de I·Heura. Torroella. Perapinta.
cap al Pla del Freixe (I 575 ml. Bruguera. etc.

DG 39,18,28.38.27,37. Eur.

959. Carnpanula speciosa Pourret

Sant Amanç (VAYR., P/. Cat.: 50;inCAD.• F/. Cat. IV: 19).

- Zona meridional de la Vall. al sector central de lesserres pre-pirinenques. rr. 1300
1850 m.
Es fa a les roques calcinals. especialment en llocs poc o molt ombrívols. De l'alian
ça Saxifragion mediae. VII-VIII.

Lleixes de la Covil. 1750 m; Roques de Forat Mitó. 1650-1700 m; La Berruga. 1775
m; torrent de la Corba. 1300 m; cap al Collet de Saltor, 1550 m; cingles de Sant
Amanç. 1400-1850 m. tant a l'obac com al solell.

DG 28. 38. 37. Pir.-occ.

960. Campanula g10merata L. subsp. g10merata

Ribes (CAD .• FI. V.: 95); vall de Ribes (CAD .• F/. Cat. IV: 20).
Queralbs (VAYR. in CAD .• F/. Cat. IV: 20).

- Estatges montà i subalpí, cc. 800-2150 m.
Es fa principalment a les pastures; més rarament als marges. als prats de dall, ... De
l'ordre Brometalia erect/. VI-VIII.

Esteguelella. Estèguel. La Toella. Golobran (1500 ml. El Baell. Pla de Plaus. Coll de
la Casassa. Costes de Segura, Roques Blanques. Nevà. Costa Pubilla (2000 ml. Coll de
les Fontetes (1875 ml. Baga de Fornells (1500 m), Toses. cap a Pla de Rus (1900 m).
Pla d'Anyella (1800 m). voltants de Ribes. de Batet a Rialb. Vilamanya. Gorges del



Freser (Les Marrades, La Balma,...), sobre el Planell de Coma de Vaca (2150 m), so
bre Can Nofre (1550 m), Conivella, sobre Can Barratort (1425 m), Puigsac, cap a les 
Noufonts (1525 m), l'Orri Vell, de Pardines a Boixetera, Plans de Portóles, vessants 
del Puig de Coma d'Olla, Pou de Taga (1875 m), Pía del Freixe, llisos de Taga sobre 
Bruguera (1625 m), cingles de Sant Eloi (1700 m), etc. 

No veiem ben ciar quin valor cal donar a la subsp. cervicarioides (Schultes) P. Fourn., 
que seria una raça meridional, vestida de pèls aspres, amb la inflorescencia interrom-
puda, la corol.la relativament petita i l'estil llarg. A la nostra comarca hom observa 
nombrases formes écologiques mal delimitades, que van des de plantes molt piloses 
—perô no aspres— als indrets secs, a individus gairebé glabres, als llocs humits. No 
veiem, perô, que ni hagi correlació entre la pilositat i les dimensions de la corol.la 
o la longitud de l'estil. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

subsp. serótina (Wettst.) 0 . Schwarz 

— Raça força ben definida, caracteritzada per la tija curta [2-8(15) cm], decumbent o 
ascendent, poc mes Uarga que les fuñes inferiors, i la inflorescencia pauciflora, capita-
da. Es fa a les pastures seques de l'estatge subalpi. 

Cim de la Coma de Migjorn, 1950 m; llisos de Taga, 1500-1900 m, on no és pas rara. 

D G 1 8 , 3 8 . Orôfïtalp. 

961 . Campánula erinus L. 

— Entre Roques Blanques i Plañóles, 1050 m, al Xerobromion. 

D G 2 8 . Med. 

962. Campanula trachelium L. 

Nom vulgar: campaneta d'ortiga. 

— Estatge monta, ce; ascendeix a l'estatge subalpi, rarificant-se progressivament. 
775-1500 (1900) m. 
Es fa als boscos humits (principalment als del Fraxino-Carpinion, alianca de la qual 
s'ha considerai espècie característica), però és més abundant encara als marges i vo-
rades (Origanetalia, Arction, Alliarion, Prunetalia spinosae). VII-IX (X). 

Vora el Pont d'en Cabreta (775 m), El Casot, baga del Sagnari, fageda d'Esteguelella, 
Barricò (1000 m), vali de Barricò, El Baell, Aigiies de Ribes, Campelles, Angelats, 
Pedrera, cap a Prat de Jou, Els Coforns, El Bac,Plañóles,Planes, Espinosa, Nevà, cap 
a Dòrria (1450 m), Toses, Roques Blanques, voltants de Ribes de Freser, Rialb, Quer-
albs, vali Estremerà (fins a uns 1750 m), Serrat, torrent del Forn, Les Espiquetoses 
(1900 m), Ribesaltes (1275 m), l'Orri, Les Vinyes, Pardines, Can Barratort, La Mos-
catosa, Conivella, Clots de Macana, Bruguera, etc. etc. Aqüestes són només algunes 
localitats representatives. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Lateeur. 
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Freser (Les Marrades. La Balma•...). sobre el Planell de Coma de Vaca (2150 ml. so·
bre Can Nofre (1550 ml. Conivella. sobre Can Barratort (1425 ml. Puigsac. cap a les
Noufonts (1525 ml. l'Orri Vell. de Pardines a Boixetera. Plans de pòrtoles. vessants
del Puig de Coma d·Olla. Pou de Taga (1875 ml. Pla del Freixe. llisos de Taga sobre
Bruguera (1625 ml. cingles de Sant Eloi (1700 ml, etc.

No veiem ben clar quin valor cal donar a la subsp. cervicarioides (Schultes) P. Foum .•
que seria una raça meridional, vestida de pèls aspres, amb la inflorescència interrom
puda. la coroUa relativament petita i l'estil llarg. A la nostra comarca hom observa
nombroses formes ecològiques mal delimitades. que van des de plantes molt piloses
-però no aspres- als indrets secs. a individus gairebé glabres, als llocs hwnits. No
veiem, però. que hi hagi correlació entre la pilositat i les dimensions de la coroUa
o la longitud de l'estil.

DG 39, 18,28.38.48.27.37. Eur.

subsp. serotina (Wettst.) O. Schwarz

- Raça força ben defInida, caracteritzada per la tija curta [2-8(15) cm]. decumbent o
ascendent, poc més llarga que les fulles inferiors, i la inflorescència pauciflora, capita
da. Es fa-ales pastures seques de l'estatge subalpí.

Cim de la Coma de Migjorn. 1950 m; llisos de Taga, 1500-1900 m, on no és pas rara.

DG 18,38.

961. Campanula erinus L.

- Entre Roques Blanques i Planoles. 1050 m. al Xerobromioll.

DG28.

OròfIt alp.

Med.

962. Campanula trachelium L.

Nom vulgar: campaneta d·ortiga.

- Estatge montà, cc; ascendeix a l'estatge subalpí, rarificant-se progressivament.
775-1500 (1900) m.
Es fa als boscos humits (principalment als del Fraxino-Carpinion, aliança de la qual
s'ha considerat espècie característica), però és més abundant encara als marges i vo
rades (Origanetalia, Arction, Alliarion, l'nmetalia spinosae). VII-IX (X).

Vora el Pont d'en Cabreta (775 ml. El Casot. baga del Sagoari. fageda d·Esteguelella.
Barricó (1000 ml. vall de Barricó. El Baell, Aigües de Ribes. Campelles. Angelats.
Pedrera, cap a Prat de Jou, Els Cofoms. El Bac.Planoles.Planès, Espinosa. Nevà. cap
a Dòrria (1450 ml, Toses. Roques Blanques, voltants de Ribes de Freser. Rialb. Quer
albs. vall Estremera (fms a uns 1750 ml, Serrat. torrent del Forn, Les Espiquetoses
(1900 ml. Ribesaltes (1275 ml. I·Orri. Les Vinyes. Pardines. Can Barratort. La Mos
catosa, Canivella, Clots de Maçana, Bruguera, etc. etc. Aquestes són només algunes
localitats representatives.

DG 39. 18.28.38.48,27.37. Lateeur.



963. Campanula rapunculoides L. 

Nom vulgar: campaneta. 

Ribes (CAD., FI. V: 95 ,Fl. Cat. IV: 23). 
Queralbs (CAD., FI. Cat. IV: 23). 

— Estatge monta, c. 775-1500 m. 
Marges, prats, guarets,... més rarament dins els boscos. Origanetalia, Brometalia erec
ti, Arrhenatherion, Secalinetea, etc. VH-IX (XI). 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; El Baell, 1200 m; Pia de Prats, L¿50 m; Toses, 
1425-1500 m; voltants de Ribes de Freser, 900-1000 m; Rialb, 1050 m; vali del 
Macanell, 1150 m; bosc de Batet, 1450 m; l'Orri, 1200 m; Can Barratort, 1100 m; 
La Balcera, 1300 m; Torroella, 980 m; Serrat Roig, 1125 m; etc. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Lateeur. 

Campanula macrorrhiza Gay ex A. DC. 

Nuria (VAYR., PI. Cat: 5 1 , on cita també, amb dubte, la vai. pubescens DC) (SEN., Add.: I l i , 
sub f. alpina; FI. N.: 70) . CAD. (FI. Cat. IV.: 27) recull les indicacions dels autors esmentats. 

— Tàxon inexistent ais Pirineus. Els exemplars d'herbari que hem vist, corresponents a les cita-

cions nurienques, pertanyen a altres especies. 

964. Campanula hispánica Wk. in Wk. et Lange 

— Roques i llocs rocosos o pedregosos, secs, dels estatges monta i subalpí, c. 900-
2150 m. De la classe Asplenietea trichomanis. VII-IX(X). 

Balma del Casot, 925 m; solell de Barricò, 1000 m; Roca del Corb, 1475 m; sobre 
Angeláis, 1000 m; Roques Blanques, 1000 m; baga de Plañóles, 1600m;d'Espinosa a 
Fornells, 1200 m, codolars del riu; sobre Fornells, 1500 m; El Palos, 1375 m; vali Es
tremerà, 1100-1750 m; Daió, 1250 m; Coma de Fontalba, 2150 m; Coma de Fontne-
gra, 2125 m; Cap de Porc, 2050 m; cap al Cingle del Boc, 1675 m; Salt del Grill, 
1300 m; cap al torrent de les Artigues, 1400 m; abundant cap a la Balma, 1700 m; 
Bosc d'en Cigala, 1150 m; Bruguera, 1150 m; torrent de la Corba, 1300 m; sota els 
Cingles de Sant Eloi, 1350 m. 
A l'herbari Sennen hem vist plecs d'aquest tàxon provinents de Ripoll i de Mont-
grony. GESLOT (Contrib. b: 131) indica C. hispánica subsp. hispánica a la Collada 
de Toses, 1560 m (costat de la Cerdanya ?). 

Planta forca polimorfa, que varia des de formes de tija llarga i inflorescencia ramosa i 
multiflora (més freqüents a les zones baixes) a formes relativament petites i pauciflo-
res (corrents ais llocs elevats). Les primeres poden atribuir-se a la subsp. catalanica 
Podi, (citada pel seu autor a Andorra i la Cerdanya); les segones semblen més aviat la 
subsp. hispánica. 

PODLECH (Rev: 70-71) diu que hi ha formes de transido entre C. hispánica subsp. 
catalanica i C. rotundifolia. 

D G 2 9 . 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Ibero - occ. 
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963. Campanula rapunculoides L.

Nom vulgar: campaneta.

Ribes (CAD., FI V.: 95; FI Cat. IV: 23).
Queralbs (CAD., FI Cat. IV: 23).

- Estatge montà, c. 775·1500 m.
Marges, prats, guarets, ... més rarament dins els boscos. Origanetalia, Brometa/ia erec
ti, Arrhenatherion, Seca/inetea, etc. VII-IX (XI).

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; El BaeU, 1200 m; Pla de Prats, ].}SO m; Toses,
1425-1500 m; voltants de Ribes de Freser, 900-1000 m; Rialb, 1050 m; vaU del
MaçaneU, liSO m; bosc de Batet, 1450 m; l'Orri, 1200 m; Can Barratort, 1100 m;
La Balcera,I300 m; TorroeUa, 980 m; Serrat Roig, 1125 m; etc.

DG 18,28,38,37. Lateeur.

Campanula macrorrhiza Gay ex A. DC.

Núria (V AYR., Pl. Cat.: 51, on cita també, amb dubte, la var. pubescens DC) (SEN., Add.: III,
sub f. alpina; FI. N.: 70). CAD. (FI. Cat. IV.: 27) recull les indicacions dels autors esmentats.

- Tàxon inexistent als Pirineus. Els exemplars d'herbari que hem vist, corresponents a les cita
cions nur¡coques, pertanyen a altres espècies.

964. Campanula hispanica Wk. in Wk. et Lange

- Roques i Uocs rocosos o pedregosos, secs, dels estatges montà i subalpí, c. 900
2150 m. De la classe Asp/enietea trichomanis. VII-IX(X).

Balma del Casot, 925 m; soleU de Barricó, 1000 m; Roca del Corb, 1475 m; sobre
Angelats, 1000 m; Roques Blanques, 1000 m; baga de Planoles, 1600m; d'Espinosa a
FomeUs, 1200 m, codolars del riu; sobre FomeUs, 1500 m; El Palós, 1375 m; vaU Es
tremera, 1100-1750 m; Daió, 1250 m; Coma de Fontalba, 2150 m; Coma de fonlne
gra, 2125 m; Cap de Porc, 2050 m; cap al Cingle del Boc, 1675 m; Salt del Grill,
1300 m; cap al torrent de les Artigues, 1400 m; abundant cap a la Balma, 1700 m;
Bosc d'en Cigala, liSO m; Bruguera, 1150 m; torrent de la Corba, 1300 m; sota els
Cingles de Sant Eloi, 1350 m.
A l'herbari Sennen hem vist plecs d'aquest tàxon provinents de RipoU i de Mont
grony. GESLOT (Contrib. b: 131) indica C. hispaníca subsp. hispaníca a la CoUada
de Toses, 1560 m (costat de la Cerdanya ?).

Planta força polimorfa, que varia des de formes de tija llarga i inflorescència ramosa i
multiflora (més freqüents a les zones baixes) a formes relativament petites i pauciflo
res (corrents als Uocs elevats). Les primeres poden atribuir-se a la subsp. catalanica
PodI. (citada pel seu autor a Andorra i la Cerdanya); les segones semblen més aviat la
subsp. hispanica.

PODLECH (Rev: 70-71) diu que hi ha formes de transició entre C. hispanica subsp.
catalanica i C. rotundifolia.

DG 29, 39,18,28,38,27,37. Ibero - occ.



Campanula ruscinonensis Timb.-Lagr. 

Collada de Toses, 1750 m (RIVAS M A R X , Pastiz. t. 1, CampanuloFestucetum eskiae). 

- Endemisme de la plana rossellonesa que no s'enfila als Pirineus. Segons sembla, la citació es deu 
a una confusió amb una Campanula del grup scheuchzeri. 

Campanula linifolia Scop. var. stenophylla Rouy 

SEN. la indica en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 70) . 

- A l'herbari Sennen no hem pogut trobar cap exemplar que doni testimoni d'aquesta indicació. 
Hi hem vist, però, un plec procèdent de Ripoll, 1060 m, déterminât així, que correspon en reali-
tat a C. hispánica. 

965. Campanula rotundifolia L. 

Nom vulgar: campaneta. 

Nuria (VAYR.,Pl. Cat.: 5 1 , sub var. lancifolia Koch). 
Ribes (CAD., FI. Cat. IV: 27). 
Nuria, 2100-2200 m, Pic de Segre, 2400 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2, Saxifragetum 
mixtae). 

Vessant de Queralbs, 2200 m, solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, 
Prosp. t. 4 , Festuco-Iberidetum forma B amb Festuca aurea). 

- De l'estatge monta a l'alpi, ce; però sembla molt rara o nul.la a la zona meridional 
i a baixa altitud. 900-2400 m. 
Es fa als prats, sobretot als acidòfils, als matolls rasos de bruguerola i, més esparsa-
ment, als marges i als boscos clars. Nardion, Calluno-Genistion, Mesobromion, Fes-
tucion eskiae, etc. Sembla lligada més o menys a la classe Calluno- Ulicetea. VI-IX(XI). 

Des deis voltants de Ribes fins als vessants del Puigllançada, a la vali de Nuria, a la Co
llada Verda i a Sant Amane. Algunes localitats concretes: Coli de la Creueta (1900 
m), sobre Pia d'Anyella (1975 m), Collada de Toses, cap a la Creu de Meians, Toses, 
El Palós (1600 m), baga de Neva, Coma de Planés, Pia de Punya, Costa Pubilla, Pia de 
la Serra (1650 m), del Baell a Campelles, Segura, bosc de Batet (1525 m), vali Estre
merà, Daió, Prat del Bac (1275 m), Gorges de Nuria (Pia de Carcal, El Ras,...), so
bre Nuria (2100 m), Pedrisses (2050 m), Les Collades, Gorges del Freser (La Parade-
Ua, Les Brosses, Clot del Malinfern, Coli deis Homes, Les Marrades,...), vessants del 
Balandrau (Els Emprius, Pía deis Anyells,...). La Canya,Pla Rodó, Bosc de Ribes, de 
Ribesaltes a Pardines (1150 m), sota el Mont-roig (1800 m), Collada Verda, Coli del 
Pal, Puigsac, Pia de la Llagona (1725 m), sobre Can Barratort (1425 m), sobre la Fal-
gosa, Conivella, Costa Ardena (1200 m), Maçana (1000 m), llisos de Taga, Coli de 
Jou, sobre Saltor, etc. 

Les citacions de BR.-BL., referides a comunitats rupícoles, corresponen potser a C. 
hispánica (?). 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 37. Holàrt. A Europa, eur. 

966. Campánula cochlearifolia Lam.; C. pusilla Haenke 

Entre Queralbs i Nuria (PUIGG. in COSTA, Supl: 54; in WK., Suppl: 129); des del 
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Co.mpanullllUscinonensis Timb.-Lagr.

Collada de Toses. 1750 m (RIVAS MART.. Pastiz. t. l, Campanulo-Festucerum eskiae).

- Endemisme de la plana rossellonesa que no s'enfila als Pirineus. Segons sembla, la citació es deu
a una confusió amb una Campanula del grup scheuchzeri.

Campanullllinifolia Scop. var. stenophylla Rauy

SEN. la indica en el seu catàleg nurienc (Fi. N.: 70).

- A l'herbari Sennen no hem pogut trobar cap exemplar que doni testimoni d'aquesta indicació.
Hi hem vist, però, un plec procedent de Ripoll, 1060 m. determinat així, que correspon en reati~

tat a C. hispanica.

965. Campanula rotundifolia L.

Nom vulgar: campaneta.

Núria (VAYR., Pl. Cat.: 51, sub var. lancifolia Koch).
Ribes (CAD., F1. Cat. IV: 27).
Núria, 2100-2200 m. Pic de Segre, 2400 m (BR.-BL.. Vég. alp. t. 2, Saxifragetum
mixtae).
Vessant de Queralbs, 2200 m, solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE,
Prosp. t. 4, Festuco-fberidetum forma B amb Festuca aurea).

- De l'estatge montà a l'alpí, cc; però sembla molt rara o nuUa a la zona meridional
i a baixa altitud. 900-2400 m.
Es fa als prats, sobretot als acidòf1ls, als matolls rasos de bruguerola i, més esparsa
ment. als marges i als boscos clars. Nardion, Calluno-Genistion, Mesobromion, Fes
tucion esldae, etc. Sembla lligada més o menys a la classe Calluno-Ulicetea. Vl-lX(XI).

Des dels voltants de Ribes fillS als vessants del Puigllançada, a la vall de Núria, a la Co
llada Verda i a Sant Amanç. Algunes localitats concretes: Coll de la Creueta (1900
m), sobre Pla d'Anyella (1975 m), Collada de Toses, cap a la Creu de Meians, Toses,
El Palós (1600 m). baga de Nevà, Coma de Planès, Pla de Punya, Costa Pubilla. Pla de
la Serra (1650 m), del Baell a Campelles. Segura. bosc de Batet (1525 m), vall Estre
mera, Daió, Prat del Bac (1275 m), Gorges de Núria (pla de Carcal, El Ras....), so·
bre Núria (2100 m), Pedrisses (2050 m), Les Collades. Gorges del Freser (La Parade
lla, Les Brosses, Clot del Malinfem, Coll dels Homes, Les Marrades,...), vessants del
Balandrau (Els Emprius, Pla dels Anyells,...). La Canya, Pla Rodó, Bosc de Ribes, de
Ribesaltes a Pardines (1150 m), sota el Mont-roig (1800 m), Collada Verda. Coll del
Pal, Puigsac, Pla de la L1agona (1725 m). sobre Can Barratort (1425 m), sobre la Fal
gosa, Conivella, Costa Ardena (1200 m), Maçana (1000 m), llisos de Taga, Coll de
Jou. sobre Saltor, etc.

Les citacions de BR.-BL., referides a comunitats rupícoles, corresponen potser a C.
hispanica (?).

DG 29. 39,18,28,38,48,37. Holàrt. A Europa, eur.

966. Campanula cochlearifolia Lam.; C. pusilla Haenke

Entre Queralbs i Núria (pUIGG. in COSTA, Supl.: 54; in WK., Suppl.: 129); des del
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pont del Cremal a Nuria (CAD., Fl. V: 95); Nuria, des de la gorja de Cremal (FER
RER. Exc: 82); frequent a Nuria des de Queralbs (CAD., Fl. Cat. IV: 28). 
Nuria (PUJOL in VAYR., Pl. not.: 109) (SEN., Add.: I l l ; F l . K: 70); cap a Puig-
mal (VAYR., Cat. K: 47;PI. Cat.: 51). 
Sant Amanç (VAYR., PI. Cat.: 51 ; in CAD., Fl. Cat. IV: 28). 
Coma de Vaca, Vail d'Eina (VAYR. in CAD., Fl. Cat. IV: 28). 

— Alta muntanya axial, r; serres pre-pirinenques orientals, rr. Davalía casualment a 
l'estatge monta. (1050) 1700-2750 m. 
Calcícola; horn la troba també algún cop en terrenys àcids. Es fa ais indrets pedrego
sos i a les roques. Thlaspietalia rotundifolii, Saxifragion mediae. VII-IX. 

Serres axials: sota la Collada de Toses; vora la Font de l'Home mort, 1800-1950 m; 
torrent del Borrut, 2200 m; Gorges de Nuria, 1800 m, 1850 m; Coma d'Eina; Coll de 
Carançà, 2750 m, molt abundant; Coma de Vaca, 2350 m; Coma de les Eugues, 
2450-2500 m; Coma de Fresers, 2100 m, 2275 m; Tirapits, 2700 m; Pic de Fresers, 
2650 m; Coll deis Tres Pics, 2350 m; Rialb, 1050 m, ais codolars del Freser, portada 
pel riu. 

Serres pre-pirinenques orientais: Sant Amanç, 1750 m; Puig s'Estela, 1800 m;Puig del 
Pla de lesPasteres, 1750 m. 

D G 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Orôf. alp. 

967. Campanula recta Dulac; C. serrata (Kit. ex Schultes) Hendrych subsp. recta (Dulac) 
Podlech, C. lanceolata Lapeyr. p.p., C. linifolia Lam., non L. 

Valí de Nuria, 2400 m (C. FLAHAULT herb, in PODLECH, Rev.: 133). 
Vers Noufonts, 2450 m, Coll de Noufonts, 2600 m, vers Finestrelles, 2300 m, Pic de 
Segre, 2400 m, 2450 m (BR.-BL., Vég. alp. t . 2 1 , Festucetum eskiae); al N de Nuria, 
2200 m (BR.-BL., le. t. 22,Hieracieto-Festucetum spadiceae). 
Puigmal, 2630 m, tossa del Puigmal, 2530 m (NÈGRE, Nouv. contr. t. 2,Ranuncu-
lo-Festucetum eskiae orientalis, sub C. cf. rectaJ. 

- Alta muntanya axial. Vers el Collet de Sant Salvador, 2150 m; sota el Pla de les Sa
lines, 2200 m; sobre Nuria, 2150 m. 

Planta molt polimorfa, que esta relligada amb C. scheuchzeri per formes de transido 
(aparentment frequents). Aquí sobre hem consignât unicament aquelles localitats 
on hem observât exemplars que —al nostre parer— presenten la morfología típica de 
l'especie. Hem recollit, a mes, nombrosos espècimens de caractéristiques força indéci
ses, que hem situât dintre C. scheuchzeri si . GESLOT, que ha estudiat amb detall 
les campanules del grup rotundifolia, arrriba a la conclusió (vegeu Contrit.: 290 i 
Morphol: 893) que dins el complex C. recta - C. scheuchzeri - C. ficarioides hi ha en 
realitat un continuum de formes difícil de destriar, i que la morfología de l'aparell ve-
getatiu (inclosa la part subterrània, a la quai hom sol donar molta importancia) i de la 
inflorescencia no forneix caràcters clars per a una classificació com la que comuna-
ment s'admet. 

Les citacions de BR.-BL. és possible que corresponguin a un altre tàxon d'aquest 
grup (C. ficarioides ?), almenys parcialment. 

DG 29, 39, 18 ,28 . Pir. - occ. 
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pont del Cremal a Núria (CAD., FI. v.: 95); Núria, des de la gorja de Cremal (FER
RER. Exc: 82); freqüent a Núria des de Queralbs (CAD., F/. Cat. IV: 28).
Núria (pUJOL in VAYR., PI. not.: 109) (SEN., Add.: III; FI. N: 70); cap a Puig
mal (VAYR., Cat. N: 47;PI. Cat.: 51).
Sant Amanç (VAYR., PI. Cat.: 51; in CAD., FI. Cat. IV: 28).
Coma de Vaca, Vall d'Eina (VAYR. in CAD.,F/. Cat. IV: 28).

- Alta muntanya axial, r; serres pre-pirinenques orientals, IT. Davalla casualment a
l'estatge montà. (1050) 1700-2750 m.
Calcícola; hom la troba també algun cop en terrenys àcids. Es fa als indrets pedrego
sos i a les roques. 1hlaspietalia rotundifolii, Saxifragion mediae. VII-IX.

Serres axials: sota la Collada de Toses; vora la Font de l'Home mort, 1800-1950 m;
torrent del Borrut, 2200 m; Gorges de Núria, 1800 m, ¡8'i0 m;Coma d'Eina; Coll de
Carançà, 2750 m, molt abundant; Coma de Vaca, 2350 m; Coma de les Eugues,
2450-2500 m; Coma de Fresers, 2100 m, 2275 m; Tirapits, 2700 m; Pic de Fresers,
2650 m; Coll dels Tres Pics, 2350 m; Rialb, 1050 m, als codolars del Freser, portada
pel riu.
Serres pre-pirinenques orientals: Sant Amanç, 1750 m; Puig s'Estela, 1800 m; Puig del
Pla de les Pasteres, 1750 m.

DG 29, 39,18,28,38,48,37_ Oròf. alp.

967. Campanula recta Dulac; e. serrata (Kit. ex Schultes) Hendrych subsp. recta (Dulac)
Podlech, e. lanceolata Lapeyr. p.p., e. linifolia Lam., non L.

Vall de Núria, 2400 m (C. FLAHAULT herb. in PODLECH,Rev.: 133).
Vers Noufonts, 2450 m, Coll de Noufonts, 2600 m, vers Finestrelles, 2300 m, Pic de
Segre, 2400 m, 2450 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 21,Festueetum eskille); al N de Núria,
2200 m (BR.-BL., I.e. t. 22, Hieracieto-FestuGetum spOOieeae).
Puigmal, 2630 m, tossa del Puigmal, 2530 m (NÈGRE, Nouv. eonlr. t. 2, Ranuneu
lo-Festueetum eskille orientalis, sub e. cf. recta).

- Alta muntanya axial. Vers el Callet de Sant Salvador, 2150 m; sota el Pla de les Sa
lines, 2200 m; sobre Núria, 2150 m.

Planta molt polimorfa, que està relligada amb e. seheuehzeri per formes de transició
(aparentment freqüents). Aquí sobre hem consignat únicament aquelles localitats
on hem observat exemplars que ~al nostre parer- presenten la morfologia típica de
l'especie. Hem recollit, a més, nombrosos espècimens de característiques força indeci
ses, que hem situat dintre e. seheuehzeri sj. GESLOT, que ha estudiat amb detall
les campànules del grup rotundifolia, arrriba a la conclusió (vegeu Contrib.: 290 i
Morphol.: 893) que dins el complex e. recta - C. seheuehzeri - C. fiearioides hi ha en
realitat un continuum de formes difícil de destriar, i que la morfologia de l'aparell ve
getatiu (inclosa la part subterrània, a la qual hom sol donar molta importància) i de la
inflorescència no forneix caràcters clars per a una classificació com la que comuna·
ment s'admet.
Les citacions de BR.-BL. és possible que corresponguin a un altre tàxon d'aquest
grup (e. fiearioides ?), almenys parcialment.

DG 29, 39,18,28. Pir. - occ.



968. Campánula scheuchzeri Vill. (incl. C. ficarioides Timb.-Lagr.); C. schleicheri He-
getschw. 

Sub C. scheuchzeri: 

Nuria, de Queralbs a Tortellá (SALV. in COSTA, Introd.: 163; in WK., Prodr. II: 
292); muntanyes de Nuria, freqüent (VAYR., Cat. N.: 47); Nuria (CAD., Exc: 102; 
Fl. V.: 95) (SEN., Add.: 111 "el tipus i la var. schleicheri"; Fl. N.: 70 "i la mena C. 
schleicheri")^AYR., Pl Cat.: 5 1 , on cita també la var. hirta K. Rchb.). Nuria , des 
del Pont de Cremal (CAD., Fl. Cat. IV: 28). 
Coma d'Eina, Puigllancada (SEN., Add.: 111). 

Sub C. ficarioides: 

Vessant S del Coll de Queralbs, 2490-2520 m (SERVE, Rech. t. XI, comunitat d'As-
tragalus nevadensis i Festuca scoparia). 
Gorrablanc, 2450 m, Tossa del Puigmal, 2531 m i 2580 m (NÉGRE, Nouv. contr. 
t. 3, Galeopsido-Festucetum eskiae orientalisj. 

- Planta molt polimorfa i, com hem dit aquí dalt, Uigada per formes intermedies amb 
C. recta. Hom hi ha distingit com a entitats principáis C. scheuchzeri s. str. i C. fica
rioides, aquesta darrera caracterizada principalment pels tubercles napiformes que 
porta el rizoma. Sembla, pero, que entre ambdues estirps es donen formes de transi
do mal definides. Podría ésser que C. ficarioides no fos altra cosa que una adaptado 
ais sois inestables, sotmesos a freqüents fenómens periglacials (la planta es fa sobretot 
ais gespets deis vessants solé lis); si aixó fos cert, seria lógic de subordinar aquest táxon 
a C. scheuchzeri amb la categoría, per exemple, de varietat. BR.-BL. havia descrit 
(Notes: 231) la subsp. susplugasii de C. scheuchzeri, la qual, segons ell, substituiria 
ais Pirineus la subspécie típica propia deis Alps, i es faria sobretot ais prats secs del 
Festucion eskiae. Pero, en el seu estudi de la vegetació alpina deis Pirineus orientáis 
aquest mateix autor no fa pas esment de la nova subspécie, i la campánula que dona 
com a característica del Festucetum eskiae hi és anomenada C. recta. Aixó fa pensar 
que C. scheuchzeri subsp. susplugasii Br.-Bl. i C. recta sensu Br.-Bl. son la mateixa co
sa. D'altra banda, i com ja han assenyalat diversos autors (NÉGRE, BAUDIÉRE, 
SERVE, GRÜBER), sembla que la pretesa C. recta de Br.-Bl. ha de correspondre —si 
no totalment almenys en gran part— a C. ficarioides; i llavors, aquest darrer táxon se
ria sinónim de C. scheuchzeri subsp. susplugasii (?). GESLOT opina, en canvi, (Con
tr.: 228) que la subsp. susplugasii podría interpretar-se simplement com a una forma 
glabérrima de C. scheuchzeri. 

Deixant de banda C. ficarioides, dins les poblacions de C. shceuchzeri s. str. hi ha en
cara una notable variado morfológica que va des de plantes de fulla relativament am
pia i flors grans fins a individus de fulla gairebé linear i flors petites. Aqüestes darreres 
formes - q u e a primer cop d'ull teñen Taire de C. rotundifolia- es troben principal
ment a les zones mes baixes i constitueixen potser una rafa taxonómica digna d'aten-
ció. Vista, pero, la complexitat del grup en general, no ens atrevim a proposar per a 
elles una situació taxonómica concreta. 

Alta muntanya axial, ce; serres pre-pirinenques, rr. (1425) 1600-2700 m. 
Principalment a les pastures acidófiles. C. scheuchzeri s. str. sembla preferir els prats 
del Nardion. C. ficarioides potser va lligada al Festucion eskiae. VII-IX. 
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968. Campanula seheuehzeri Vill. (incI. e ficarioides Timb.-Lagr.); e schleicheri He·
getsehw.

Sub C. scheuchzeri:
Núria, de Queralbs a Tortellà (SALV. in COSTA, Introd.: 163; in WK., Prodr. lI:
292); muntanyes de Núria, freqüent (VAYR., Cat. N.: 47); Núria (CAD.,Exc.: 102;
FI. V.: 95) (SEN., Add.: III "el tipus i la var. schleicheri";Fl. N.: 70 "i la mena e
schleicheri")VAYR.,Pl Cat.: 51, on cita també la var. hirta K. Rchb.). Núria ,des
del Pont de Cremal (CAD., FI. Cat. IV: 28).
Coma d'Eina, Puigllançada (SEN .,Add.: Ill).

Sub e ficarioides:
Vessant S del Coll de Queralbs, 2490-2520 m (SERVE, Rech. t. XI, comunitat d'As-
traga/us nevadensis i Festuca scoparia). .
Gorrablanc, 2450 m, Tossa del Puigmal, 2531 m i 2580 m (NÈGRE, Nouv. contr.
t. 3, Galeopsido-Festucetum eskiae orientalis).

- Planta molt polimorfa i, com hem dit aquí dalt, lligada per formes intermèdies amb
e recta. Hom hi ha distingit com a entitats principals e scheuchzeri s. str. i e fica
rioides, aquesta darrera caracteritzada principalment pels tubercles napiformes que
porta el rizoma. Sembla, però, que entre ambdues estirps es donen fonnes de transi
ció mal defmides. Podria ésser que e ficarioides no fos altra cosa que una adaptació
als sòls inestables, sotmesos a freqüents fenòmens periglacials (la planta es fa sobretot
als gespets dels vessants solells); si això fos cert, seria lògic de subordinar aquest tàxon
a e sc/zeuc/zzeri amb la categoria, per exemple, de varietat. BR.-BL. havia descrit
(Notes: 231) la subsp. susplugasii de e scheuc/zzeri, la qual, segons ell, substituiria
als Pirineus la subspècie típica pròpia dels Alps, i es faria sobretot als prats secs del
Festucion eskiae. Però, en el seu estudi de la vegetació alpina dels Pirineus orientals
aquest mateix autor no fa pas esment de la nova subspècie, i la campànula que dóna
com a característica del Festucetum eskiae hi és anomenada C. recta. Això fa pensar
que C. scheuchzeri subsp. susplugasii Br.-BI. i C. recta sensu Br.-BI. són la mateixa ca·
sa. D'altra banda, i com ja han assenyalat diversos autors (NÈGRE, BAUDlÈRE,
SERVE, GRÜBER), sembla que la pretesa e recta de Br.-Bl. ha de correspondre -si
no totalment ahnenys en gran part- a e ficarioides; i llavors, aquest darrer tàxon se
ria sinònim de e scheuchzeri subsp. susplugasii (?). GESLOT opina, en canvi, (Con
tr.: 228) que la subsp. susplugasii podria interpretar-se simplement com a una forma
glabèrrima de e sc/zeuc/zzeri.
Deixant de banda e ficarioides, dins les poblacions de e s/zceuchzeri s. str. hi ha en·
cara una notable variació morfològica que va des de plantes de fulla relativament am
pla i flors grans fms a individus de fulla gairebé linear i flors petites. Aquestes darreres
formes -que a primer cop d'ull tenen l'aire de e rotundifolia- es troben principal
ment a les zones més baixes i constitueixen potser una raça taxonòmica digna d'aten
ció. Vista, però, la complexitat del grup en general, no ens atrevim a proposar per a
elles una situació taxonòmica concreta.

Alta muntanya axial, cc; serres pre-pirinenques, rr. (1425) 1600-2700 m.
Principalment a les pastures acidòfiles. e scl1euchzeri s. str. sembla preferir els prats
del Nardion. C. ficarioides potser va lligada al Festucioll eskiae. VIl-IX.



Sota el Pía de les Salines (2100-2200 m, cf. C, ficarioides), Coma de Planes (1700 m), 
Coma de Fontseca (C. ficarioides), Clotxes del Puigmal (2650 m, C. ficarioides), 
Bac de la Foradada (abundant), Roe de la Fita, Gorges de Nuria (abundant entre 
1800 i 2000 m), cap a la Cova de St. Gil, Roe de la Male, Pie d'Eina (2400 m, C. cf. 
ficarioides), Coll d'Er (2700 m, C. ficarioides), Coma de les Mulleres (2500 m), 
Coma de Fontnegra, Coma del Gispet, Coll deis Homes, Les Espiguetoses, Tirapits, 
Ull de Ter (Valí de Camprodon), baga de Siat (1950 m), Serra de la Canya, Bosc de 
Ribes (1850 m), Pía de la Guilla, Puig Cerverís, Collada de Meianells, Mont-roig, etc. 
Totes aqüestes localitats corresponen a la zona axial. 
Serres pre-pirinenques: sobre el Pía d'Anyella, 1950 m; Plans de Portóles, 1425 m; 
Coll del Pal, 1680 m ; Puig del Pía de les Pasteres, 1875 m. 
Ais herbaris barcelonins hem vist diversos plecs d'aquest tàxon procedents de la co
marca: Puigllançada, 2200 m (SEN., herb.); Nuria (LLENAS in BC 39324, det. 
PODLECH); Nuria (M. GARRIGA in BC 128151, vidit PODLECH); Coma de Vaca 
(M. GARRIGA in BC 128150). 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . (C. ficarioides DG 29,39. ) Orófít alp. 

Campánula eynensis Sen. in sched. 

Nuria, tarteres a 2200 m (SEN. herb.). 

- Tant aquest exemplar com d'altres de diversa procedencia, determináis com a C. eynensis, per-
tanyen al grup de C. scheuchzerí i possiblement s'han de situar dins C. ficarioides. 

969. Phyteuma spicatum L.;P. pyrenaicum Sen., non R. Schulz 

Nuria (SALV. in COSTA, Introd: 161) (SEN., Nombr. loe: 387; Fl. N.: 70, subi 5. 
pyrenaea) (CAD., Fl. Cat. IV: 9); del Sait del Sastre a Nuria (SEN., Add.: 111); 
Nuria, 1500-1900 m (SEN., PZ. d'Esp.: 243). 
Ribes (CAD., Fl. Cat. IV: 9). 
(VegeuP. ovatum). 

— Estatges subalpí i monta superior, ais sectors septentrional i oriental de la Valí, c; 
ais sectors occidental i meridional, rr. 1100-2300 m. 
Es fa ais boscos humits i ais herbassars higrôfils; també, de vegades, a les boixedes 
subalpines. Fagetalia sylvaticae, Adenostylion, Polygono-Trisetion. VI-VIII. 

Entre la Collada de Toses i el Pía d'Anyella, 1700 m; Toses, 1450 m, 1550 m; baga 
d'Estremera; cap a Daió, 1150 m; Prat del Bac, 1275 m; Gorges de Nuria, 1600-1900 
m; Nuria; Coma d'Eina, 2100 m; Gorges del Freser (torrent de la Balma, Clot delMal-
infern,...) fins a mes de 2300 m; Conivella, 1425-1500 m; La Balcera, 1400 m; Can 
Barratort, 1100-1200 m; torrent de Vilaró, 1500 m (MASCLANS in BC 126917); 
llisos de Taga, 1675 m; Puig del Pla de les Pasteres, 1750 m; sota els cingles de Sant 
Eloi; Sant Amanç, 1700 m. 

Les poblacions pirinenques d'aquesta especie —d'altra banda, força polimorfes— se 
separen un xic de la forma típica per alguns caràcters foliars que recorden els de P. 
ovatum. Aixô ha motivât que mes d'un cop hom hagi indicat aquesta darrera especie 
ais Pirineus catalans, on no sembla que ni existeixi. SENNEN considera el seuP. py
renaicum com a una estirp endémica deis Pirineus, de caractéristiques intermedies en-
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Sota el Pla de les Salines (2100-2200 m, cf. e. ficarioides), Coma de Planès (1700 m),
Coma de Fontseca re. ficarioides), Clotxes del Puigmal (2650 m, e. ficarioides),
Bac de la Foradada (abundant), Roc de la Fita, Gorges de Núria (abundant entre
1800 i 2000 m), cap a la Cova de St. Gil, Roc de la Malè, Pic d'Eina (2400 m, e. cf.
ficarioides), Coll d'Er (2700 m, e. ficarioides), Coma de les Mulleres (2500 m),
Coma de Fontnegra, Coma del Gispet, Coll dels Homes, Les Espiguetoses, Tirapits,
Ull de Ter (Vall de Camprodon), baga de Siat (1950 m), Serra de la Canya, Bosc de
Ribes (1850 m), Pla de la Guilla, Puig Cerverís, Collada de Meianells, Mont-roig, etc.
Totes aquestes localitats corresponen a la zona axial.
Serres pre-pirinenques: sobre el Pla d'Anyella, 1950 m; Plans de Pòrtoles, 1425 m;
Coll del Pal, 1680 m; Puig del Pla de les Pasteres, 1875 m.
Als herbaris barcelonins hem vist diversos plecs d'aquest tàxon procedents de la co
marca: Puigllançada, 2200 m (SEN., herb.); Núria (LLENAS in' BC 39324, det.
PODLECH); Núria (M. GARRIGA in BC 128151, vidit PODLECH); Coma de Vaca
(M. GARRIGA in BC 128150).

DG 29,39,18,28,38,48. re. ficarioides DG 29, 39.) Oròfit alp.

Campanula eynensis Sen. in sched.

Núria, tarteres a 2200 m (SEN. herb.).

- Tant aquest exemplar com d'altres de diversa procedència, determinats com a C. eynensis, per
tanyen al grup de C. scheuchzen' i possiblement s'han de situar dins c.fican'oides.

969. Phyteuma spicaturo L.; P. pyrenaicum Sen., non R. Schulz

Núria (SALV. in COSTA,Introd.: 161) (SEN., Nombr. /oc.: 387; R. N.: 70, subP.
pyrenaea) (CAD., FI. Cat. IV: 9); del Salt del Sastre a Núria (SEN., Add.: UI);
Núria, 1500-1900 m (SEN., PI. d'Esp.: 243).
Ribes (CAD., R. Cat. IV: 9).
(VegeuP. ovatum).

- Estatges subalpí i montà superior, als sectors septentrional i oriental de la Vall, c;
als sectors occidental i meridional, rr. 1100-2300 m.
Es fa als boscos humits i als herbassars higròf¡Js; també, de vegades, a les boixedes
subalpines. Fagetalia sy/vaticae, Adenosty/ion, Po/ygono-Trisetion. VI-VIII.

Entre la Collada de Toses i el Pla d'Anyella, 1700 m; Toses, 1450 m, 1550 m; baga
d'Estremera; cap a Daió, USO m; Prat del Bac, 1275 m; Gorges de Núria, 1600-1900
m; Núria; Coma d'Eina, 2100 m; Gorges del Freser (torrent de la Balma, Clot del Mal
infern,...) fins a més de 2300 m; Conivella, 1425-1500 m; La Balcera, 1400 m; Can
Barratort, 1100-1200 m; torrent de Vilaró, 1500 m (MASCLANS in BC 126917);
llisos de Taga, 1675 m; Puig del Pla de les Pasteres, 1750 m; sota els cingles de Sant
Eloi; Sant Amanç, 1700 m.

Les poblacions pirinenques d'aquesta espècie -d'altra banda, força polimorfes- se
separen un xic de la fonna típica per alguns caràcters foliars que recorden els de P.
ovatum. Això ha motivat que més d'un cop hom hagi indicat aquesta darrera espècie
als Pirineus catalans, on no sembla que hi existeixi. SENNEN considerà el seu P. py
renaicum com a una estirp endèmica dels Pirineus, de característiques intennèdies en·



tre P. spicatum i P. halleri. Nosaltres no veiem que entre el P. spicatum dels Pirineus i 
el d'altres zones d'Europa (per exemple, els Alps) hi hagi gaires diferencies. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 48, 37. Eur. 

Phyteuma ovatum Honckeny ;P. halleri All. 

Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 28,Peucedaneto-Luzuletum desvauxii). 

- Citació que s'ha de referir, sens dubte, a l'espècie anterior. 

970. Phyteuma orbiculare L. 

Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae). 

- De l'estatge monta superior a la base de l'estatge alpi, en terrenys calcaris о рос 
àcids, r perô localment abundant. (1100) 1500-2200 m. 
Calcicola. Es fa exclusivament a les pastures. Seslerietalia coeruleae, Mesobromion. 
VI-IX. 

Relativament estes a les serres pre-pirinenques: La Molina (Cerdanya); Costes de l'Hu-
guet, 2000 m; molt abundant a Pía de Rus, 1900 m; Pía d'Anyella, 1850 m; Coll de 
les Fontetes, 1875 m; Plans de Neva; Puig de Coma d'Olla, 1750-1800 m; Plans de 
Muraroles, 1700 m; Pas del Llop, 1500 m; vora la Roca Aguda (El Baell), 1100 m; 
Golobran, 1500 m; abundant a Montgrony (Ripollès). Mes localitzat a la zona axial, 
on els terrenys calcaris son рос abundants: Costa de les Tutes, 2050-2200 m; Bac de 
la Foradada, 1900-2000 m, molt abundant; Coma de Fontalba, 2200 m; vessants del 
Balandrau, 2100 m; Coma de Fresers, 2150 m. 
Especie bastant polimorfa. Ais llocs de menys altitud esta representada per una raça 
tota ella mes feble, de fulles estretes i inflorescencia petita, que recorda e\P. tenerum 
R. Schulz. 

DG 2 9 , 3 9 , 18, 28, 38, 27. Eur.; europ. C-W 

971. Phyteuma charmelii Vill. 

Nuria (CAD., FI. V: 95); altures de Nuria (CAD., Fl. Cat. IV: 9). 

- Roques calcinais, rrr. De l'ordre Potentilletalia caulescentis. VII-VIII. 

Pie de Fresers, 2550 m; baga d'Estremera, 1650 m; Es Quer, 1425 m. 

DG 3 9 , 2 8 , 38. Orôfit europ. SW 

972. Phyteuma hemisphaericum L. 

De Nuria al Puigmal (ISERN, PUIGG. in COSTA, Supl: 53; in CAD., Fl. Cat. IV: 
9). 
Nuria i muntanyes veines (VAYR., Cat. N.: 46); Nuria (CAD., Fl. V: 95 ; Fl. Cat. 
IV: 9) (FERRER,Exe: 82) (SEN.,Add.: 1 1 0 ; R N.: 70). 
Puigllançada (CAD., Fl. Cat. IV: 9). 
Coll de Lio, 2300-2320 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2 , Saxifragetum mixtaej; Coll de 
Noufonts, 2600 m (BR.-BL., /. c. t. 2 1 , Festucetum esfczae); vers el Pic de la Fossa del 
Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 2500 m (BR.-BL.,/. c. t.23,Pumüeto-Festucetumsupi-

565

tre P. spicatum i P. hal/eri. Nosaltres no veiem que entre el P. spicatum dels Pirineus i
el d'altres zones d'Europa (per exemple, els Alps) hi hagi gaires diferències.

DG 39, 18,28,38,48,37.

Phyteuma ovatum Honckeny;P. "alleri All.

Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 28,Peucedaneto-Luzuletum desvauxii).

- Citació que s'ha de referir, sens dubte, a l'espècie anterior.

Eur.

970. Phyteuma orbiculare L.

Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae).

- De l'estatge montà superior a la base de l'estatge alpí, en terrenys calcaris o poc
àcids, r però localment abundant. (llOO) 1500·2200 m.
Calcícola. Es fa exclusivament a les pastures. Seslerietalia coeruleae, Mesobromion.
VI-IX.

Relativament estès a les serres pre-pirinenques: La Molina (Cerdanya); Costes de l'Hu·
guet, 2000 m; molt abundant a Pla de Rus, 1900 m; Pla d'AnyeUa, 1850 m; CoU de
les Fontetes, 1875 m; Plans de Nevà; Puig de Coma d'OUa, 1750-1800 m; Plans de
Muraro1es, 1700 m; Pas del Llop, 1500 m; vora la Roca Aguda (El BaeU), llOO m;
Golobran, 1500 m; abundant a Montgrony (RipoUès). Més localitzat a la zona axial,
on els terrenys calcaris són poc abundants: Costa de les Tutes, 2050-2200 m; Bac de
la Foradada, 1900-2000 m, molt abundant; Coma de Fontalba, 2200 m; vessants del
Balandrau, 2100 m; Coma de Fresers, 2150 m.
Espècie bastant polimorfa. Als Uocs de menys altitud està representada per una raça
tota eUa més feble, de fuUes estretes i inflorescència petita, que recorda el P. tenerum
R. Schulz.

DG 29, 39,18,28,38,27.

971. Phyteuma charrnelii Vill.

Núria (CAD., F7. V.: 95); altures de Núria (CAD., F1. Cat. IV: 9).

Eur.; europ. CoW

- Roques calcinals, rrr. De l'ordre Potenrilletalia caulescentis. Vll·Vlll.

Pic de Fresers, 2550 m; baga d'Estremera, 1650 m; Es Quer, 1425 m.

DG 39,28,38. Oròfit europ. SW

972. Phyteuma hemisphaericum L.

De Núria al Puigmal (ISERN, PUIGG. in COSTA, Supl.: 53; in CAD., F7. Cat. IV:
9).
Núria i muntanyes veïnes (VAYR_, Cat. N.: 46); Núria (CAD., F7. V.: 95;F7. Cat.
IV: 9)(FERRER, Exc.: 82)(SEN.,Add.: 110;F7. N.: 70).
PuigUançada (CAD., F7. Cat. IV: 9).
CoU de Lla, 2300-2320 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2, Saxifragetum mixtae); CoU de
Noufonts, 2600 m (BR.-BL., l. c. t. 21, Festucetum eskiae); vers el Pic de la Fossa del
Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 2500 m (BR.-BL., l. c. t. 23,Pumileto-Festucetum supi-



nae); Coll de Nuria, 2600 m (BR.-BL., /. c. t. 24, Curvuleto-Leontidetum pyrenaicij. 
Gorrablanc, 2450 m (SOUT.,Exhum.: 266 taula); marge del Pla de Gorrablanc, 2400 
m (BAUD, in SOUT., Mod. supraf: 126 taula); Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD, 
et SERVE, Group, vég. Pla t. 1,2 i 1, Hieracio-Festucetum supinae). 
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona del Pla de Gorrablanc-Puigmal,2360-288p 
m, dintre diverses comunitats amb Festuca supina (vegeu taules V, XVIII, XIX, XX i 
XXII i: 153). 

— Alta muntanya axial, ccc; a les serres pre-pirinenques, r. 1600-2880 m. Es fa als 
prats acidôfils. Caracteristic dels Caricetalia curvulae VI-IX (X). 

A la zona axial s'estén profusament des de la Collada de Toses fins a la Collada Ver-
da: Creu de Meians, Pla de les Salines, Collet de les Barraques, Pla de Punya, Pas dels 
Liadres, Puigmal, Coma de Fontalba, Gorges de Nuria, valí de Nuria, Pla dels Eugas-
sers, Coma de l'Embut, Finestrelles, Coma d'Eina, Coma de Noufonts, Coma de les 
Mulleres, Coma de Fontnegra, cap al Roc de Tot-lo-món, Coma del Gispet, Coll de 
Torreneules, Coma de Vaca, Coma de Fresers, Coll de la Marrana, Balandrau, Gorges 
del Freser, baga de Siat (1800 m), Serra de la Canya, Puig Cerveris, Pla de les Basses 
de Dalt, Collada de Meianells, tossal de la Collada Verda (1600 m), etc. etc. etc. 
A les serres pre-pirinenques mes aviat espars: Puigllançada, 2200 m; Coll de la Creue-
ta, 1900 m; Costa Rasa, 2000 m; Tossal de Rus; cap al Pla d'Anyella, 1800 m; Costa 
Borda, 1750 m; Costa Pubilla, 2000 m; Sant Amanç, sobre Coll de Jou, 1650 m;lu
sos de Taga;Puig de Coma d'Olla, 1850 m; Coll del Pal, 1750 m, 

La var. platyphyllum R. Schulz l'hem herboritzada vora els Pics de la Vaca, 2800 m. 

D G 2 9 . 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Orôfit alp. 

973. Phyteuma globularifolium Sternb. et Hoppe subsp. pedemontanum (R. Schulz) 
Becherer;P. pauciflorum auct., non L.,P. pedemontanum R. Schulz 

Nuria (COMP., Hist. Nat. II: 434; in WK., Suppl: 126) (VAYR. Pl. not: 106; Pl. 
Cat.: 49); muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 46). 
Puigmal (VAYR., Cat. N.: 46; in BUB., Fl. Pyr. II: 23 , sub Rapunculus pauciflorus 
(Agerius apud J. Bauh.) Mill.)(CAD.,Fl. V: 95; F/. Cat. IV: 8). 
Setcreus(VAYR.,P/. Cat.: 49). 
Pic de Finestrelles, 2750 m, Pic de la Fossa del Gegant, 2800 m, Coll de Nuria, 2600 
m (BR.-BL., Vég. alp. t. 24, Curvuleto-Leontidetum pyrenaici). 

- Estatge alpi, r. 2450-2800 m. 
Prats acidôfils. Caracteristic del Leontodonto-Caricetum curvulae. VII-IX. 

Tossa del Pas dels Liadres, 2650 m; Puigmal, 2800 m; Puig de Finestrelles, 2750 m; 
Noucreus, 2800 m; Pics de la Vaca, 2800 m; Tirapits, 2650 m; Coma de Fresers, 
2500 m; Torreneules, 2650 m; Balandrau, 2450 m. 

D G 2 9 , 3 9 . Alp.-pir. 

974. Jasione montana L. 

Nuria (FERRER, Exe: 82). 
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nae); Coll de Núria, 2600 m (BR.-BL., I. c. t. 24, Curvuleto-Leontidetum pyrenaici).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 taula); marge del Pla de Gorrablanc, 2400
m (BAUD. in SOUT., Mod. supraj- 126 taula); Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD.
et SERVE, Group. vég. Pla t. 1,2 i 7, Hieracio-Festucetum supinae).
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona del Pla de Gorrablanc-Puigmal,2360-288P
m, dintre diverses comunitats amb Festuca supina (vegeu taulesV, XVIII, XIX, XX i
XXII i: 153).

- Alta muntanya axial, ccc; a les serres pre-pirinenques, r. 1600-2880 m. Es fa als
prats acidòf¡]s. Característic dels Caricetalia curvulae VI-IX (X).

A la zona axial s'estén profusament des de la Collada de Toses fms a la Collada Ver
da: Creu de Meians, Pla de les Salines, Callet de les Barraques, Pla de Punya, Pas dels
Liadres, Puigmal, Coma de Fontalba, Gorges de Núria, vall de Núria. Pla dels Eugas
sers, Coma de l'Embut, Finestrelles, Coma d'Eina, Coma de Noufonts, Coma de les
Mulleres, Coma de Fontnegra, cap al Roc de Tot-la-món, Coma del Gispet, Coll de
Torreneules, Coma de Vaca, Coma de Fresers, Coll de la Marrana, Balandrau, Gorges
del Freser, baga de Siat (l800 m), Serra de la Canya, Puig Cerverís, Pla de les Basses
de Dalt, Collada de Meianells, tossal de la Collada Verda (1600 m), etc. etc. etc.
A les serres pre-pirinenques més aviat espars: Puigllançada, 2200 m; Coll de la Creue
ta, 1900 m; Costa Rasa, 2000 m; Tossal de Rus; cap al Pla d'Anyella, 1800 m; Costa
Borda, 1750 m; Costa Pubilla, 2000 m; Sant Amanç, sobre Coll de Jou, 1650 m; lli
sos de Taga; Puig de Coma d'Olla, 1850 m; Coll del Pal, 1750 m,

La var. platyphyllum R. Schulz l'hem herboritzada vora els Pics de la Vaca, 2800 m.

DG29,39,18,28,38,48,37. Oròfit alp.

973. Phyteuma globularifolium Stemb. et Hoppe subsp. pedemontanum (R. Schulz)
Becherer;P. pauci[lorum auct., non L.,P. pedemontanum R. Schulz

Núria (COMP., Hist. Nat. II: 434; in WK., Suppl.: 126) (VAYR. PI. not: 106; PI.
Cat.: 49); muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N: 46).
Puigmal (VAYR., Cat. N.: 46; in BIJB., FI. Pyr. lI: 23, sub Rapunculus pauci[lorus
(Agerius apud J. Bauh.) Mil!.) (CAD.,F/. v.: 95; FI. Cat. IV: 8).
Setcreus (VAYR., PI. Cat.: 49).
Pic de Finestrelles, 2750 m, Pic de la Fossa del Gegant, 2800 m, Coll de Núria, 2600
m (BR.-BL., Vég. alp. t. 24, Curvuleto-Leontidetum pyrenaici).

- Estatge alpí, r. 2450-2800 m.
Prats acidòf¡]s. Característic del Leontodonto-Garicetum curvulae. VII-IX.

Tossa del Pas dels Lladres, 2650 m; Puigmal, 2800 m; Puig de Finestrelles, 2750 m;
Noucreus, 2800 m; Pics de la Vaca, 2800 m; Tirapits, 2650 m; Coma de Freser"
2500 m; Torreneules, 2650 m; Balandrau, 2450 m.

DG 29, 39.

974. Jasione montana L.

Núria (FERRER, Exc.: 82).

Alp.-pir.



- Terrenys silicis, als estatges m o n t a i subalp i , ce . Manca a la zona mér id ional i a gran 

par t de les serres pre-pir inenques . 9 0 0 - 2 1 0 0 m. 

Es fa p re fe ren tmen t als sois pobres , pedregosos o sorrencs: replanets de roca, p ra t s 

magres , clarianes dels matol lars acidôfils,.. . De l 'ordre Festuco-Sedetalia. VI-IX. 

Collada de Toses (1750 m ) , sobre Toses, to r ren t del Palôs, sobre Fornel ls (1500 m ) , 

Dôrr ia , El P o r x o , Fornel ls ( 1 3 0 0 m ) , Neva, Planés, Espinosa, Planoles ( 1 1 5 0 m ) , El 

P ine tar , soleil de Ven to là , Roques Blanques ( 1 0 0 0 m ) , Costes de Segura, Campel les , 

Coll de la Casassa, Vi lamanya ( 1 3 5 0 m ) , sobre la Farga de Queralbs, Serrât (1300-

1600 m ) , La Plana ( 1 2 5 0 m ) , Pra t del Bac, Nûria , C o m a de Noucreus ( 2 1 0 0 m ) , Les 

CoËades ( 1 5 7 5 m ) , Gorges del Freser, Ribesal tes, Les Vinyes ( 1 0 7 5 m ) , Pardines 

(1200 m ) , Clots de Maçana, e tc . 

D G 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . La teeur . - Med. 

9 7 5 . Jac ione crispa (Pour re t ) S a m p . subsp . crispa; / . humilis (Pers.) Loisel. , / . nuriensis 

Sen. 

Coll de Nûria ( G R E N . et G O D R . , FI. Fr.: 3 9 9 ) . 

Serra de Nûria (COSTA, Introd.: 161 ; in WK., Prodr. II: 2 8 3 ) ; m u n t a n y e s de Nûria , 

roques grani t iques a la regiô alpina (SEN., Nos dec: 6 5 7 ) ; m u n t a n y e s de Nûria 

(SEN. , Nombr. loc: 3 8 7 ) . 

Nûria (VAYR. , Cat. N: 4 6 ; Pl. Cal: 4 9 , sub var. pygmaea Wk.) (SEN. , Add.: 110 , 

sub var. elongata Sen. ; FI. N. : 6 9 ) (CAD. , Fl. Cat. IV: 6 ) ; a les penyes grani t iques cap 

al Sait del Sastre (SEN. , Fl. N: 6 9 ) ; roques gram'tiques vers 1850 m (SEN.,/Y. d'Esp.: 

2 4 7 ) . 

Fon tneg ra (VAYR. , Cat. N: 4 6 ) . 

Collada Verda (BUB. , Fl. Pyr. II: 2 2 , sub Ovilia humilis (Pour re t ) Bub. ) . 

Ribes ( V A Y R . . P / . Cat.: 4 9 , sub va r .pygmaea Wk.) . 

P u i g l l a n ç a d a t C A D . , ^ . Cat. IV: 6 ) . 

N o u f o n t s . 2 3 2 0 m (BR.-BL., Vég. alp.: 6 3 , Galeopsideto-Poetum font-querii); ves-

sant S d e l P u i g m a l , 2 5 5 0 m (BR.-BL., /. c: 67 , Senec i e tumleucophy l lae ) ;? i c de Fines-

trel les, 2 6 0 0 m , vers el Pic de la Fossa del Gegant , 2 3 0 0 m (BR.-BL., /. c. t . 23, Pu-

mileto-Festucetum supinae). 

Gorrab lanc , 2 4 5 0 m (SOUT. , Exhum.: 2 6 6 t . ) ; marge del Pla de Gor rab lanc , 2 4 0 0 m 

( B A U D . in SOUT. , Mod. supraf.: 125 t . ) ; Pla de Gor rab lanc , 2 4 5 0 m (BAUD. et 

S E R V E , Group, vég. Pla t . Hieracio-Festucetum supinae). 

Puigmal , 2 6 3 0 m ( N È G R E , Nouv. contr. t . 2 , Ranunculo-Festucetum eskiae orienta-

lis). 

S E R V E (Rech. comp.) ia îndica de la zona ctei Pla de les Salines-Puigmal, 2310-

2 8 8 0 m , i de Finestrel les , 2 6 5 0 m , dintre diverses comuni t a t s dels pra t s i dels vessants 

t a r t e rosos , especia lment dins el Festucion supinae (vegeu taules III , V, XI , XI I I , 

X V I , X V I I , XVII I , X I X , X X , X X I I , XXTV i: 153) . 

— Estatges alpi i subalpi a la zona axial, ecc ; a les serres pre-pir inenques, rr. Davalla al-

gun c o p a l 'estatge m o n t a . ( 1 1 5 0 ) 1600-2880 m . 

Es fa pr inc ipa lment a les pas tures acidofiles i prefereix els sois secs. H o m la t r o b a 

t a m b é a les ta r te res , roques , e t c . De l 'aliança Festucion airoidis. VII-VIII . 
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- Terrenys silicis, als estatges montà i subalpí, cc. Manca a la zona meridional i a gran
part de les serres pre-pirinenques. 900-2100 m.
Es fa preferentment als sòls pobres, pedregosos o sorrencs: replanets de roca, prats
magres, clarianes dels matollars acidòflls, ... De l'ordre Festuco-Sedelalia. VI-IX.

Collada de Toses (1750 ml, sobre Toses, torrent del Palós, sobre Fornells (I 500 ml,
Dòrria, El Porxo, Fornells (1300 ml, Nevà, Planès, Espinosa, Planoles (1150 ml, El
Pinetar, solell de Ventolà, Roques Blanques (IOOO ml, Costes de Segura, Campelles,
Coll de la Casassa, Vilamanya (I350 ml, sobre la Farga de Queralbs, Serrat (I 300
1600 ml, La Plana (1250 ml, Prat del Bac, Núria, Coma de Noucreus (210001), Les
Collades (1575 ml, Gorges del Freser, Ribesaltes, Les Vinyes (I075 ml, Pardines
(1200 ml, Clots de Maçana, etc.

DG 39, 18, 28, 38. Lateeur. - Med.

975. lacione crispa (pourret) Samp. subsp. crispa; J. humilis (pers.) Loise!., J. nuriellSis
Sen.

Coll de Núria (GREN. et GODR., FI. Fr.: 399).
Serra de Núria (COSTA, [ntrod.: 161; in WK., Prodr. JJ: 283); muntanyes de Núria,
raques granítiques a la regió alpina (SEN., Nos dec.: 657); muntanyes de Núria
(SEN., Nombr. Ioc.: 387).
Núria (VAYR., Cat. N.: 46; Pl. Cal.: 49, sub var. pygmaea Wk.) (SEN., Add.: 110,
sub var. elongala Sen.; F1. N.: 69)(CAD., F7. CaI.JV: 6); a les penyes granítiques cap
al Salt del Sastre (SEN., F7. N.: 69); raques granítiques vers 1850 m (SEN.,Pl. d'Esp.:
247).
Fontnegra (VAYR., Cal. N.: 46).
Collada Verda (BUB., F1. Pyr. JJ: 22, sub Ovilia humilis (pourret) Bub.).
Ribes (VAYR., Pl. Cal.: 49, sub var. pygmaea Wk.).
Puigllançada (CAD., F1. Cal. IV: 6).
Noufonts. 2320 m fBR.-BL., Vég. alp.: 63, Galeopsidelo-Poetum font-querii); ves
sant S del Puigmal, 2550 m (BR.-BL., /. c.: 67 ,Senecietum leucophy/lae); Pic de Fines
trelles, 2600 m, vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., I. c. I. 23, Pu
mileto-Festucetum supinae).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 t.); marge del Pla de Gorrablanc, 2400 m
(BAUD. in SOUT., Mod. supra[.: 125 t.); Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD. et
SERVE, Group. vég. Pla I. Hieracio-Festucetum supinae).
Puigrnal, 2630 m (NÈGRE, Nouv. contr. I. 2, Ranunculo-Festucetum eskiae orienta
lis).
SERVE (Rech. comp.) Ja mdJca de la zona Qel Pla de les Salines-Puigmal, 2310
2880 m, i de Finestrelles, 2650 m, dintre diverses comunitats dels prats i dels vessants
tarterasos, especialment dins el Festuc/on supinae (vegeu taules llI, V, XI, XlII,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV i: 153).

- Estatges alpí i subalpí a la zona axial, cec; a les serres pre-pirinenques, rr. Davalla al
gun cop a l'estatge montà. (1150) 1600-2880 m.
Es fa principalment a les pastures acidòflles i prefereix els sòls secs. Hom la traba
també a les tarteres, raques, etc. De l'aliança Festucion airoidis. Vll-VlIl.



Molt estesa a les serres axials, des de la Collada de Toses fins a Bastiments i als ves-
sants del Mont-roig. Algunes localitats significatives: Creu de Meians, Pla de les Sali
nes, Puig de Dôrria, Pas dels Lladres, Collet de les Barraques, Puigmal, Coma de Font-
alba, vall de Nûria, Coma de Fontnegra, Cingle del Boc (1700 m), Coll de Torreneu-
les, Coma de Vaca, soleil de les Gorges del Freser, Coma de Fresers, Bastiments, Coll 
de la Coma de l'Orri (2375 m), vessants del Balandrau, sobre Daiô (1300 m), torrent 
del Forn (1150 m), baga de Ribes (1350 m), Serra de la Canya, Puig Cerveris, ves
sants del Mont-roig, etc. etc. etc. 

A la zona pre-pirinenca apareix esparsament: Costes de FHuguet, 2100 m;Coll de la 
Creueta, 1900 m; Coll de les Fontetes, 1875 m; Campelles, 1300 m; sobre el Baell, 
1250 m; llisos de Taga, 1600m;Bosc d'enCigala, 1225 m;PlansdePôrtoles;Coll del 
Pal, 1775 m;Puigllançada, 2340 m (SEN. herb). 

Planta molt polimorfa; varien sobretot les dimensions i la robustesa de la tija, la den-
sitat del fullatge i les mides de la inflorescència. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Pir. 

9 76. Jasione laevis Lam. subsp. laevis ; J. perennis Lam. 

Muntanyes de Nûria (VAYR., Cat. N.: 46 "i la var. pygmaea Gr. et Godr."). 
Coilada de Toses, 1810 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 6, Veronico-Pinetum 
sylvestris); Collada de Toses, 1750 m (RIVAS MART., Pastiz. t. 1, Campanulo-Fes-
tucetum eskiae). 

Tossa del Puigmal, 2530 m (NÈGRE, Nouv. contr. t. 2, Ranunculo-Festucetum es
kiae orientalis, sub / . perennis pygmaea). 

- Alta muntanya axial, r, perô localment abundat. Davalla de vegades a l'estatge 
monta. (1300) 1600-2625 m. 
Es fa als prats àcids, preferentment en vessants soleils. De l'aliança Nardion. (VII) 
VIII-IX. 

Molt abundant sobre la Collada de Toses, 1800-2000 m; força fréquent als voltants 
de Nûria i a les Gorges, des de sobre el Pont de Cremal, 1650-2150 m;Coll de Nou-
fonts, 2625 m; molt abundant als vessants soleils de les Gorges del Freser (soleil de 
Grèvol, torrent de la Balma, Roc de Guardiola, Clot del Malinfern, Coll dels Homes, 
Les Espiguetoses...) des d'on davalla fins a la Molçô i la Paradella, 1500 m; cap a la 
Pica de Castellnou, 1300 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 Lateatl. - Submed. 

COMPOSITAE 

977. Eupatorium cannabinum L. 

- Estatge monta, c. 775-1575 m. 

Jonqueres, vores d'aigua, llocs humits. Molinio-Holoschoenion, Molinietalia, Convol-
vuletalia sepium,... VII-IX. 
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Molt estesa a les serres axials, des de la Collada de Toses fms a Bastiments i als ves·
sants del Mont·roig. Algunes localitats significatives: Creu de Meians, Pla de les Sali
nes, Puig de Dòrria, Pas dels Lladres, Callet de les Barraques, Puigmal, Coma de Font·
alba, vall de Núria, Coma de Fontnegra, Cingle del Boc (1700 ml, Coll de Torreneu·
les, Coma de Vaca, solell de les Gorges del Freser, Coma de Fresers, Bastiments, Coll
de la Coma de l'Orri (2375 ml, vessants del Balandrau, sobre Daió (1300 ml, torrent
del l'om (1150 ml, baga de Ribes (1350 ml, Serra de la Canya, Puig Cerverís, ves
sants del Mont-roig, etc. etc. etc.
A la zona pre-pirinenca apareix esparsament: Costes de l'Huguet, 2100 m; Coll de la
Creueta, 1900 m; Coll de les Fontetes, 1875 m; Campelles, 1300 m; sobre el Baell,
1250 m; llisos de Taga, 1600 m; Bosc d'en Cigala, 1225 m;Plans de Pòrtoles; Coll del
Pal, 1775 m;Puigllançada, 2340 m (SEN. herb).

Planta molt polimorfa; varien sobretot les dimensions i la robustesa de la tija, la den·
sitat del fullatge i les mides de la inflorescència.

DG 29, 39,18,28,38,48. Pir.

976. Jasione ¡aevis Lam. subsp. laevis; J. perenn!s Lam.

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 46 Ui la var. pygmaea Gr. et Godr.").
Collada de Toses, 1810 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6, Veronico·Pinetum
sylvestris); Collada de Toses, 1750 m (RIVAS MART., Pastiz. t. I, Campanulo-Fes
tucetum eskiae).
Tossa del Puigmal, 2530 m (NÈGRE, Nouv. conlT. t. 2, Ranunculo-Festucetum es·
kiae orientalis, sub J. perenn!s pygmaea).

- Alta muntanya axial, r, però localment abundat. Davalla de vegades a l'estatge
montà. (1300) 1600·2625 m.
Es fa als prats àcids, preferentment en vessants solells. De l'aliança Nardioll. (VII)
VIII-IX.

Molt abundant sobre la Collada de Toses, 1800-2000 m; força freqüent als voltants
de Núria i a les Gorges, des de sobre el Pont de Cremal, 1650-2150 m; Coll de Nou
fonts, 2625 m; molt abundant als vessants solells de les Gorges del Freser (solell de
Grèvol, torrent de la Balma, Roc de Guardiola, Clot del Malinfem, Coll dels Homes,
Les Espiguetoses...) des d'on davalla fms a la Molçó i la Paradella, 1500 m; cap a la
Pica de Castellnou, 1300 m.

DG29,39,18

COMPOSITAE

Lateatl.. Submed.

977. Eupatorium cannabinum L.

- Estatge montà, c. 775·1575 m.
Jonqueres, vores d'aigua, llocs humits. Mol!nio·Holoschoenion, Molinietalia, Convol
""letalia sepium,... VII·IX.



Sota el Sagnari, fageda d'Esteguelella, El Casot (800 m), vali de Barricò, Aigùes de 
Ribes, torrent Roig (1100 m), Pia de Prats (1575 m), Pedrera, Roques Blanques, Es
pinosa (1175 m), Planès (1300 m), voltants de Ribes (875-1000 m), Rialb, sota Que-
ralbs (1000 m), vere el Salt del Grill (1250 m), Can Nofre (1175 m), Bancerola (1275 
m), Pardines (1200 m), Estany dels Barbs (1425 m), etc. 

DG 3 9 , 2 8 , 3 8 , 27, 37. Plurireg. 

978. Solidago virgaurea L. (incloent subsp. minuta (L.) Arcangeli = subsp. alpestris (Waldst. 
et Kit. in Willd.) Hayek) 

Nùria, Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 35). 
Vessant S del Coli de Queralbs, 2540-2550 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat 
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparla, sub S. monticola). 

- Des de l'estatge monta inferior a l'alpi, ce. 800-1000 (2800 m). 
Es fa en hàbitats molt diversos: marges, boscos clars, matolls, llocs rocosos,... VII-X. 

Estesa pràcticament per tota la comarca. Vali d'Esteguellella, la Corba, vali de Barri
cò, Aigùes de Ribes, Campelles, Angelats, El Pinetar (Planoles), Nevà, sobre Can 
Morer (1450 m), Dòrria, Toses, vora la Collada de Toses, voltants de Ribes, Rialb, 
baga de Ribes, Prat del Bac, Gorges de Nùria, Nùria (2000 m), Cingle del Boc (1700 
m), Ribesaltes, Les Vinyes, Can Barratoli; (1200 m), Pardines, tossal de la Collada 
Verda (1625 m), Bac de l'Heura, Bruguera, Sant Amane (1700 m), etc. etc. 

A les zones més elevades hom troba una forma reduìda, de tija curta, a penes ramifi-
cada, i inflorencència densa, que concorda be' amb allò que se n'ha dit subsp. minuta: 
sobre Nùria, 2100 m; Pas dels Lladres, 2500 m; tossa del Puigmal, 2800 m; Coli d'Er, 
2700 m; sobre Coma de Vaca, 2075 m. Entre aquesta raca d'altitud i les formes més 
robustes, tipiques, de les zones baixes hi ha, però, una transició insensible; no creiem, 
per tant, que hom pugui admetre, dintre les poblacions comarcals, l'existència de sub-
grups taxonòmics de categoria superior a la varietat. 

D G 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Holàrt. 

*979. Solidago canadensis L. 

- Pianta originària d'America del Nord, cultivada als jardins i naturalitzada al riberal 
dels rius. Hom la troba sobretot a les comunitats dels Convolvuletalia, juntament amb 
altres herbes de gran talla. VIII-X. 

Sota Estèguel, 800 m; Aigùes de Ribes, 825 m; Ribes de Freser, 875-950 m. 

D G 3 8 . 3 7 America N 

980. Bellis perennis L. 

Nom vulgar: margaridoia. 

- Estatge monta, c. 775-1500 m. 
Prats frescals molt pasturats o trepitjats, vores de camins,... en indrets poc o molt hu-
mits. Cynosurion cristatì, Arrhenatherion, Plantaginetalia majoris. III-VI. 
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Sota el Sagnari, fageda d'Esteguelella, El Casot (800 ml, vall de Barricó, Aigües de
Ribes, torrent Roig (I LOO ml, Pla de Prats (1575 ml, Pedrera, Roques Blanques, Es·
pinosa (ll75 ml, Planès (1300 ml, voltants de Ribes (875·1000 ml, Rialb, sota Que·
ralbs (1000 ml, vers el Salt del Grill (1250 ml, Can Nofre (1175 ml, Bancerola (1275
ml, Pardines (1200 ml, Estany dels Barbs (1425 ml, etc.

DG39,28,38,27,37. Plurireg.

978. Solidago virgaurea L. (incloent subsp. minuta (L.) Arcangeli = subsp. alpestris (Waldst.
et K.it. in Willd.) Hayek)

Núria, Queralbs, Ribes 0'AYR., Cat. N: 35).
Vessant S'del Coll de Queralbs, 2540·2550 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia, sub S. mont/cola).

- Des de l'estatge montà inferior a l'alpí, cc. 800-LOOO (2800 ml.
Es fa en hàbitats molt diversos: marges, boscos clars, matolls, llocs rocosos, ... VII·X.

Estesa pràcticament per tota la comarca. Vall d'Esteguellella, la Corba, vall de Barri·
có, Aigües de Ribes, Campelles, Angelats, El Pinetar (planoles), Nevà, sobre Can
Morer (1450 ml, Dòrria, Toses, vora la Collada de Toses, voltants de Ribes, Rialb,
baga de Ribes, Prat del Bac, Gorges de Núria, Núria (2000 ml, Cingle del Boc (I 700
ml, Ribesaltes, Les Vinyes, Can Barratort (1200 ml, Pardines, tossal de la Collada
Verda (1625 ml, Bac de l'Heura, Bruguera, Sant Amanç (1700 ml, etc. etc.

A les zones més elevades hom troba una fonna reduïda, de tija curta, a penes ramifi·
cada, i inflorencència densa, que concorda bé amb allò que se n'ha dit subsp. minuta:
sobre Núria, 2100 m; Pas dels Lladres, 2500 m; tossa del Puigmal, 2800 m; Coll d'Er,
2700 m; sobre Coma de Vaca, 2075 m. Entre aquesta raça d'altitud i les formes més
robustes, típiques, de les zones baixes hi ha, però, una transició insensible; no creiem,
per tant, que hom pugui admetre, dintre les poblacions comarcals, l'existència de sub·
grups taxonòmics de categoria superior a la varietat.

DG 29,39,18,28,38,48,27,37. Holàrt.

*979. Solidago canadensis L.

- Planta originària d'Amèrica del Nord, cultivada als jardins i naturalitzada al riberal
dels rius. Hom la troba sobretot a les comunitats dels Convolvuletalia, juntament amb
altres herbes de gran talla. VIII·X.

Sota Estèguel, 800 m; Aigües de Ribes, 825 m; Ribes de Freser, 875·950 m.

DG 38, 37 Amèrica N

980. Bellis perennis L.

Nom vulgar: margaridoia.

- Estatge montà, c. 775·1500 m.
Prats frescals molt pasturats o trepitjats, vores de camins,... en indrets poc o molt hu·
mits. Cynosurion cristat/, Arrhenatherion, Plantaginetalia majoris. lII·VI.



Sota el Sagnari, 775 m; La Corba, 800 m; Barricò, 1000 m; Aigiies de Ribes, 1150 m; 
voltants de Ribes de Freser, 875-1000 m; Roques Blanques, 1000 m;Planoles, 1200 
m; Queralbs, 1100-1200 m; sobre Fustanyà, 1200 m; Mas Conili, 1175m;mol t abun-
dant a la baga de Pardines, 1200-1500 m; Camp dels Dois, 1500 m; etc. 

DG 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Subalt. - Submed. 

*981. Aster x versicolor Willd. (= A. laevis L. xA. novi-belgii L.) 

Nom vulgar: setembres. 

— Cultivar com a ornamentai i naturalitzat vora dels llocs on es conrea. Indrets rude-
rals, carnins, sempre en sòls рос о molt humits. IX-XI. 

Planoles, 1100 m; Ribes de Freser, 925 m; Aigiies de Ribes, 825 m. També a Camp-
devànol (Ripollès). 

DG 2 8 , 3 8 , 3 7 . 

Aster amellus L. 

Muntanyes de Ribes (VAYR., Cat. N.: 36). 

- A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis d'aquesta citació, evidentment errònia. 

982. Aster willkommii Schultz Bip. (incl. A. catalaunicus Wk. et Costa). 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 36; in CAD., FI. Cat. Ili: 225); boscos àrids i pe-
dregosos de la vali de Ribes (CAD., Fi. Cat. Ili: 225). 

- Sector meridional de la Vali, rr. 800-1700 m. 
Calcicola. Es fa als vessants secs, sobretot dintre les comunitats de VAphyllanthion. 
VIII-IX. 

Vali d'Esteguelella, 1050 m; Golobran, 1500 m; La Corba, 850 m; sota el Baell, 1100 
m; solell dels Cingles de Sant Eloi, 1700 m. SEN. (Add.: 87) l'assenyala a Ripoll, 
Campdevànol, Gombrèn, Castellar de n'Hug, vessants del Puigllancada,... 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Ibèr. E 

983. Aster alpinus L. 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 36); Nuria (SEN., 87; Nombr. loc.: 
378, sub A. hirsutus Host.? = A. alpinus auct., non L.; Cat. N.: 67, sub subsp.flahaul-
tiana Sen.). 

Cap a Fontalba (CAD., Fi. V.: 87). 
Cap a Finestrelles (CAD. ,Яке: 105;Я. Cat. Ili: 224). 
Noufonts ($m.,Add.: 87). 
Puigmal (CAD., Fi. Cat. Ili: 224). 

— Alta muntanya, en terrenys calcaris о рос àcids, ce. Davalla algun сор a l'estatge 
monta. (1350) 1600-2800 m. 
Calcicola preferent; no és pas rar als terrenys silicis. Es fa als prats, principalment als 
Seslerietalia coeruleae, ordre del qua! pot considerar-se caracteri'stic. VI-IX. 
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Sota el Sagnari, 775 m; La Corba, 800 m; Barricó, 1000 m; Aigües de Ribes, liSO m;
voltants de Ribes de Freser, 875·1000 m; Roques Blanques, 1000 m; Planoles, 1200
m; Queralbs, lI00·1200m;sobre Fustanyà, 1200 m;Mas Conill, 1175 m;molt abun·
dant a la baga de Pardines, 1200-1500 m; Camp dels Dois, 1500 m; etc.

DG 28,38,27,37. Subalt. - Submed.

*981. Aster x versicolor Willd. (= A. laevis L. xA. novi-belgii L.)

Nom vulgar: setembres.

- Cultivat com a ornamental i naturalitzat vora dels llocs on es conrea. Indrets rude
rals, camins, sempre en sòls poc o molt humits. IX·XI.

Planoles, 1100 m; Ribes de Freser, 925 m; Aigües de Ribes, 825 m. També a Camp·
devànol (Ripollès).

DG 28,38,37.

Aster arnel/us L.

Muntanyes de Ribes (VAYR .. Cat. N.: 36).

- A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis d'aquesta citació, evidentment errònia.

982. Aster willkommll Schultz Bip. (incl. A. catalaunicus Wk. et Costa).

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N: 36; in CAD_, FI. Cat. III: 225); boscos àrids i pe·
dregosos de la vall de Ribes (CAD., FI. Cat. III: 225).

- Sector meridional de la Vall, re. 800·1700 m.
Calcícola. Es fa als vessants secs, sobretot dintre les comunitats de l'Aphy//anthion.
Vlll·IX.

Vall d'Esteguelella, 1050 m; Golobran, 1500 m; La Corba, 850 m; sota el Baell, llOO
m; solell dels Cingles de Sant Eloi, 1700 m. SEN. (Add.: 87) l'assenyala a Ripoll,
Campdevànol, Gombrèn, Castellar de n'Hug, vessants del Puigllançada, ...

DG 18,28,38,27,37. Ibèe. E

983. Aster alpinus L.

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N: 36); Núria (SEN., 87; Nombr. Ioc.:
378, sub A. hirsutus Host.? = A. alpinus auct., non L.; Cat. N: 67, sub subsp. j1ahaul
tiana Sen.).
Cap a Fontalba (CAD., FI. V.: 87).
Cap a Finestrelles (CAD., Exc.: 105; FI. Cat. III: 224).
Noufonts (SEN., Add.: 87).
Puigmal (CAD., FI. Cat. III: 224).

- Alta muntanya, en terrenys calcaris o poc àcids, cc. Davalla algun cop a l'estatge
montà. (1350) 1600-2800 m.
Calcícola preferent; no és pas rar als terrenys silicis. Es fa als prats, principalment als
Seslerietalia coeruleae, ordre del qual pot considerar-se característic. VI-IX.



A la zona axial horn el troba sobretot a les calcàries i calcosquists: Bac de la Forada-
da, 2000 m; Clotxes del Puigmal, 2475 m; Coma de Fontalba, 2100 m; sobre el Pic 
de l'Aliga, 2400 m; cap al Ras de l'Ortigar, 2300 m; Coll de Finestrelles, 2600 m; 
Noucreus, 2800 m; Pics de la Vaca, 2800 m; sobre el Planell de Coma de Vaca, 2100-
2200 m, abundant; Coma de les Eugues, 2500 m; sobre la Jaca del Racó, 2450 m; 
Coma de Fresers; Fonts del Freser, 2425 m; vessants del Pic de Bastiments, abundant, 
2600-2700 m; Balandrau, 2200 m; Costa de Mantinell; cap al Clot del Malinfern, 
2050 m; Coma del Gispet, 2100 m; Pedrisses, 2000 m; Serra de la Canya; Puig Cer-
veris, 2150 m; Pia de Batibaumes, 2000 m; etc. 
Forca estés per les serres pre-pirinenques, quasi enterament calcàries: Costa Rasa, 
2000-2100 m;Pla de Rus, 1900-2000 m; sobre Pia d'Anyella, 1850 m; frequent entre 
el Coll de la Creueta i el de les Fontetes; Costa Pubilla, 2000 m; Sant Aman? (VAYR., 
herb.); llisos de Taga, forca abundant; sobre la Falgosa, 1350 m; Coll del Pal, 1750 
m; Pia de les Pasteres, 1825 m. 

No és rara una forma de lígules avortades, que a cop d'ull es pot confondre amb un 
Erigeron. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 28, 3 8 , 4 8 , 37. Oròfit circumbor. 

*984. Erigeron annuus (L.) Pers.; Stenactis annua (L.) Lees, 
subsp. strigosus (Muhl. ex Willd.) Wagenitz in Hegi 

— Pianta originària d'America del Nord, que s'ha anat estenent aquests darrers anys 
per les comarques nordorientals catalanes. A partir de l'any 1978 ha comencat a apa-
reixer en alguns indrets de la Vali de Ribes. Es fa sobretot a les vores de riu i a les ier
res remogudes. 

Riberal del Freser, vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; vali del Segadell, cap a Coma, 
975 m. 

D G 3 8 , 3 7 . America N 

985. Erigeron acer L. subsp. acer 

SEN. l'inclou en el seu catàleg nurienc (Fi. N.: 67). 

- Estatges monta i subalpí, c. 800-1900 m. 
Pianta pratense, de l'aliancaMesobromion VII-X. 

Des de la zona meridional de la Vali fins a sota la Collada de Toses, a Nuria i ais Plans 
de Portóles. Cap a la Collada de Grats (1100 m), vali de Barricò (900 m), Aigües de 
Ribes, El Grau (1300 m), Costes de Segura, solell de Ventola, sobre Can Morer (1400 
m), sota Dòrria (1425 m), Toses (1450-1525 m), torrent de Pia de Rus (1600 m), 
Rialb, sobre Vilamanya (1400 m), vali Estremerà, vers el Salt del Grill (1175 m), 
vora Nuria (1900 m), Macana (975 m), Boixetera (1400 m), Plans de Portóles (1600 
m), Clots de Macana (1100 m), torrent Roig (Bruguera), Collet de Saltor (1600 m). 

D G 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Circumbor. 
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A la zona axial hom el troba sobretot a les calcàries i calcosquists: Bac de la Forada·
da, 2000 m; Clotxes del Puigmal, 2475 m; Coma de Fontalba, 2100 m; sobre el Pic
de l'Àliga, 2400 m; cap al Ras de l'Ortigar, 2300 m; Coll de Finestrelles, 2600 m;
Noucreus, 2800 m; Pics de la Vaca, 2800 m; sobre el Planell de Coma de Vaca, 2100·
2200 m, abundant; Coma de les Eugues, 2500 m; sobre la Jaça del Racó, 2450 m;
Coma de Fresers; Fonts del Freser, 2425 m; vessants del Pic de Bastiments, abundant,
2600·2700 m; Balandrau, 2200 m; Costa de Mantinell; cap al Clot del Malinfem,
2050 m; Coma del Gispet, 2100 m; Pedrisses, 2000 m; Serra de la Canya; Puig Cer·
verís, 2150 m; Pla de Batibaumes, 2000 m; etc.
Força estès per les serres pre-plrinenques, quasi enterament calcàries: Costa Rasa.
2000·2100 m;Pla de Rus, 1900·2000 m; sobre Pla d'Anyella, 1850 m; freqüent entre
el Coll de la Creueta i el de les Fontetes; Costa Pubilla, 2000 m; Sant Amanç (VAYR.,
herb.); llisos de Taga, força abundant; sobre la Falgosa, 1350 m; Coll del Pal, 1750
m; Pla de les Pasteres, 1825 m.

No és rara una forma de lígules avortades, que a cop d'ull es pot confondre amb un
Erigeron.

DG 29, 39,.18, 28, 38, 48, 37. Oròfit circumbor.

*984. Erigeron annuus (L.) Pers.; Stenactis annua (L.) Lees.
subsp. strigosus (Muh1. ex WiIld.) Wagenitz in Hegi

- Planta originària d'Amèrica del Nord, que s'ha anat estenent aquests darrers anys
per les comarques nordorientals catalanes. A partir de l'any 1978 ha començat a apa·
rèixer en alguns indrets de la Vall de Ribes. Es fa sobretot a les vores de riu i a les ter·
res remogudes.

Riberal del Freser, vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; vall del Segadell, cap a Coma,
975 m.

DG 38, 37. Amèrica N

985. Erigeron acer L. subsp. acer

SEN. l'inclou en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 67).

- Estatges montà i subalpí, c. 800·1900 m.
Planta pratense, de l'aliança Mesobromion VII·X.

Des de la zona meridional de la Vall fms a sota la Collada de Toses, a Núria i als Plans
de Pòrtoles. Cap a la Collada de Grats (llOO ml, vall de Barricó (900 ml, Aigües de
Ribes, El Grau (l300 ml, Costes de Segura, solell de Ventolà, sobre Can Morer (l400
ml, sota Dòrria (1425 ml, Toses (l450·l525 ml, torrent de Pla de Rus (1600 ml,
Rialb, sobre Vilarnanya (I400 ml, vall Estremera, vers el Salt del Grill (1175 ml,
vora Núria (l900 ml, Maçana (975 ml, Boixetera (l400 ml, Plans de Pòrtoles (l600
ml, Clots de Maçana (llOO ml, torrent Roig (Bruguera), Collet de Saltor (l600 ml·

DG 39, 18,28,38,27,37. Circumbor.



986. Erigeron alpinus L. var. pyrenaicus (Pourret) Rouy; Trimorpha pyrenaica (Pourret) 
Vierh. 

Puigmal (COSTA, Introd.: 121) (CAD., Fl. Cat. Ill: 222, també la var. pyrenaica 

Cad. et Pau). 
Muntanyes de Surroca (COSTA, Introd. 121; in WK., Prodr. II: 33). 
Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 36); Nuria (CAD., Fl. V.: 87 iExc: 102, sub 
E. alpinus var. glabratus Koch; Fl. Cat. Ill: 222, també la var. pyrenaica Cad. et Pau) 
(SEN., Fl. N.: 67, sub E. pyrenaicus); Nuria, 2000-2300 m (SEN., Add.: 87, sub£". 
pyrenaicus Rouy). 

Coma de Vaca (VAYR. in CAD., Fl. Cat. Ill: 222) (CAD., /. c, sub var. pyrenaica 
Cad. et Pau). 

— De l'estatge monta superior a la base de Palpi, r. 1550-2300 m. 
Es fa a les pastures. Seslerietalia coeruleae, Caricetalia curvulae,... VII-IX. 

De la Creu de Meians al Pía de les Salines, 2050 m; Gorges de Nuria, 1925 m;Nuria, 
sobre el Bosc de la Mare de Déu, 2100 m; Coma de les Mulleres, 2300 m;Pla de Rus, 
1950 m; Pía d'Anyella, 1800 m; Pía de Prats, 1550 m; Sant Aman?, sobre Coll de 
Jou, 1650 m; la Comallonga, 1825 m. 

D G 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Orófit euras. 

987. Erigeron glabratus Hoppe et Hornsch. ex Bluff, et Fingerh.; E. polymo'rphus Scop. 

P-P-

- Alta muntanya axial, c. 1900-2400 m. 
Pastures acidófiles. Caricetalia curvulae. VII-IX. 

Vora el Coll de la Creu de Meians, 2000 m; de la Creu de Meians al Pía de les Salines, 
2050-2200 m; Coma de Planes, 2200 m; Pía de Punya, 1875 m; Fontalba, 2100 m; 
Clotxes del Puigmal, 2400 m; Coma d'Eina, 2400 m; Coma del Llispet, 2100 m; so
ta el Coll deis Tres Pies, 2200 m; Coma de Fresers, 2150 m; Balandrau, 2200-2400 m. 
Al Puig Cerverís recollírem un exemplar que sembla intermedi entre aquesta especie 
i E. alpinus. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 . Orófit alp. 

988. Erigeron uniflorus L. subsp. aragonensis (Vierh.) O. Bolos et Vigo; E. aragonensis 
Vierh . ;£ frigidus auct. pyr., non Boiss. 

Nuria (SALV. in COSTA,Introd.: 105) (COLM. in WK.,Prodr. II: 33) (VAYR., Cat. 
N.: 36) (SEN, Fl. N.: 67) (CAD., Fl. Cat. Ill: 221) (herb. Trémols, herb. H. in 
VIERH, Erigeron: 519); Nuria, 2400-2700 m (SEN, Add.: 87). 
Falda del Puigmal (CAD, Fl. V.: 87). 
Al peu de Finestrelles ( C A D , E x c : 105). 
Puigmal, Finestrelles, Coma d'Eina, Puigllancada (CAD, Fl. Cat. Ill: 221). 
Serra de l'Embut, 2240 m, Valí de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL, Vég. alp. t. 20, 
Elyneto-Oxytropidetum foucaudii); Pie de Finestrelles, 2600 m, vers la Fossa del Ge-
gant, 2300 m, Pie de Segre, 2500 m (BR.-BL, /. c. t. 23,Pumileto-Festucetum supi-
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986. Erigeron alpinus L. var. pyrenaicus (pourret) Rouy; Trimorplza pyrenaica (Pourret)
Vierh.

Puigmal (COSTA, Introd.: 121) (CAD., FI. Cat. III: 222, també la var. pyrenaica
Cad. et Pau).
Muntanyes de Surroca (COSTA, Introd. 121; in WK., Prodr. 11: 33).
Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N: 36); Núria (CAD., FI. v.: 87 i Exc.: 102, sub
E. alpinus var. glabratus Koch; FI. Cat. III: 222, també la var. pyrenaica Cad. et Pau)
(SEN., FI. N: 67, sub E. pyrenaicus); Núria, 2000-2300 m (SEN., Add.: 87, subE.
pyrenaicus Rouy).
Coma de Vaca (VAYR. in CAD., FI. Cat. III: 222) (CAD., l. C., sub var. pyrenaica
Cad. et Pau).

- De l'estatge montà superior a la base de l'alpí, r. 1550-2300 m.
Es fa a les pastures. Seslerietalla coeruleae, Caricetalia curvu·lae, ... VII-IX.

De la Creu de Meians al Pla de les Salines, 2050 m; Gorges de Núria, 1925 m; Núria,
sobre el Bosc de la Mare de Déu, 2100 m; Coma de les Mulleres, 2300 m; Pla de Rus,
1950 m; Pla d'Anyella, 1800 m; Pla de Prats, 1550 m; Sant Amanç, sobre Coll de
Jou, 1650 m; la ComaUonga, 1825 m.

DG 29, 39,18,28,38,37. Oròfit euras.

987. Erigeron glabratus Hoppe et Homsch. ex Bluff. et Fingerh.; E. polymoiplzus Scop.
p.p.

- Alta muntanya axial, c. 1900-2400 m.
Pastures acidòftles. Caricetalia curvulae. VII-IX.

Vora el Coll de la Creu de Meians, 2000 m; de la Creu de Meians al Pla de les Salines,
2050-2200 m; Coma de Planès, 2200 m; Pla de Punya, 1875 m; Fontalba, 2100 m;
Clotxes del Puigmal, 2400 m; Coma d'Eina, 2400 m; Coma del Llispet, 2100 m;so
ta el Coll dels Tres Pics, 2200 m; Coma de Fresers, 2150 m; Balandrau, 2200-2400 m.
Al Puig Cerveris recollírem un exemplar que sembla intermedi entre aquesta espècie
i E. alpinus.

DG 29, 39,18,28. Oròfit alp.

988. Erigeron uniflorus L. subsp. aragonensis (Vierh.) O. Bolòs et Vigo; E. aragonensis
Vierh.; E. frigidus auct. pyr., non Boiss.

Núria (SALV. in COSTA,Introd.: 105) (CaLM. in WK., Prodr. lI: 33) (VAYR., Cat.
N: 36) (SEN., FI. N: 67) (CAD., FI. Cat. III: 221) (herb. Trèmols, herb. H. in
VIERH., Erigeron: 519); Núria, 2400-2700 m (SEN., Add.: 87).
Falda del Puigmal (CAD., FI. V.: 87).
Al peu de Finestrelles (CAD., Exc.: 105).
Puigmal, Finestrelles, Coma d'Eina, Puigllançada (CAD., FI. Cat. III: 221).
Serra de l'Embut, 2240 m, vaU de Finestrelles. 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 20,
Elyneto-Oxytropidetum foucaudil); Pic de Finestrelles, 2600 m, vers la Fossa del Ge
gant, 2300 m, Pic de Segre, 2500 m (BR.-BL., I. c. t. 23 ,Pumileto-Festucetum supi-



naej; Pic de Finestrelles, 2750 m, Coli de Nüria, 2600 m (BR.-BL., /. c. t. 24, Curvu-
leto-Leontidetum pyrenaici). 

Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 t.) (BAUD, et SERVE, Group, vég. Pia 
t. 7, Hieracio-Festucetum supinae). 

SERVE (Rech, comp.) l'assenyala de la zona de Gorrablanc-Puigmal, 2450-2880 m, 
dintre diverses comunitats amb Festuca supina (vegeu t. V, XVIII, XIX, XX, XXII, 
XXIV i: 153). 

— Alta muntanya axial, ce. També a l'extrem occidental de la serra de Montgrony. 
2000-2880 m. 
Pastures acidòfìles. Festucion airoidis. VI-VIII. 

Puig de Dòrria, 2500 m; Puigmal, 2750 m, 2800 m;Coma de Fontseca, 2350 m;Pie 
de Finestrelles, 2750 m; Coma d'Eina, 2400 m, 2550 m; Eis Entreforcs, 2200 m; Co
llet Verd, 2200 m; Ras de l'Ortigar, 2300 m, abundant; Nüria; Cometa de la Perdiu, 
2100 m, molt abundant; Pic de l'Aliga, 2400 m, molt abundant; Arques de Coma de 
Vaca; sobre Carancà, 2775 m; Pics de la Vaca, 2800 m; Tirapits, 2750 m; Coma de 
Fresers, abundant; Coli de Torreneules, 2575 m; Balandrau;etc. Localitats totes elles, 
de la zona axial. 

Serra de Montgrony: Puigllancada, 2300-2400 m; sobre Costa Rasa, 2100 m. 

D G 2 9 , 3 9 , 18. Pir. L'espècie, bor.-alp. 

Erigeron x queralti Sen. (= E. acer x frìgidus? segons Sennen). 

Pastures de Pia d'Anyella, vers 1900 m (leg. R. QUERALT, SEN.,Diagn.: 303-304). 

DG 18. 

*989. Conyza canadensis (L.) Cronq.; Erigeron canadense L. 

— Llocs ruderals de l'estatge monta, c; rarament a l'estatge subalpi". 800-1300 (1775) 
m. 
Onopordetalia acanthii, Sisymbrion,... VII-IX. 

La Corba, 825 m; sota Estèguel, a les vores del Freser, 800 m; El Baell, 1200 m; La 
Berruga, 1775 m; voltants de Ribes, 875-950 m; Rialb, 1050 m; Clots de Macana, 
1050 m. 

DG 2 8 , 3 8 , 3 7 . America N 

990. Filago vulgaris Lam.; F. germanica Hudson subsp. canescens (Jordan) Nyman 

— Prats sees de l'estatge monta. Xerobromion. Sembla rar. 

Pedrera, 975 m; Roques Blanques, 1025 m. 

D G 2 8 , 3 8 . Plurireg. 

991 . Filago lutescens Jordan; F. germanica Hudson subsp. apiculata (G. E. Sm.) Schinz et 
Thell. 

— Terrenys silicis de l'estatge monta, r. 900-1400 m. 
Vores de camins, erms, sòls prims. De l'alianca Thero-Airion. VII-IX. 
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nae); Pic de Finestrelles, 2750 m, Coll de Núria, 2600 m (BR.-BL., I. c. t. 24, CUrvu
leto-Leontidetum pyrenaici).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 t.) (BAUD. et SERVE, Group. vég. Pla
t. 7 I Hieracio-Festucetum supinaej.
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala de la zona de Gorrablanc-Puigmal, 2450-2880 m,
dintre diverses comunitats amb Festuca supina (vegeu t. V, XVIII, XIX, XX, XXH,
XXIV i: 153).

- Alta muntanya axial, cc. També a l'extrem occidental de la serra de Montgrony.
2000-2880 m.
Pastures acidòmes. Festucion airoidis. VI-VIII.

Puig de Dòrria, 2500 m; Puigmal, 2750 m, 2800 m; Coma de Fontseca, 2350 m; Pic
de Finestrelles, 2750 m; Coma d'Eina, 2400 m, 2550 m; Els Entreforcs, 2200 m; Ca
llet Verd, 2200 m; Ras de l'Ortigar, 2300 m, abundant; Núria; Cometa de la Perdiu,
2100 m, molt abundant; Pic de l'Àliga, 2400 m, molt abundant; Arques de Coma de
Vaca; sobre Carançà, 2775 m; Pics de la Vaca, 2800 m; Tirapits, 2750 m; Coma de
Fresers, abundant; Coll de Torreneules, 2575 m; Balandrau; etc. Localitats totes elles,
de la zona axial.
Serra de Montgrony: Puigllançada, 2300-2400 m; sobre Costa Rasa, 2100 m.

DG 29, 39,18. Piro L'espècie, bor.-alp.

Erigeron x queralti Sen. (= E. acer xfrigidus? segons Seonen).

Pastures de Pla d'Anyella, vers 1900 m (leg. R. QUERALT, SEN., Diagll.: 303-304).

DG 18.

*989. Conyza canadensis (L.) Cronq.;Erigeron canadense L.

~ Llocs ruderals de l'estatge montà, c; rarament a l'estatge subalpi. 800-1300 (1775)
m.
Onopordetalia acanthii, Sisymbrion, ... VII-IX.

La Corba, 825 m; sota Estèguel, a les vores del Freser, 800 m; El Baell, 1200 m; La
Berruga, 1775 m; voltants de Ribes, 875-950 m; Rialb, 1050 m; Clots de Maçana,
1050 m.

DG 28, 38, 37. Amèrica N

990. Filago vulgaris Lam.;F. gemlanica Hudson subsp. canescens (Jordan) Nyman

- Prats secs de l'estatge montà. Xerobromioll. Sembla rar.

Pedrera, 975 m; Roques Blanques, 1025 m.

DG 28, 38. Plurireg.

991. Filago lutescens Jordan; F. germanica Hudson subsp. apiculata (G. E. Sm.) Schioz et
Thell.

- Terrenys silicis de l'estatge montà, r. 900-1400 m.
Vores de camins, erms, sòls prims. De l'aliança 17lero-Airioll. VII-IX.



Sant Antoni, 1250 m; El Sola, 1200 m; Ribesaltes, 1075 m; carretera forestal del 
bosc de Ribes, abundant, 1200-1300 m; vail Estremerà, 1250 m; sobre Daió, 1400 
m; Clots de Macana, 1100 m. 

DG 39, 28, 38. Subatl.-Submed. 

992. Logfia minima (Sm.) Dumort.; Filago minima (Sm.) Pers. 

— Replanets de roca, llocs sorrencs,... a les comunitats dels Festuco-Sedetalia. Vi
vili. 

Cap a la Ruira, 1300 m; Prat del Bac, 1275 m. Son les dues uniques localitats on hem 
herboritzat la pianta. 

D G 3 9 . 3 8 . Subatl.-Submed. 

993. Logfia gallica (L.) Cosson et Germ.;Filago gallica L. 

— Sole lis de l'estatge monta, en terrenys àcids, rrr. Es fa als sòls sorrencs, dins dels 
prats sees. Xerobromion, Thero-Airion. VII-IX. 

Roques Blanques, 1075 m; solell de Ventola, 1100 m; Ribesaltes, 1100 m. 

D G 2 8 , 3 8 . Med.-Atl. 

994. Bombycilaena erecta (L.) Smolj.;Micropus erectus L. 

Costes seques i calcinals de Ribes (VAYR., Cat. N.: 40). 

— Estatge monta, rrr. Codines, sòls prims, preferentment en terrenys calcaris. Alysso-
Sedion. IV-VII. 

Sobre Esteguelella, 900 m; El Baell, 1150 m; El Sola, 1200 m, abundant. 

DG 28, 37. Latemed.-Submed. 

995. Omalotheca sylvatica (L.) Schultz Bip et F. W. Schultz in F. W. Schultz; Gnaphalium 
sylvaticum L. 

Nùria (CAD., FI. V.: 89;FI. Cat. Ill: 311) (SEN., FI. N.: 68). 
Part damunt del Salt del Sastre i a la vail de Noufonts (SEN., Add.: 92, sub var. ni-
grescens Gren.). 

— De l'estatge monta superior a l'alpi", r i de distribució molt irregular. (1100) 1500-
2750 m. 
Clarianes i espais lliures dintre els boscos i els prats. Atropetalia, Festucion eskiae,... 
Preferentment en terrenys silicis. VII-IX. 

Coll de la Creu de Meians, 2000 m; sota el Pia de les Salines, 2150 m; vail Estremerà, 
2050 m; Coll d'Er, 2750 m; Coma d'Eina, 2400 m; bosc de Ribes, 1550 m;baga de 
Campelles, 1350 m; Bosc d'en Cigala, 1100 m. Muntanyes de Nùria, 2100 m (SEN. 
herb); Nùria, 1800 m (SEN. herb.); carni de Coma d'Eina (M. GARRIGA in BC 
31075). Aquests dos exemplars darrers corresponen a la var. alpestre Brugg. (= var. 
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Sant Antoni, 1250 m; El Solà, 1200 m; Ribesaltes, 1075 m; carretera forestal del
bosc de Ribes, abundant, 1200-1300 m; vall Estremera, 1250 m; sobre Daió, 1400
m; Clots de Maçana, 1100 m.

DG 39, 28, 38. Subatl.-Submed.

992. Logfia mínima (Sm.) Dumort.;Fi/ago minima (Sm.) Pers.

- Replanets de roca, llocs sorrencs,... a les comunitats dels Festueo-8edetalia. VI
VIII.

Cap a la Ruira, 1300 m; Prat del Bac, 1275 m. Són les dues úniques localitats on hem
herboritzat la planta.

DG 39, 38. Subatl.-Submed.

993. Logfia gallica (L.) Cosson et Gerro.; Fi/aga galliea L.

- Solells de l'estatge montà, en terrenys àcids, err. Es fa als sóls sorrencs, dins dels
prats secs. Xerobromion, Thero-Airion. VII-IX.

Roques Blanques, 1075 m; solell de Ventolà, 1100 m; Ribesaltes, 1100 m.

DG 28, 38. Med.-Atl.

994. Bombycilaena erecta (L.) Smolj.;Mieropus ereetus L.

Costes seques i calcinals de Ribes (VAYR., Cat. N: 40).

- Estatge montà, err. Codines, sòls prims, preferentment en terrenys calcaris. Alysso
Sedion. IV-VII.

Sobre Esteguelella, 900 m; El Baell, 1150 m; El Solà, 1200 m, abundant.

DG 28, 37. Latemed.-Submed.

995. Omalotheca sylvatica (L.) Schultz Bip et F. W. Schultz in F. W. Schultz; Gnaphalium
sylvatieum L.

Núria (CAD., FI v.: 89; FI. Cat. III: 311)(SEN., FI N: 68).
Part damunt del Salt del Sastre i a la vall de Noufonts (SEN., Add.: 92, sub var. ni
greseens Gren.).

- De l'estatge montà superior a l'alpí, r i de distribució molt irregular. (llOO) 1500
2750 m.
Clarianes i espais lliures dintre els boscos i els prats. Atropetalia, Festuc/on eskiae, ...
Preferentment en terrenys silicis. VII-IX.

Coll de la Creu de Meians, 2000 m; sota el Pla de les Salines, 2150 m; vall Estremera,
2050 m; Coll d'Er, 2750 m; Coma d'Eina, 2400 m; bosc de Ribes, 1550 m; baga de
Campelles, 1350 m; Bosc d'en Cigala, 1100 m. Muntanyes de Núria, 2100 m (SEN.
herb); Núria, 1800 m (SEN. herb.); camí de Coma d'Eina (M. GARRIGA in BC
31075). Aquests dos exemplars darrers corresponen a la var. alpestre Brugg. (= var.



nigrescens Gren.), caracteritzada per les fulles superiors bastantllarguesiestretesiles 
bräctees del capítol fosques (caräcters que l'acosten a l'espécie próxima. O. norvegi
ca); de fet, ambdós espécimens d'herbari havien estat determinats com a Gnaphalium 
norvegicum (el de SEN. en una correcció de la determinado primera G. sylvaticum 
var. nigrescens). L'exemplar de Fherbari Sennen citat en primer lloc fou donat, així 
mateix, com a G. sylvaticum L. f. G. norvegicum Gunn. var. nanum St. Leger; creiem, 
pero, que correspon a la forma típica d'O. sylvatica. 

DG 29,39,18,28,38. Circumbor. 

Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip et F. W. Schultz; Gnaphalium norvegicum Gunn. 

Vessant de Queralbs, 2 2 0 0 m, solana de Queralbs, 2 3 0 0 m (NÉGRE, Prosp. t. Festuco-Iberidetum 
forma B amb Festuca áurea). 

- Podría tractar-se d'una confusió amb O. sylvatica var. alpestre (?). Sense dades mes segures, no 
ens atrevim a admetre l'espécie en aquest cataleg. 

996. Omalotheca supina (L.) D C ; Gnaphalium supinum L. 

Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 132; in WK., Prodr. II: 63); muntanyes de Nuria 
(VAYR., Cat. N.: 39). SEN. inclou l'espécie en el seu catáleg nurienc, sense fer co-
mentaris (Fl. K: 68). 
Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 39; in CAD., Fl. Cat. III: 311). 
Al peu de Finestrelles (CAD., Exc: 105); Noufonts, Coma d'Eina, al peu de Finestre-
Ues (CAD., Fl. Cat. III: 311). 
BR.-BL. (Vég. alp.) l'assenyala al Pie de Segre i al Coli de Nuria, en localitats molt 
properes a la valí de Nuria (dintre el Saliceto-Anthelietum i el Curvuleto-Leontide-
tum pyrenaici). 

- Estatge alpí, c. 2150-2700 m. 
Es fa sobretot a les congesteres, pero també a les pastures amb innivació prolongada. 
De 1'alianca Salicion herbaceae. VII-IX. 

Puig de Dórria, 2465 m; Tossa del Pas deis Lladres, 2650 m; Clotxes del Puigmal, 
2500 m; Pía deis Eugassers;Pie de Finestrelles, 2700 m; Coma de Noufonts, 2525 m; 
Conca de les Mulleres, 2600 m; Coma de Vaca, 2550 m; Coma de Fresers, 2150 m, 
i molt abundant a la part alta, 2500 m; sota el Coli de Torreneules, 2500 m; Basti-
ments, 2625 m. 

DG 29,39. Circumbor. A Europa, árt.-alp. 

997. Filaginella uliginosa (L.) Opiz subsp. uliginosa; Gnaphalium uliginosum L. 

Nuria (SALV., in COSTA, Introd.: 132; in WK.,Prodr. II: 61) (VAYR., Cat. N.: 39) 
(CAD., Fl. Cat. III: 310). 
Queralbs (VAYR., Cat. N.: 39; in CAD., R Cat. III: 310). 

- Ribes de Freser, 975 m, al regall d'un camí carreter. BUB. l'assenyala a Camprodon 
(Fl. Pyr. II: 199, sub Dasyanthus uliginosus (Tabernaemontani) Bub.). 

La indicado de Nuria sembla dubtosa. COSTA en recollir la citació de SALV. (1. c.) 
diu: "no parece segura esta indicación de Salvador porque' la pone a un ejemplar pro-
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nigrescens Gren.), caracteritzada per les fulles superiors bastant llargues i estretes iles
bràctees del capítol fosques (caràcters que l'acosten a l'espècie pròxima..o. nO/'llegi
ca); de fet, ambdós espècimens d'herbari havien estat determinats corn a Gnaplzalium
nO/'llegicum (el de SEN. en una correcció de la determinació primera G. sylvaticum
var. nigrescens). L'exemplar de l'herbari Sennen citat en primer lloc fou donat, aixi
mateix, com a G. sylvaticum L. f. G. norvegicum Gunn. var. nanum St. Leger; creiem,
però, que correspon a la forma típica d'O. sylvatica.

DG 29, 39,18, 28, 38. Circurnbor.

Omalotheca norvegica (Cunn.) Schultz Bip et F. W. Schultz;Gnaphalium norvegicum Cunn.

Vessant de Queralbs, 2200 m, solana de Queralbs, 2300 m (NÈG RE, Prosp. t. Festueo·lberidetum
forma B amb Festuca aurea).

- Podria tractar·se d'una confusió amb O. sylllao"ca var. alpestre (?). Sense dades més segures, no
ens atrevim a admetre l'espècie en aquest catàleg.

996. Omalotheca supina (L.) DC.; Gnaphalium supinum L.

Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 132; in WK., Prodr. 11: 63); muntanyes de Núria
(VAYR., Cat. N.: 39). SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc, sense fer co
mentaris (FI. N.: 68).
Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 39; in CAD., F/. Cat. III: 311).
Al peu de Finestrelles (CAD., Exc.: 105); Noufonts, Coma d'Eina, al peu de Finestre
lles (CAD., FI. Cat. III: 311).
BR.-BL. (Vég. alp.) ¡'assenyala al Pic de Segre i al Coll de Núria, en localitats molt
properes a la vall de Núria (dintre el Saliceto-Anthelietum i el CU/'lluiúo-Úontide
tum pyrenaici).

- Estatge alpí, c. 2150-2700 m.
Es fa sobretot a les congesteres, però també a les pastures amb innivació prolongada.
De l'aliança Salicion herbaceae. VII-IX.

Puig de Dòrria, 2465 m; Tossa del Pas dels Lladres, 2650 m; Clotxes del Puigrnal,
2500 m; Pla dels Eugassers; Pic de Finestrelles, 2700 m; Coma de Noufonts, 2525 m;
Conca de les Mulleres, 2600 m; Coma de Vaca, 2550 m; Coma de Fresers, 2150m,
i molt abundant a la part alta, 2500 m; sota el Coll de Torreneules, 2500 m; Basti
ments, 2625 m.

DG 29, 39. Circurnbor. A Europa, àrt.-alp.

997. Filaginella uliginosa (L.) Opiz subsp. uliginosa; Gnaphali!lm uliginosum L.

Núria (SALV., in COSTA,Introd.: 132; in WK., Prodr. II: 61)(VAYR., Cat. N.: 39)
(CAD.,F/. Cat. III: 310).
Queralbs (VAYR., Cal. N.: 39;in CAD., FI. Cat. III: 310).

- Ribes de Freser, 975 m, al regall d'un camí carreter. BUB.I'assenyala a Camprodon
(FI. Pyr. II: 199, sub Dasyanlhus uliginosus (Tabemaemontani) Bub.).

La indicació de Núria sembla dubtosa. COSTA en recollir la citació de SALV. (I. c.)
diu: "no parece segura esta indicación de Salvador porqué la pone a un ejemplar pro-



cedente del Jardín de París". Les citacions de VAYR. i de CAD. podrien ésser una 
simple repetido de la de COSTA; en els seus herbaris no hi ha testimonis de la cita-
ció, ni de la vayredana de Queralbs. SEN. (Fl. N.: 68) especifica: "Cadevall el cata
loga. No l'admetem i creiem que el confon amb el G. supinum i G. silvaticum". 

D G 3 8 . Lateeur. 

998. Helichrysum stoechas (L.) Moench 

— Zona meridional de la Valí, rrr. Es fa en llocs arrecerats i generalment en terrenys 
rocosos. 
Sobre la Corba, 900 m, molt abundant; carretera d'Estèguel, 850 m; sota el Baell, 
1000 m. 

DG 3 8 , 3 7 . Med. 

999. Antennaria dioica (L.) Gaertner 

Nûria (SALV. in COSTA, Introd.: 132) (FERRER, Exe: 82) (SEN., Add.: 93 ; Fl. 
K: 68) (CAD., Fl. Cat. Ill: 314). 
Serra de l'Embut, 2240 m, vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 20, 
Elyneto-Oxytropidetum); vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., /. c. 
t. 23 ,Pumileto-Festucetum supinae). 

Marge del Pla de Gorrablanc, 2400 m (BAUD, in SOUT., Mod. supraf.: 125 t.); Pla 
de Gorrablanc, 2450 m (BAUD, et SERVE, Group, vég. Pla t. Hieracio-Festucetum 
supinae). 
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cedente del Jardín de París". Les citacions de VAYR. i de CAD. podrien ésser una
simple repetició de la de COSTA; en els seus herbaris no hi ha testimonis de la cita
ció, ni de la vayredana de Queralbs. SEN. (FI. N.: 68) especifica: "Cadevall el cata
loga. No l'admetem i creiem que el confon amb el G. supinum i G. silvaticum ",

DC38. Lateeur.

998. Helichrysurn stoechas (L.) Moench

- Zona meridional de la VaU, rrr. Es fa en llocs arrecerats i generalment en terrenys
rocosos.
Sobre la Corba, 900 m, molt abundant; carretera d'Estèguel, 850 m; sota el Baell,
1000 m.

DC 38. 37.

9 Helichrysum stoechas

'-,

7
2 3

Med.

999. Antennaria dioica (L.) Caertner

Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 132) (FERRER, Exc.: 82) (SEN., Add.: 93; FI.
N.: 68)(CAD., FI. Cat. III: 314).
Serra de l'Embut, 2240 m, vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. I. 20,
Elyneto-Oxytropidetum); vers el Pic de la Fossa del Cegant, 2300 m (BR.-BL., I. c.
t. 23 ,Pumileto-Festucetum supinae).
Marge del Pla de Corrablanc, 2400 m (BAUD. in SOUT., Mod. supraf: 125 t.); Pla
de Corrablanc, 2450 m (BAUD. et SERVE, Group. vt!g. Pla I. Hieracio-Festucetum
supinae).



SERVE (Rech. comp.j la indica de la zona de Gorrablanc-Puigmal, 2290-2500 m, 
dintre les comunitats de Festuca durissima i de Festuca supina (vegeu t. Ill, XIX i XX). 

- Alta muntanya axial, ccc; a lesserrespre-pirinenques, c. Penetra ámpliament a l'es-
tatge monta. (1000) 1700-2800 m. 
Prefereix els terrenys silicis o els sois acidificáis. Pastures i landes. Nardion, Festucion 
airoidis, Calluno-Genistion. V-VII. 

Molt estesa per la zona axial, des de la Collada de Toses a la Collada Verda: entre la 
Collada i el Pía d'Anyella, Creu de Meians, Pía de les Salines, sobre Can Morer (1400 
m), El Pinetar (Plañóles), Collet de les Barraques, Pas dels Lladres, Puigmal, Coma de 
Fontalba, Coma de Gombreny, Gorges de Nuria, voltants de Nuria, Pedrisses, Coma 
de Vaca, Coma de les Eugues, Tirapits (2600 m), Coma de Fresers, Coll de la Marrana 
(2500 m), Balandrau, sobre la Farga de Queralbs (1275 m), Serra de la Canya, Pía de 
la Guilla, Puig Cerverís, Mont-roig, Tossal de la Collada Verda, etc. etc. etc. 
Frequent a la zona pre-pirinenca: La Molina (Cerdanya), Puigllancada (2300 m), Pía 
d'Anyella, Pía de Rus, Coll de la Creueta, Pleta Roja, Costa Borda (1850 m), Coll de 
les Fontetes, Pedra Picada (1975 m), Costa Pubilla, La Covü (1900 m), Prat de Jou 
(1675 m), Pía de Prats (1600 m), voltants de Ribes (El Ginestar, Sta. Caterina,... 
1000 m), Coll de Jou, Sant Amane, llisos de Taga, Coma d'Olla, Puig s'Estela, Coll 
del Pal. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Eur. 

1000. Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff et Fingerh. 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. TV.: 40). 

Valí de les Mulleres, valí del Puigmal, Finestrelles (SEN., Add.: 93). El mateix autor 
inclou l'espécie en el seu catáleg nurienc (Fl. N.: 68) sense cap comentari. 
Nuria, Coma de Vaca (VAYR. in CAD., Fl. Cat. Ill: 314). 
Pic de Segre, 2500 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 23,Pumileto-Festucetum supinae). 
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 t.) (BAUD, et SERVE, Group, vég. Pla t. 
1, 2 i 7Hieracio-Festucetum supinae); marge del Pla de Gorrablanc, 2400 m (BAUD. 
in SOUT.,Mod. supraf.: 125 t.) . 
SERVE (Rech. comp.) la indica de la zona Gorrablanc-Pas dels Lladres, 2360-2640 
m, dintre les comunitats amb Festuca supina (vegeu t. XIX i XX i : 153). 

- Alta muntanya axial, c. 2000-2700 m. 
Pastures. Horn la considera normalment com a típica dels prats calcifils (Elynion); a 
la comarca estudiada es fa també, i no pas rara, a les pastures acidofiles (Caricetalia 
curvulae). VI-VIII. 

Gorrablanc, 2400 m; Puig de Dórria, 2450 m; Coma de Fontseca, 2450 m; Collet 
Verd, 2200 m; abundant a la Coma de l'Embut; Finestrelles, 2700 m; Coma d'Eina, 
2500 m; Coma de les Mulleres; Coma de Vaca, 2500 m; sobre la Jaca del Racó, 2475 
m; molt abundant a la part superior de la Coma de Fresers, 2450-2550 m; Basti-
ments, 2600 m; Coll de la Marrana, 2500 m; Ull de Ter (Valí de Camprodon); Costa 
de Mantinell, 2200-2300 m; Balandrau; Gorges del Freser, 2025 m. 

D G 2 9 . 3 9 . Orófitalp. 
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SERVE (Reeh. comp.) la indica de la zona de Gorrablanc·Puigmal, 2290·2500 m,
dintre les comunitats de Fesruca durissima i de Fes ruca supina (vegeu t. III, XIX i XX).

- Alta muntanya axial, cec; a les serres pre-pirinenques, c. Penetra àmpliament a l'es
tatge montà. (1000) 1700·2800 m.
Prefereix els terrenys silicis o els sòls acidificats. Pastures i landes. Nardion, Festucion
airoidis, Calluno·Cellistioll. V·VII.

Molt estesa per la zona axial, des de la Collada de Toses a la Collada Verda: entre la
Collada i el Pla d'Anyella, Creu de Meians, Pla de les Salines, sobre Can Morer (1400
ml, El Pinetar (planoles), Callet de les Barraques, Pas dels Lladres, Puigmal, Coma de
Fontalba, Coma de Gombreny, Gorges de Núria, voltants de Núria, Pedrisses, Coma
de Vaca, Coma de les Eugues, Tirapits (2600 ml, Coma de Fresers, Coll de la Marrana
(2500 ml, Balandrau, sobre la Farga de Queralbs (1275 ml, Serra de la Canya, Pla de
la Guilla, Puig Cerverís, Mont·roig, Tossal de la Collada Verda, etc. etc. etc.
Freqüent a la zona pre·pirinenca: La Molina (Cerdanya), Puigllançada (2300 ml, Pla
d'Anyella, Pla de Rus, Coll de la Creueta, Pleta Roja, Costa Borda (1850 ml, Coll de
les Fontetes, Pedra Picada (1975 m), Costa Pubilla, La Covil (1900 ml, Prat de Jou
(1675 ml, Pla de Prats (1600 ml, voltants de Ribes (El Ginestar, Sta. Caterina, ...
1000 ml, Coll de Jou, Sant Amanç, llisos de Taga, Coma d'Olla, Puig s'Estela, Coll
del Pal.

DG 29, 39,18,28,38,48,37. Eur.

1000. Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff et Fingerh.

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N: 40).
Vall de les Mulleres, vall del Puigmal, Finestrelles (SEN., Add.: 93). El mateix autor
inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N: 68) sense cap comentari.
Núria, Coma de Vaca (VAYR. in CAD.,FI. Cat. III: 314).
Pic de Segre, 2500 m (BR.·BL., Vég. alp. t. 23, Pumileto·Festueerum supinae).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exllll/Il.: 266 t.) (BAUD. et SERVE, Crol/po vég. Pla t.
1,2 i 7, Hieraeio·Festueetum sl/pinae); marge del Pla de Gorrablanc, 2400 m (BAUD.
in SOUT.,Mod. supra!: 125 t.).
SERVE (Reeh. camp.) la indica de la zona Gorrablanc·Pas dels Lladres, 2360·2640
m, dintre les comunitats amb Fesruea supilla (vegeu t. XIX i XX i : 153).

- Alta munta~ya axial, c. 2000·2700 m.
Pastures. Hom la considera normalment com a típica dels prats calcífils (E/ynion): a
la comarca estudiada es fa també, i no pas rara, a les pastures acidòf¡Jes (Caricetalia
eurvulae). Vl·VIII.

Gorrablanc, 2400 m; Puig de Dòrria, 2450 m; Coma de Fontseca, 2450 m; Callet
Verd, 2200 m; abundant a la Coma de l'Embut; Finestrelles, 2700 m; Coma d'Eina,
2500 m; Coma de les Mulleres; Coma de Vaca, 2500 m; sobre la Jaça del Racó, 2475
m; molt abundant a la part superior de la Coma de Fresers, 2450·2550 m; Basti·
ments, 2600 m; Coll de la Marrana, 2500 m; Ull de Ter (Vall de Camprodon); Costa
de Mantinell, 2200·2300 m; Balandrau; Gorges del Freser, 2025 m.

37

DG 29, 39. Oròfit alp.



Leontopodium alpinum Cass. 

Coll de Nuria (COMP. in VAYR., Cat. N.: 40). 

- Indicado no confirmada, ni recollida, pels au tors posteriors: sembla clarament errònia. 

Inula helenium L. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 39; in CAD., Fl. Cat. Ill: 294). 
Queralbs (CAD.,FI. V.: 88;Fl. Cat. Ill: 294). 

- No hi ha testimonis d'herbari d'aquestes citacions. Suposem que, en tot cas, es 
tracta de plantes cultivades, cosa que ja CAD. especifica a la FI. V. 

D G 3 8 . ÀsiaW-C 

Inula helvetica Weber;/, vaillantii (All.) Vili. 

Vessant espanyol d? la Collada de Nuria (COMP. in VAYR., PI. not.: 89, Cat. N.: 39; in WK. 
Suppl.: 77). 

- Citació no confirmada per cap altre botanic; evidentment errònia. 

1001. Inula salicina L. 

Vali de Ribes (CAD., FI. Cat. Ili: 297). 

- Zona meridional de la Vali, c. 775-1525 m. 

Es fa als boscos clars, als marges, ais prats... (i no a les mulleres del Molinion com 
sembla corrent a Europa central). Caleteóla. VII-VIII. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; Esteguelella, 850 m; Collada de Grats, 1200 m; Es-
tèguel, 850 m; El Sagnari, 900-950 m; torrent de la Corba, 900-1000 m; Golobran, 
1450-1525 m; Can Perramon de Baix, 825 m; cap a la Roca Aguda, 1100 m; vali 
d'Angeláis, 950 m. 

Les poblacions comarcáis sembla que concorden mes aviat amb la subsp. salicina que 
no pas amb la subsp. aspera (Poiret) Hayek, be' que la diferencia entre ambdós taxons 
no veiem que sigui gaire clara. 

DG 2 8 , 3 8 , 27, 37. Lateeur. 

1002. ínula conyza DC. 

Ribes (CÁM.,/7. moni.: 347, leg. et det. CAPELL). 

- Estatge monta r. 800-1450 m. 

Marges, bardisses i boscos clars. Oríganetalia, ordre del qual es considera especie ca
racterística; també als Pmnetalia i als Querco-Fagetea en general. VII-IX. 

Valí d'Esteguelella, Estéguel (850 m), Golobran (1450 m), La Corba (800 m), valí de 
Barricó, Torroella, valí d'Angelats Clots de Magaña (1200-1300 m), voltants de Ribes 
de Freser (875-975 m), de Roques Blanques a Plañóles, vora Rialb, Queralbs, Ribesal-
tes. 

DG 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Latesubmed. 
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Leontopodium alpinum Casso

CoU de Núria (COMP. in VA YR., Cat. N.: 40).

-Indicació no confumada, ni recollida, pels autors posteriors: sembla clarament errònia.

Inula helenium L.

Rjbes (VAYR., Cat. N.: 39; in CAD., F7. Cat. III: 294).
Queralbs (CAD., F7. V.: 88;F7. Cat. III: 294).

- No hi ha testimonis d'herbari d'aquestes citacions. Suposem que, en tot cas, es
tracta de plantes cultivades, cosa que ja CAD. especifica a la F7. V.

DG38. Àsia W.(;

lnu/a he/lIerica Weber; I. vaillannï (All.) Vill.

Vessant espanyol d!' la Collada de úria (COMP. in VAYR., Pl. not.: 89, Cat. N.: 39; in WK.
Supp/.: 77).

- Citació no confirmada per cap altre botànic; evidentment errònia.

100 I. Inula salicina L.

Vall de Rjbes (CAD., F7. Cat. 111: 297).

- Zona meridional de la Vall, c. 775·1525 m.
Es fa als boscos clars, als marges, als prats ... (i no a les mulleres del Molinion com
sembla corrent a Europa central). Calcícola. VIl·VIl!.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; Esteguelella, 850 m; Collada de Grats, 1200 m; Es·
tèguel, 850 m; El Sagnari, 900·950 m; torrent de la Corba, 900·1000 m; Golobran,
1450·1525 m; Can Perramon de Baix, 825 m; cap a la Roca Aguda, 1100 m; vall
d'Angelats, 950 m.

Les poblacions comarcals sembla que concorden més aviat amb la subsp. salicina que
no pas amb la subsp. aspera (poiret) Hayek, bé que la diferència entre ambdós tàxons
no veiem que sigui gaire clara.

DG 28, 38, 27, 37. Lateeur.

I002. Inu1a conyza DC.

Rjbes (CAM., Pl. malli.: 347, leg. et del. CAPELL).

- Estatge montà r. 800·1450 m.
Marges, bardisses i boscos clars. Origanetalia, ordre del qual es considera espècie ca·
racterística; també als Prunetalia i als Querco-Fagetea en general. VII-IX.

Vall d'Esteguelella, Estèguel (850 m), Golobran (1450 m), La Corba (800 m), vall de
Barricó, Torroella, vall d'Angelats Clots de Maçana (1200·1300 m), voltants de Rjbes
de Freser (875-975 m), de Roques Blanques a Planoles, vora Rialb, Queralbs, Ribesal·
tes.

DG 28, 38, 27, 37. Latesubmed.



1003. Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 

- Estatge monta inferior, r, pero localment abundant. 825-1250 m. 
Es fa a les jonqueres i llocs humits. Molinio-Holoschoenion. VII-IX. 

Torrent Roig, 850 m; Aigües de Ribes, 825 m; Costes de Segura, 950-1000 m ; soleil 
de Ventola, 1250 m; de Ribes a Batet, 875 m. 

1004. Carpesium cernuum L. 

Ribes (CAD., Fl. V.: 89; H. Car. 324). 

— A l'herbari Cadevall hi ha, efectivament, un plec d'aquesta especie recollit a Aiguës 
de Ribes (l'étiqueta corresponent diu "Valle de Ribas, bosque del manantial"). Nosal-
tres no hem yist l í^ lan ta a la comarca. 

1005. Jasonia glutinosa (L.) DC. 

Nom vulgar: te de roca. 

Roques Branques "c . Dorri, localidad pirenaica" (COSTA, Introd.: 131). 

— Estatge monta, rrr. Es fa a les roques calcinais assolellades. 

Roques Blanques (1000 m); entre Batet i Rialb, 1100 m. 

1006. Jasonia tuberosa (L.) D C ; Inula tuberosa L. 

Vali de Ribes (CAD., FI. Cat. Ili: 305). 

- Sector meridional de la Vali, c. 775-1400 m. 

Calci'cola. Es fa en sòls argilosos compactes, que retenen àvidament l'aigua però que 
arriben a assecar-se del tot temporalment. Abunda de vegades a les vores de camins, 
codines, etc. VII-VIII. 

Cap al Pont d'en Cabreta, 775 m; Esteguelella, 850 m; vali d'Esteguelella; torrent de 
la Corba, fins a uns 1350 m; vali de Barricò, 850-1000 m; La Toella, 1400 m; cap a la 
Roca Aguda, 1100 m; El Grau, 1300 m; Serrat de l'Home, 1200-1300 m; Serrat Roig, 
1150 m. 

DG 28, 3 8 , 2 7 , 37. Med. W 

Pallenis spinosa (L.) Cass . \Aster iscus spinosus (L.) Schultz Bip. 

L 'hem vista a Corones , 1200 m, mol t a p rop del h'mit meridional de la Vali. També a Montgrony , 

D G 2 8 . 3 8 . Plurireg. 

D G 3 8 . Eur. S (-Asia W) 

DG 2 8 , 3 8 . Med.W 

1300 m. 

DG 2 7 , 37 . Med. 
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1003. Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

- Estatge montà inferior, r, però localment abundant. 825-1250 m.
Es fa a les jonqueres i llocs humits. Mo/illio-H%schoellioll. VII-IX.

Torrent Roig, 850 m; Aigües de Ribes, 825 m; Costes de Segura, 950-1000 m; solell
de Ventolà, 1250 m; de Ribes a Batet, 875 m.

DG 28, 38.

1004. Carpesium cemuum L.

Ribes (CAD., FI. v.: 89;F7. Cat. III: 324).

Plurireg.

- A l'herbari Cadevall hi ha, efectivament, un plec d'aquesta espècie recollit a Aigües
de Ribes (l'etiqueta corresponent diu "Valle de Ribas, bosque del manantial"). Nosal
tres no hem..vist.là»lanta a la comarca.

DG38. Eur. S (-Àsia W)

1005. Iasonia glutinosa (L.) DC.

Nom vulgar: te de roca.

Roques Blanques "c. Dorri,localidad pirenaica" (COSTA, [Iltrod.: 131).

- Estatge montà, rrr. Es fa a les roques calcinals assolellades.

Roques Blanques (1000 m); entre Batet i Rialb, llOO m.

DG 28, 38. Med. W

1006. Iasonia tuberosa (L.) DC.;lllu/a tuberosa L.

Vall de Ribes (CAD., FI. Cat. III: 305).

- Sector meridional de la Vall, c. 775-1400 m.
Calcícola. Es fa en sòls argilosos compactes, que retenen àvidament l'aigua però que
arriben a assecar-se del tot temporalment. Abunda de vegades a les vores de camins,
codines, etc. VIl-VlIl.

Cap al Pont d'en Cabreta, 775 m; Esteguelella, 850 m; vall d'Esteguelella; torrent de
la Corba, fins a uns 1350 m; vall de Barricà, 850-1000 m; La Toella, 1400 m; cap a la
Roca Aguda, llOO m; El Grau, 1300 m; Serrat de l'Home, 1200-1300 m; Serrat Roig,
1150 m.

DG 28, 38, 27, 37. Med. W

Pallen is spinosa (L.) Cass.;Asteriscus spinosus (L.) Schultz Bip.

L'hem vista a Corones, 1200 m, molt a prop del límit meridional de la Vall. També a Montgrony.
1300 m.

DG27,37. Med.



1007. Bidens tripartita L. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 39). 

— Vora el Coll de Mas Conill, 1150 m, en un mulladiu ruderalitzat; sota Can Perpi-
nyá, 1100 m, forca abundant. És planta característica deis Bidentetalia tripartitae. 

D G 3 8 . Lateeur. 

* 1008. Helianthus tuberosus L. 

Nom vulgar: nyàmera, nyama. 

- Cultivât com a ornamental i sovint naturalitzat a les vores de riu i als indrets rude-
rals poc o molt humits. Estatge monta, c. 775-1450 m. 
Convolvuletalia sepium, Arction. IX-X. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; sota Estèguel, al riberal del Freser, 800 m; La 
Corba, 800 m; Aiguës de Ribes, 825 m; Moli de Can Gorra, 875 m;Maçana, 950 m; 
voltants de Ribes de Freser, 900-975 m; Planoles, 1150 m; Toses, 1450 m; Rialb, 
1050 m ; Fustanyà, 1175 m ; etc. 

DG 18 ,28 , 38, 37. America N 

* 1009. Xanthium spinosum L. 

- Estatge monta, rrr. 775-1250 m. 
Vores de camins, llocs ruderals eixuts. Sisymbrietalia. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; Ribes de Freser, 950 m; soleil de Ventola, local-
ment abundant, 1250 m. 

DG 2 8 , 3 8 , 27. America S 

1010. Santolina chamaecyparissus L. subsp. tomentosa (Pers.) Arcangeli; S. chamaecypa-
rissus subsp.pinnata (Viv.) Bramwell, S. pectinata Viv. 

Nom vulgar: botja. 

Banys de Ribes (BUB., FI. Pyr. II: 226). 

—Sector meridional de la Vali, c;tambe' en alguns soleils del sector central. 800-1580 
m. 
Es fa sobretot en terrenys calcaris; mes rarament als esquists. Prats secs, marges, ro
ques,.... en indrets arrecerats. Termòfila. Aphyllanthion, Xerobromion, etc. VII-IX. 

Fréquent, i localment abundant, al S de Ribes: El Sagnari, torrent de la Corba (850-
1350 m), La Toella, soleils de Can Perramon de Baix, Aiguës de Ribes, El Baell, Pas 
del Llop, (1500 m), vali d'Angelats (900-1100 m), Pedrera, vora Campelles, Torroe-
11a, Bruguera, vessants del Taga sobre Bruguera (1560 m), torrent de Coli de Jou, vers 
el Camp dels Dois (1580 m), Saltor (1350 m), etc. 
Soleils de la vali del Rigard: Roques Blanques; soleil de Can Paloca, 1100-1225 m; 
sota Ventola, 1275 m. 
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J007. Bidens tripartita L.

Ribes (VAYR., Cat. N: 39).

- Vora el Coll de Mas Conill, 1150 m, en un mulladiu ruderalitzat; sota Can Perpi·
nyà, 1100 m, força abundant. És planta característica dels Bidentetalía tripartitae.

DG38.

*1008. Helianthus tuberosus L.

Lateeur.

Nom vulgar: nyàmera, nyama.

- Cultivat com a ornamental i sovint naturalitzat a les vores de riu i als indrets rude
rals poc o molt humits. Estatge montà, c. 775·1450 m.
Convolvuletalía sepium, Arction. IX·X.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; sota Estèguel, al riberal del Freser, 800 m; La
Corba, 800 m; Aigües de Ribes, 825 m; Molí de Can Gorra, 875 m; Maçana, 950 m;
voltants de Ribes de Freser, 900·975 m; Planoles, 1150 m; Toses, 1450 m; Rialb,
1050 m; Fustanyà, 1175 m; etc.

DG 18,28,38,37. Amèrica N

*1009. Xanthium spinosum L.

- Estatge montà, rrr. 775·1250 m.
Vores de camins, llocs ruderals eixuts. Sisymbrietalía.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; Ribes de Freser, 950 m; solell de Ventolà,local·
ment abundant, 1250 m.

DG 28, 38, 27. Amèrica S

1010. Santolina chamaecyparissus L. subsp. tomentosa (pers.) Arcangeli; S. chamaecypa·
rissus subsp. pinnata (Viv.) Bramwell, S. pectinata Viv.

Nom vulgar: botja.

Banys de Ribes (BUB., FI. Pyr. lI: 226).

-Sector meridional de la Vall, c; també en alguns solells del sector central. 800·1580
m.
Es fa sobretot en terrenys calcaris; més rarament als esquists. Prats secs, marges, ro
ques, .... en indrets arrecerats. Termòfila. Aphyllanthion, Xerobromion, etc. VIl·IX.

Freqüent, i localment abundant, al S de Ribes: El Sagnari, torrent de la Corba (850·
1350 ml, La Toella, solells de Can Perramon de Baix, Aigües de Ribes, El Baell, Pas
del Llop, (1500 ml, vall d'Angelats (900·1100 m), Pedrera, vora Campelles, Torroe·
lla, Bruguera, vessanls del Taga sobre Bruguera (1560 ml, torrent de Coll de Jou, vers
el Camp dels Dois (1580 ml, Saltar (i3S0 ml, etc.
Solells de la vall del Rigard: Roques Blanques; solell de Can Paloca, 1100-1225 m;
sota Ventolà, 1275 m.



SEN. (Add.: 91) la indica a Ripoll i a Montgrony ; C AD. (FI. Cat. Ili: 282) al vessant 
meridional del Puigllançada. 

1011. Anthemis carpatica Willd. subsp. carpatica; A montana L. subsp. carpatica (Willd.) 
Rouy, A. montana auct. 

Nuria (VAYR., Cat. K: 38 ; in CAD., FI. Cat. III: 272) (SEN., FI. N.: 67). 
Nuria, pastures de Mulleres, 2400 m (SEN.,/Y. d'Esp. 6098 in BAT., Ident.: 1419, 
sub var. marìae (Sen.) R. Fernandes). 
(Vegeu també A. carpatica subsp. petraea, A. eretica subsp. saxatilis i Leucanthemum 
monspeliense). 

— Alta muntanya axial, r. 1850-2500 m. 
Es fa ais vessants solells i en llocs arrecerats. Principalment al Festucion eskiae. VI-

Coma d'Eina, 2400 m; Roc de la Male, 2100 m; Cap de Porc, 2150 m;Coma de les 
Mulleres, 2500 m; Gorges de Nuria, 1850 m, 1950 m; Coma del Gispet,2075 m;Clot 
de la Balma, 2000 m; Clot del Malinfern, 2050 m; molt abundant als vessant solells 
del Torreneules Petit; sobre les Marrades (Gorges del Freser), 2050 m. Coma d'Eina, 
prop de Nuria (CUATR. in BC 29528). 

Planta forca polimorfa i, d'altra banda, interpretada de maneres diverses pels dife-
rents autors. Segons R. FERNANDES (in FI. Eur. IV: 149), als Pirineus orientals 
horn troba formes piloso-sedoses que s'acosten a A. cinerea Pàncic, abu com races in-

DG 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Oròfit submed. L'espècie, latemed. 

Vili . 

9 Anthemis carpatica subsp. 
carpatica 

o 
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SEN. (Add.: 91) la indica a Ripoll i a Montgrony; CAD. (FI. Cat. III: 282) al vessant
meridional del Puigllançada.

DG28,38,27,37. Oròfit submed. L'espècie, latemed.

1011. Anthemis carpatica Willd. subsp. carpatica; A. malltalla L. subsp. carpatica (Willd.)
Rauy I A. montana auet.

Núria (VAYR., Cat. N.: 38; in CAD., FI. Cat. lll: 272) (SEN., FI. N.: 67).
Núria, pastures de Mulleres, 2400 m (SEN., Pl. d'Esp. 6098 in BAT., Idellt.: 1419,
sub var. mariae (Sen.) R. Femandes).
(Vegeu també A. carpatica subsp. petraea, A. cretica subsp. soxatilis i LeucallthemulI1
monspeliense).

- Alta muntanya axial, r. 1850-2500 m.
Es fa als vessants solells i en llocs arrecerats. Principalment al Festuc/oil eskiae. Vl
VIII.

Coma d'Eina, 2400 m; Roc de la Malè, 2100 m; Cap de Porc, 2150 m;Coma de les
Mulleres, 2500 m;Gorges de Núria, 1850 m, 1950 m;Coma del Gispet, 2075 m;Clot
de la Balma, 2000 m; Clot del Malinfem, 2050 m; molt abundant als vessant solells
del Torreneules Petit; sobre les Marrades (Gorges del Freser), 2050 m. Coma d'Eina,
prop de Núria (CUATR. in BC 29528).

Planta força polimorfa i, d'altra balida, interpretada de maneres diverses pels dife
rents autors. Segons R. FERNANDES (in F/. Eur. IV: 149), als Pirineus orientals
hom troba formes pilosa-sedoses que s'acosten a A. cinerea Pancié, així com races in·

9 Anthemis carpatica subsp.
carpatica

7

2 3

o



termèdies entre aqüestes formes sedoses i la subsp. petraea. BAT. (Idenl: 1414) con
sidera que les poblacions deis Pirineus orientáis oscil.len entre A carpatica i A. mon
tana (= A. crética); unes s'acostarien a A. carpatica var. cinerea (Pàncic) Velen, al-
tres farien el pas a la subsp. petraea (Ten.) R. Fernandes. El mateix autor assenyala 
a Nuria (vegeu mes avall) una var. mariae de la subsp. petraea. 

D G 2 9 , 3 9 . Oròfit europ. C-S 

subsp. petraea (Ten.) R. Fernandes; A. petraea Ten. 

Entre Noufonts i Mulleres, i sobreiot al vessant dret d'aquesta darrera vali (SEN., Add.: 90); 
vessants de Noufonts i Mulleres (SEN., FI. N.: 67). 

- Un exemplar de l'herbari Sennen (Pl. d'Esp. 1976) procèdent de la vali de les Mulleres, 2400 m, 
i déterminât com a A. petraea, correspon al nostre parer a la subsp. carpatica. Un altre plec senne-
nià de la mateixa localitat ha estât considérât per BAT. com a subsp. petraea var. mariae (vegeu 
aqui damunt, A. carpatica subsp. carpatica). D'altra banda, els exemplars d'herbari que hem po-
gut veure procedents dels Apennins (terra clàssica de la subsp. petraea) ens semblen clarament di-
ferents de les races nurienques. 

Anthémis eretica L. subsp. saxatilis (DC.) R. Fernandes; A. montana L. subsp. saxatilis (DC.) 
Rouy, A saxatilis DC. 

Vers Noufonts, 2450 m, Pic de Segre, 2400-2450 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 21, Festucetum eskiae). 

- Indubtablement, es tracta de la mateixa planta que nosaltres anomenem A carpatica. 

1012. Anthémis arvensis L. 

— Camps de l'estatge monta, c i localment abundant. 825-1325 m. 
Messes i guarets en terrenys silicis; també als llocs ruderals. Scleranthion annui, on 
arriba a èsser dominant; Sisymbrion. VI-IX. 

Aiguës de Ribes, 825 m; El Baell, 1200-1300 m; sobre El Bac, 1250 m; Campelles, 
1300 m; soleils de Can Paloca i de Ventola; Ventola, 1300 m; voltants de Ribes de 
Freser, 900-975 m; Rialb, 1050 m; Fustanyà, 1200 m; Ribesaltes, 1100-1300 m;Ma-
çana, 1125 m; Perapinta, 1325 m. 

Alguns exemplars corresponen clarament a la subsp. arvensis; altres sembla que s'a-
costin a la subsp. incrassata (Loisel.) Nyman. 

DG 2 8 , 3 8 . Subcosm. 

1013. Anthémis cotula L. 

— Sota Queralbs, a les vores de carni, 1175 m. En flor a mitjan juliol. 

D G 3 8 . Subcosm. 

Anthemis altissima L.; Cota altissima (L.) Gay 

Vora Queralbs (COLM. in WK..,Prodr. II: 85). 

- Aquesta indicació deu basar-se en l'exemplar de l'herbari Salvador que fou determinai en prin
cipi com a Cota altissima i que COSTA atribueix, amb certs dubtes, a A. tinctoria (vegeu el co
mentan a aquesta especie). S'ha de referir, dones, a A. triumfetti. 
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teOllèdies entre aquestes foOlles sedoses i la subsp. petraea. BAT. (Ident.: 1414) con
sidera que les poblacions dels Pirineus orientals oscil.len entre A. carpatica i A. mon
tana (= A. cretica); unes s'acostarien a A. carpatica var. cinerea (piincié) Veien, al
tres farien el pas a la subsp. petraea (Ten.) R. Femandes. El mateix autor assenyala
a Núria (vegeu més avall) una var. mariae de la subsp. petraea.

DG 29,39. Oròfit europ. CoS

subsp. petraea (Ten.) R. Fernandes;A. petraea Ten.

Entre Noufonts i Mulleres, i sobretot al vessant dret d'aquesta darrera vall (SEN., Add.: 90);
vessants de Noufonts i Mulleres (SEN., FI. N.: 67).

- Un exemplar de l'herbari Sennen (Pl. d'Esp. 1976) procedent de la vall de les Mulleres, 2400 m,
i determinat com aA. petraea, correspon al nostre parer a la subsp. carpatica. Un altre plec senne·
nià de la mateixa localitat ha estat considerat per BAT. com a subsp. petraea var. mariae (vegeu
aquí damunt, A. carpatica subsp. carpatica). D'altra banda, els exemplars d'herbari que hem po
gut veure procedents dels Apennins (terra clàssica de la subsp. petraea) ens semblen clarament di·
ferents de les races nurienques.

Anthemis cretica L. subsp. saxati/is (DC.) R. Fernandes; A. montana L. subsp. saxatilis (DC.)
Rouy, A. saxatilis DC.

Vers Noufonts, 2450 m,Pic de Segre, 2400-2450 m (BR.-BL., Vég. alp. 1. 21, Festucetum eskiae).

- Indubtablement, es tracta de la mateixa planta que nosaltres anomenem A. carpatica.

1012. Antbemis arvensis L.

- Camps de l'estatge montà, c i localment abundant. 825-1325 m.
Messes i guarets en terrenys silicis; també als Uocs ruderals. Scleranthion annui, on
arriba a ésser dominant; Sisymbrion. VI-IX.

Aigües de Ribes, 825 m; El BaeU, 1200-1300 m; sobre El Bac, 1250 m; CampeUes,
1300 m; soleUs de Can Paloca i de Ventolà; Ventolà, 1300 m; voltants de Ribes de
Freser, 900-975 m; Rialb, 1050 m; Fustanyà, 1200 m; Ribesaltes, 1100-1300 m;Ma
çana, 1125 m; Perapinta, 1325 m.

Alguns exemplars corresponen clarament a la subsp. arvensis; altres sembla que s'a
costin a la subsp. incrassata (Loisel.) Nyman.

DG 28, 38.

1013. Antbemi. cotula L.

- Sota Queralbs, a les vores de camí, 1175 m. En flor a mitjan juliol.

DG38.

Atlthemis altissima L.; Cota altissima (L.) Gay

Vora Queralbs (CaLM. in WK., Prodr. l/: 85).

Subcosm.

Subcosm.

- Aquesta indicació deu basar-se en l'exemplar de l'herbari Salvador que fou determinat en prin
cipi com a Cota altissima i que COSTA atribueix, amb certs dubtes, a A. tincroria (vegeu el co·
mentari a aquesta espècie). S'ha de referir, doncs, a A. triumfetti.



Anthemis tinctoria L.; Cota tinctoria (L.) Gay 

Cap a Queialbs (SALV. in COSTA, Introd.: 127; in CAD., Fi. Cat. III: 275) (VAYR., Cat. N.: 

38). 
Ribes (VAYR., Cat. N.: 38; in CAD., Fi. Cat. Ili: 275). 

- Aqüestes citacions s'han de referir molt probablement a A. triumfetti. Ja COSTA (1. c.) ex-
pressa algún dubte en comentar: "la que cogió Salvador hacia Caralps parece más bien esta espe
cie que la A. altissima". A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis de les seves indicacions comar
cáis. 

1014. Anthemis triumfetti (L.) DC. in Lam. et D C ; Cota triumfetti (L.) Gay 

Queralbs, Ribes (VAYR., Cat. N.: 38, sub A. tinctoria var. triumfetti). 
Toses (BUB., FI. Pyr. II: 240, sub A. austriaca (Plukenet) Jacq.; in CAD., FI. Cat. 
Ili: 276). 
Salt del Sastre (SEN., Add.: 90; FI. K: 68). 
Ribes (CAD., FI. Cat. Ili: 276). 

- Estatge monta, c; s'enfila a l'estatge subalpí. Sembla que manqui, però, al sector 
meridional extrem de la comarca. 875-1700 m. 
Marges, talussos, vores de camins. Característica de l'associació Origano-Anthemide-
tum triumfetti (Geranion sanguinei). VI-VII. 

Espinosa, 1175 m; sobre Can Morer, 1350 m; Aspre, 1100 m; sota Ventola, 1250 m; 
Campelles, 1300 m; Ribes de Freser, 975 m; vora Fustanyà, 1300 m; Queralbs, 1250 
m; sobre Serrai, 1350 m; Gorges de Nuria, entre el pont de Cremai i el Salt de Sastre, 
1600-1675 m; cap al Cingle del Boc, 1700 m;Pardines, 1150 m; de Pardines a Boixe-
tera, 1300 m; cap a Bruguera, 1150 m; Serrai d'en Posa, 1150 m; Bruguera, 1200 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 9 . Submed. 

Achillea nana L. 

De Nuria a Costabona per Carancà, Coma de Vaca i Fossa del Gegant (COMP. in VAYR., PI. not.: 

89; Caí. N.: 39). 

- Endemisme deis Alps i deis Apennins, inexistent als Pirineus. 

Achillea ptarmica L. 

Nuria (COLM. in COSTA, Introd.: 129; in WK., Prodr. II: 79); de Nuria a Costabona (VAYR., 
PI. not.: 89); muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 38); vali de Nuria (GAUT., Catal: 229). 

CAD. (Fi. Cat. Ili: 285) recull les citacions de VAYR. i de GAUT. 

- Citacions que s'han de referir, sens dubte, a A. pyrenaica. Ja SEN. (v. Fi. N.: 68) havia rebutjat 

aqüestes indicacions. 

1015. Achillea pyrenaica Sibth. ex Godron in Gren. et Godron 

Nom vulgar: camamilla, camamilla de Nuria. 

Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 129; in WK., Prodr. II: 79) (VAYR..H not.: 89; 
Cat. N.: 39) (BUB., FI. Pyr. II: 234, sub A. pyrenaea (Myconi) Sibth) (SEN., Mes 
vac: \29;Fl. N.: 68);muntanyes de Nuria (SEN., Add.: 91); vali i muntanyes de Nú-
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Anthemis tinctoria L.; Cota tinctoria (L.) Gay

Cap a Queralbs (SALV. in COSTA, ¡ntrod.: 127; in CAD., F/. Cat. fIl: 275) (VAYR., Cat. N.:
38).
Ribes (V AYR., Cat. N.: 38; in CAD., FI. Cat. III: 275).

- Aquestes citacions s'han de referir molt probablement a A. trlumfetti. Ja COSTA (I. c.) ex
pressa algun dubte en comentar: "la que cogió Salvador hacia Caralps parece mas bien esta espe
cie que la A. altissima". A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis de les seves indicacions comar
cals.

1014. Anthemis triumfetti (L.) DC. in Lam. et DC.; Cota triumfetti (L.) Gay

Queralbs, Ribes 01AYR., Cat. N.: 38, sub A. tinctoria var. triumfetti).
Toses (BUB., FI. Pyr. fI: 240, sub A. austriaca (plukenet) Jacq.; in CAD., FI. Cat.
III: 276).
Salt del Sastre (SEN., Add.: 90; FI. N: 68).
Ribes (CAD., FI. Cat. III: 276).

- Estatge montà, e; s'enfila a l'estatge subalpí. Sembla que manqui, però, al sector
meridional extrem de la comarca. 875-1700 m.
Marges, talussos, vores de camins. Característica de l'associació Origano-Anthemide
tum triumfetti (Geranion sanguinei). VI-VII.

Espinosa, 1175 m; sobre Can Morer, 1350 m; Aspre, I 100 m; sota Ventolà, 1250 m;
Campelles, 1300 m; Ribes de Freser, 975 m; vora Fustanyà, 1300 m; Queralbs, 1250
m; sobre Serrat, 1350 m; Gorges de Núria, entre el pont de Cremal i el Salt de Sastre,
1600-1675 m; cap al Cingle del Boc, 1700 m; Pardines, 11 50 m; de Pardines a Boixe
tera, 1300 m; cap a Bruguera, ll50 m; Serrat d'en Posa, 1150 m; Bruguera, 1200 m.

DG 39, 18,28,39. Submed.

AcJlillea nana L.

De Núria a Costabona per Carançà, Coma de Vaca i Fossa del Gegant (COMP. in VAYR., Pl. llOt.:

89; Cat. N.: 39).

- Endemisme dels Alps i dels Apennins, inexistent als Pirineus.

Achil1ea ptannica L.

Núria (CaLM. in COSTA, ¡ntrod.: 129; in WK., Prodr. li: 79); de Núria a Costabona (V AYR.,
Pf. nor.: 89); muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 38); vall de Núria (GAUT., Catal.: 229).
CAO. (FI. Cat. Ill: 285) recull les citacions de VAYR. i de GAUT.

- Citacions que s'han de referir, sens dubte, a A. pyrenaica. Ja SEN. (v. Fi. N.: 68) havia rebutjat
aquestes indicacions.

IOlS. AchilIea pyrenaica Sibth_ ex Godron in Gren. et Godron

Nom vulgar: camamilla, camamilla de Núria.

Núria (SALV. in COSTA, Introd.: 129; in WK., Prodr. fI: 79) 01AYR.,Pl. nat.: 89;
Cat. N: 39) (BUB., FI. Pyr. II: 234, sub A. pyrenaea (Myconi) Sibth) (SEN., Mes
vac.: 129;FI. N: 68); muntanyes de Núria (SEN., Add.: 91); vall i muntanyes de Nú-



ria (CAD., Fi. V.: 88; FI. Cat. Ili: 285); Nuria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp.: 126, 
Cariceto-Pinguiculetum); Vali de Nuria, 2400 m (FONT QUER, Enum.: 295); Nu
ria, 2100 m (KÜPFER. Nouv. prosp.: 89, sub A. ptarmica subsp. pyrenaica). 
(Vegeu A. ptarmica). 

— Alta muntanya axial, c; també a la Serra Cavallera. Davalía accidentalment a Pestat-
ge monta. (1225) 1600-2650 m. 
Vores de rierols, llocs humits. Calthion, Montio-Cardaminetalia, etc. VI-IX (X). 

Cap a la Font de l'Home mort, 1850 m; Bac de la Foradada; Clot del Borrut, 2500 m; 
sota Pie de Segre, 2650 m; Coma de l'Embut, 2300 m, forca abundant; Gorges del 
Nuria; Gorges del Freser (Les Marrades, les Espiguetoses,... 1700-2000 m); voltants 
de Nuria; Coma de Fontnegra, 2100 m; Coma de les Mulleres; Coma del Llispet, 2150 
m; Coma de Vaca; Coma de Fresers, 2075 m; Costa de Mantinell; La Canya, 2050 m; 
Vora Daió, 1225 m, portada pel Freser. 
Alesserres pre-pirinenques l'hem vista només sota el Coli del Pai, 1650 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Pir.-occ. 

1016. Achillea millefolium L. 

Nom vulgar: herba de tali. 

Ribes {CAV.,F1. V: 88;FI. Cat. Ili: 287). 
Nuria, pastures a 2000 m (SEN., Diagn.: 300, leg. Dr. DARDER RODÉS, sub var. 
nurìensis Sen.). El mateix SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (Fi. N.: 
68) sense comentaris. 
Nuria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 18, Chenopodieto-Taraxacetum pyrenaici); 
Nuria, 2200 m (BR.-BL., /. e: 161, Festucetum scopariae subass. de Festuca ovina 
subsp. indigesta); vers Finestrelles, 2300 m (BR.-BL., /. c. : 189,Festucetum eskiae); 
al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., / . e t . 22,Hieracieto-Festucetum spadiceae). 

— De l'estatge monta inferior fins a la base de l'alpi, ecc. 800-2350 m. Es fa sobretot 
als prats, però també ais marges, talussos,... Arrhenatheretalia, Mesobromion, Nar-
dion, Festucion eskiae, Seslerietalia coeruleae, Onopordetalia,... Prefereix els sòls 
profunds i eutròfìcs. V-X. 

Profusament estesa des de l'entrada de la Vali fins als vessants del Puigllancada, a la 
Coma de Fresers i a la Collada Verda. Algunes localitats representatives: La Corba, 
Can Perramon de Baix, Aigües de Ribes, El Baell, La Berruga, Costa Pubilla, Camp-
elles, Roques Blanques, Plañóles, Fornells, Toses, Dòrria, Pia d'Anyella, Pia de Rus, 
Costa Rasa (2000 m), Collet de les Barraques, voltants de Ribes, Rialb, Batet, Quer-
albs, Serrat, Gorges de Nuria, vali de Nuria, cap a Fontalba, Pedrisses, Gorges del 
Freser, Coma de Vaca, Emprius del Freser (2350 m), La Canya, baga de Ribes, Ribes-
altes, Pardines, l'Orri Veli, Plans de Portóles, Serra Cavallera, llisos de Taga, Conivella, 
Bruguera, Coli de Jou, etc. etc. etc. 

A l'estatge subalpí (i especialment als prats frescals) hom troba una forma de flors 
rosades o liloses que caldria estudiar. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Lateeur. 
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ria (CAD., FI. v.: 88; FI. Cat. III' 285); Núria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp.: 126,
Cariceto-Pinguiculetum); Vall de Núria, 2400 m (FONT QUER, Enum.: 295); Nú
ria, 2100 m (KÜPFER.Nouv. prosp.: 89, sub A. ptannica subsp. pyrenaica).
(Vegeu A. ptannica).

- Alta muntanya axial, c; també a la Serra Cavallera. Davalla accidentalment a l'estat
ge montà. (1225) 1600-2650 m.
Vores de rierols, Uocs humits. Calthion, Montio-Cardaminetalia, elc. VI-IX (X).

Cap a la Font de l'Home mort, 1850 m; Bac de la Foradada; Clot del Borrut, 2500 m;
sota Pic de Segre, 2650 m; Coma de l'Embut, 2300 m, força abundant; Gorges del
Núria; Gorges del Freser (Les Marrades, les Espiguetoses,... 1700-2000 ml; voltants
de Núria; Coma de Fontnegra, 2100 m; Coma de les MuUeres; Coma del Llispet, 21 SO
m; Coma de Vaca; Coma de Fresers, 2075 m; Costa de MantineU; La Canya, 2050 m;
Vora Daió, 1225 m, portada pel Freser.
A lesserres pre-pirinenques l'hem vista només sota el CoU del Pal, 1650 m.

DG 29,39,18,28,38.

1016. Achillea millefolium L.

Nom vulgar: herba de taU.

Pir.-occ.

Ribes (CAD., FI. v.: 88; FI. Cat. III: 287).
Núria, pastures a 2000 m (SEN., Dlagn.: 300, leg. Dr. DARDER RODÉS, sub var.
nuriensis Sen.). El mateix SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.:
68) sense comentaris.
Núria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp. l. 18, Chenopodieto-Taraxacetum pyrenaici);
Núria, 2200 m (BR.-BL., I. c.: 161, Festucetum scopariae subass. de Festuca ovina
subsp. indigesta); vers FinestreUes, 2300 m (BR.-BL., I. c. : 189, Festucetum eskiae);
al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., I. c. l. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae).

- De l'estatge montà inferior fins a la base de l'alpí, ccc. 800-2350 m. Es fa sobretot
als prats, però també als marges, talussos, ... Arrhenatheretalia, Mesobromion, Nar
dion, Festucion esklae, Seslerietalla coeruleae, Onopordetalia,... Prefereix els sòls
profunds i eutròfics. VoX.

Profusament estesa des de l'entrada de la Vall fins als vessants del PuigUançada, a la
Coma de Fresers i a la CoUada Verda. Algunes localitats representatives: La Corba,
Can Perramon de Baix, Aigües de Ribes, El BaeU, La Berruga, Costa Pubilla, Camp
eUes, Roques Blanques, Planoles, ForneUs. Toses, Dòrria, Pla d'AnyeUa, Pla de Rus,
Costa Rasa (2000 ml, Callet de les Barraques, voltants de Ribes, Rialb, Batet, Quer
albs, Serrat, Gorges de Núria, vall de Núria, cap a Fontalba, Pedrisses, Gorges del
Freser, Coma de Vaca, Emprius del Freser (2350 ml, La Canya, baga de Ribes, Ribes
altes, Pardines, l'Orri VeU, Plans de Pòrtoles, Serra Cavallera, llisos de Taga, ConiveUa,
Bruguera, CoU de Jou, etc. etc. etc.

A l'estatge subalpi (i especialment als prats frescals) hom troba una forma de flors
rosades o liloses que caldria estudiar.

DG29,39,18,28,38,48,27,37. LateeUT.



1017. Achillea odorata L. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 38) (BUB., Fl. Pyr. II: 232, sub A. nobilis (Tragi) L.) (CAD., 
Fl. Cat. Ill: 286). 
Planoles (VAYR., Cat. N.: 38). 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (Fl. N.: 68) sense fer comentaris. 
Pla d'Anyella, 1850 m (BR.-BL., Vég. alp.: 18). 

— Estatge monta, c perô de distribuciô irregular; pénétra a la base del subalpi. 875-
1850 m. 

Es fa als prats secs i als replans de roca. De l'aliança Xerobromion (sobretot a VA-
chilleo-Dicanthietum ischaemi, dels terrenys esquistosos); també als Festuco-Sede-
talia. VI-VII. 

Abunda especialment als soleils de la vail del Rigard. Sobre Esteguelella (900 m), 
Aiguës de Ribes (875 m), El Baell (1100-1250 m), Campelles, Les Guilleumes, Pe-
drera, sobre la Casassa (1100 m), Costes de Segura, soleil de Ventolà (molt abun
dant), El Sola (1200 m, molt abundant), Planoles (1160 m), sobre Planoles (1200-
1400 m), Espinosa, Fornells, cap al Porxo, sobre Dôrria (1650 m), sobre Fornells 
(1550 m), Toses (1450 m), cap alaCollada de Toses (1500-1700 m), voltants de Ri
bes de Freser, Capdevila (1100 m), Ribesaltes, Les Vinyes, Serrât d'en Posa, Brugue-
ra, Camp dels Dois (1500 m). 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Orôfït submed. SW. 

1018. Achillea chamaemelifolia Pourret 

Cap a la Font dels Assots (SALV. in COSTA, Introd.: 128; in CAD., Fl. Cat. Ill: 
286); Nûria (SALV. in WK., Prodr. II: 78). 
Voltants de Nûria (POURRET, Chloris: 111). 
Roques sobre Queralbs (VAYR., Cat. N.: 38): Queralbs (CAD., Fl. V: 88); de la 
Ruira a Cremal (CAD., Exe: 95); Queralbs, cap a Cremal (CAD., Fl. Cat. Ill: 286). 
Coll de Nûria (BUB., Fl. Pyr. II: 231 ; in CAD., Fl. Cat. Ill: 286). 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (Fl. N.: 68). 

— Roques sili'cies, als estatges monta i subalpi', r. Manca al sector meridional de la 
Vail i és molt rara a l'oriental. 1100-1850 m. De l'ordre Androsacetalia vandellii. 
VI-VII. 

Torrent del Palôs, 1650 m; sobre ForneËs, 1500 m; Espinosa 1100 m; sobre Campe
lles, 1400 m; Els Estiradors, 1100 m; vora Serrât, 1325 m;Queralbs, 1250 m;Daiô, 
1200 m; sector del Roc de Tot-lo-môn, 1600-1850 m, abundant; Bosc d'en Cigala, 
1100 m. BR.-BL. (Vég. alp. t. 22) l'assenyala a la Serra dels Clots (Cerdanya), a 2250 
m d'altitud. 

DG 2 9 , 3 9 , 28, 38. Endèm. pir. 

Chamaemelum mixtum (L.) All.; Ormenis mixta (L.) Dumort., Anthémis mixta L. 

— Collet de les Barraques, 1900 m, en el campament d'uns llenyataires; segurament 
accidentai. 

DG 28. Latemed. 
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1017. Achillea odorata L.

Ribes 01AYR., Cat. N: 38) (BUB., F/. Pyr. IJ: 232, sub A. nobilis (Tragi) L.) (CAD.,
F/. Cat. III: 286).
Planoles 01 AYR., Cat. N: 38).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (F/. N: 68) sense rer comentaris.
Pla d'Anyella, 1850 m (BR.·BL., Vég. alp.: 18).

- Estatge montà, c però de distribució irregular; penetra a la base del subalpi. 875·
1850 m.
Es fa als prats secs i als replans de roca. De l'aliança Xerobromion (sobretot a l'A
chilleo-Dicanthietum ischaemi, dels terrenys esquistosos); també als Festuco·Sede·
toliu.. VI-VII.

Abunda especialment als solells de la vall del Rigard. Sobre EstegueleJJa (900 ml,
Aigües de Ribes (875 m). El Baell (1100·1250 ml, Campelles, Les Guilleumes, Pe
drera, sobre la Casassa (J 100 ml, Costes de Segura, solell de Ventolà (molt abun·
dant), El Solà (1200 m, molt abundant), Planoles (J 160 ml, sobre Planoles (1200
1400 ml, Espinosa, Fornells, cap al Porxo, sobre Dòrria (J 650 m), sobre Fornells
(i 550 m), Toses (1450 ml, cap a la Collada de Toses (i 500·1 700 m), voltants de Ri
bes de Freser, Capdevila (i 100 ml, Ribesaltes, Les Vinyes, Serrat d'en Posa, Brugue·
ra, Camp dels Dois (1500 ml.

DG 18,28,38,37. Oròfit submed. SW.

1018. Achillea chamaemelifolia Pourret

Cap a la Font dels Assots (SALV. in COSTA, 1ntrod.: 128; in CAD., FI. Cat. 111:
286); Núria (SALV. in WK., Prodr. 11. 78).
Voltants de Núria (pOURRET, Chloris: 111).
Roques sobre Queralbs (VAYR., Cat. N: 38): Queralbs (CAD., F/. v.: 88); de la
Ruira a Cremal (CAD., Exc.: 95); Queralbs, cap a Cremal (CAD., F/. Cat. 111: 286).
Coll de Núria (BUB., F/. Pyr. 11: 231; in CAD., F/. Cat. III: 286).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N: 68).

- Roques silícies, als estatges montà i subalpl, r. Manca al sector meridional de la
Vall i és molt rara a l'oriental. 1100·1850 m. De l'ordre Androsacetalia vandeUii.
VI-VII.

Torrent del Palós, 1650 m; sobre Fornells, 1500 m; Espinosa 1100 m; sobre Campe·
lles, 1400 m; Els Estiradors, 1100 m; vora Serrat, 1325 m;Queralbs, 1250 m;Daió,
1200 m; sector del Roc de Tot-lo-món, 1600-1850 m, abundant; Bosc d'en Cigala,
1100 m. BR.·BL. (Vég. alp. t. 22) l'assenyala a la Serra dels Clots (Cerdanya), a 2250
m d'altitud.

DG 29, 39, 28, 38. Endèm. piro

Chamaemelum mixtum (L.) All.; Onnenis mixta (L.) Dumort., Anthemis mixta L.

- Collet de les Barraques, 1900 m, en el campament d'uns llenyataires; segurament
accidental.

DG 28. Latemed.



1019. Matricaria perforata Méta.V,M. inodora L. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 38) (CAD., Fl. Cat. Ill: 270). 
Queralbs (SEN., Add.: 90; in CAD., Fl. Cat. Ill: 270). 

— Llocs ruderals de l'estatge monta, rr però localment abundant. Ascendeix a l'estat-
ge subalpi. 900-1800 m. 
Camins, erms, vores de cases i poblacions. Sisymbrion, Onopordion,... VII-IX. 

La Molina (Cerdanya); Collada de Toses, 1800 m; Toses, 1500 m; voltants de Ribes, 
875-975 m; Rib esalte s;Vilaró, 1150 m. 

DG 18 ,38 . Lateeur. 

1020. Chamomilla recutita (L.) Rauschert ; Matricaria chamomilla L. p . p . 

Nom vulgar: camamilla. 

- Estatge monta, rrr. 

Camins, erms, llocs ruderals. Esporàdica i fugac. Sisymbrietalia. V-VII. 

Coves de Ribes, 810 m; El Baell, 1200 m; Ribes de Freser, 905 m. 

D G 2 8 , 3 8 . Subcosm. 

* 1021. Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. ; Matricaria suaveolens (Pursh) Buchen., non L., 
M. discoidea DC.,M. matricarioides (Less.) Porter 

— No fa pas massa anys que ha comencat a estendre's per les comarques pirinenques 
catalanes. L'any 1945 BR.-BL. l'assenyalava a Forminguera (Capcir);el 1963 GAVEL-
LE la recollia al Coll de La Perxa i més tard era notada la seva presència a Andorra (on 
sembla que té tendència a estendre's progressivament). 

Nosaltres la recollirem el 1975 a la Collada de Toses, 1800 m; l'any 1981 aparegué 
al Baell, 1200 m (leg. MASALLES et VIGO). 
Es fa als camins i llocs trepitjats. De l'aliancaPolygonion avicularis. VII-IX. 

DG 18 ,28 . Asia NE (també America NW?). A Europa, eur. 

1022. Tanacetum vulgare L.; Chrysanthemum tanacetum Karsch, non Vis. 

Nom vulgar: tanarida. 

Ribes (COSTA, Introd.: 126; in WK.,Prodr. II: 101) (VAYR., Cat. N.: 38) (CAD., 
Fl. V.:88;Fl. Cat. Ill: 259). 
Vali de Ribes (SEN., Afes vac: 129); abundant al riberal del Freser entre Ribes i Que
ralbs (SEN.,Nombr. loc.: 377). 
Queralbs (CAD., H Cat. Ill: 259). 

- Estatge monta, c. 800-1550 m. 
Marges de camps i de camins, erms. De l'associació Artemisio-Tanacetetum (Onopor
dion). VI-X. 

Sota el Sagnari, Esteguelella, Estèguel, vail de Barricò, Can Gorra (975 m), El Baell, 
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1019. Matricaria perforata Mérat;M. inodora L.

Ribes (VAYR., Cat. N.: 38) (CAD., F/. Cat. III: 270).
Queralbs (SEN., Add.: 90; in CAD.,F/. Cat. III: 270).

- Llocs ruderals de l'estatge montà, rr però localment abundant. Ascendeix a l'estat
ge subalpí. 900-1800 m.
Camins. erms, vores de cases i poblacions. Sisymbrion, Onopordion,... VII-IX.

La Mòlina (Cerdanya); CoUada de Toses, 1800 m; Toses, 1500 m; voltants de Ribes,
875-975 m; Ribesaltes; Vilaró, 1150 m.

DG 18,38.

1020. CbamorniUa recutita (L.) Rauschert;Matricaria chamomiIla L. p. p.

Nom vulgar: camamilla.

- Estatge montà, rrr.
Camins, erms, Uocs ruderals. Esporàdica i fugaç. Sisymbrietalia. V-VIl.

Coves de Ribes, 810 m; El BaeU, 1200 m; Ribes de Freser, 90S m.

DG 28,38.

Lateeur.

Subcosm.

*1021. ChamorniUa suaveolens (Pursh) Rydb.;Matricaria suaveolens (Pursh) Buchen., non L.,
M. discoidea DC.,M. matricarioides (Less.) Porter

- No fa pas massa anys que ha començat a estendre's per les comarques pirinenques
catalanes. L'any 1945 BR.-BL.l'assenyalava a Forminguera (Capcir); el 1963 GAVEL
LE la recollia al CoU de La Perxa i més tard era notada la seva presència a Andorra (on
sembla que té tendència a estendre's progressivament).
Nosaltres la recoUírem el 1975 a la CoUada de Toses, 1800 m; l'any 1981 aparegué
al BaeU, 1200 m (leg. MASALLES et VIGO).
Es fa als camins i Uocs trepitjats. De l'aliança Polygonion avicularis. VII-IX.

DG 18,28. Àsia NE (també Amèrica NW?). A Europa, euro

1022. Tanacetum vulgare L.; Chrysanthemum tanacerum Karsch, non Vis.

Nom vulgar: tanarida.

Ribes (COSTA, Introd.: 126; in WK., Prodr. II: 101) (VAYR., Cat. N.: 38) (CAD.,
F/. V: 88;F/. Cat. III: 259).
Vall de Ribes (SEN., Mes vac.: 129); abundant al riberal del Freser entre Ribes i Que
ralbs (SEN., Nombr. Ioc.: 377).
Queralbs (CAD., F1. Cat. III: 259).

- Estatge montà, c. 800-1550 m.
Marges de camps i de camins, erms. De l'associació Artemisio-Tanacetetum (Onopor
dion). VI-X.

Sota el Sagoari, EstegueleUa, Estèguel, vali de Barricó, Can Gorra (975 m), El BaeU,



Pedrera (925 m), voltants de Ribes de Freser (abundant), Plañóles, Neva, bosc de Ne
va (1300 m), Espinosa, sobre Can Morer (1425 m), baga de Fornells, sota Dorna, To
ses, de Toses a la Collada (1550 m), La Molina (Cerdanya), Ribesaltes, Queralbs, etc. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Lateeur. 

1023. Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.; Chrysanthemum corymbosum L. 

Collada de Toses, 1815 m (RIVAS MART., .Sosg. y mat. pir. t. 7 ,Cytisetum purgan-
tis pyrenaicum ). 

— Estatge monta, ce; ascendeix a l'estatge subalpi. 775-1815 m. 
Marges i vorades, boscos secs; mes rarament als prats. Origanetalia, Quercetalia pubes-
centis, etc. VI-VIII. 

Valí d'Esteguelella, El Sagnari, Collada de Grats, soleils de Perramon de Baix, sobre 
Barricó (1100 m), vora Aiguës de Ribes, torrent Roig, El Baell, Angelats, Pedrera, 
Sant Antoni (1225 m), soleil de Ventola, Plañóles, d'Espinosa a Fornells, El Ginestar, 
cap a la Balma (1700 m), Ribesaltes, Les Vinyes (1050 m), Can Nofre, Pardines, La 
Moscatosa (1350 m), l'Orri (1200 m), Bac de l'Heura, Bruguera, vessant meridional 
del Taga (1575 m), etc. etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Latesubmed. 

1024. Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.; Chrysanthemum parthenium (L.) Bemh. 

Nom vulgar: camamilla, camamilla borda. 

— Cultivât ais horts i naturalitzat. Vores de cases i poblacions, marges de riu, a l'estat
ge monta, r. 850-1350 m. 
Llocs ruderals humits. Arction. VI-VIII. 

Angelats, 850 m; voltants de Ribes de Freser, 875-975 m; Espinosa, 1175 m; Rialb, 
1100 m; Queralbs, 1250 m; Serrât, 1350 m; sota Ribesaltes, 950 m. 

D G 2 8 , 3 8 . Med.E 

1025. Balsamita major Desf.; Chrysanthemum balsamita (L.) Bâillon, non L. 

— Naturalitzat a Toses, 1450 m, als indrets ruderals i als murs de la poblado. En flor 
pel setembre. 

DG 18. ÀsiaSW 

1026. Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood subsp. alpina; Chrysanthemum alpinum L., 
Pyrethrum alpinum (L.) Schrank, Tanacetum alpinum (L.) Schultz Bip. 

Nüria (SALV. in COSTA,Introd.: 126) (COLM. in WK.,Prodr. II: 97) (SEN., Fl. N.: 
57); muntanyes de Nüria (VAYR., PI. not.: 87; Car. K: 38) (CAD., Fl. Cat. III: 265 
amb la var. pubescens Duby). 
Puigmal(CAD. ,R V.: 88;Fl. Cat. III: 265). 
Coli de Nüria (BUB., Fl. Pyr. II: 219, sub Pontia alpina (Gesneri) Bub.). 
Finestrelles, Coma d'Eina (CAD., Fl. Cat. III: 265). 

587

Pedrera (925 m), voltants de Ribes de Freser (abundant), Planoles, Nevà, bosc de Ne
và (1300 ml, Espinosa, sobre Can Morer (1425 ml, baga de Fornells, sota Dòrria, To
ses, de Toses a la Collada (1550 ml, La Molina (Cerdanya), Ribesaltes, Queralbs, etc.

DG 18,28,38,37. Lateeur.

1023. Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.; Chrysanthemum cory:nbosum L.

Collada de Toses, 1815 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 7, Cytiserum purgan
tis pyrenaicum).

- Estatge montà, cc; ascendeix a l'estatge subalpí. 775-1815 m.
Marges i vorades, boscos secs; més rarament als prats. Origanetalia, Querceralia pubes
centis, etc. VI-VIII.

Vall d'Esteguelella, El Saguari, Collada de Grats, solells de Perramon de Baix, sobre
Barricó (1100 m), vora Aigües de Ribes, torrent Roig, El Baell, Angelats, Pedrera,
Sant Antoni (1225 m), solell de Ventolà, Planoles, d'Espinosa a Fornells, El Ginestar,
cap a la Balma (1700 m), Ribesaltes, Les Vinyes (1050 m), Can Nofre, Pardines, La
Moscatosa (1350 m), l'Orri (1200 m), Bac de ¡'Heura, Bruguera, vessant meridional
del Taga (1575 m), etc. etc.

DG 39,18,28,38,27,37. Latesubmed.

*1024. Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.; Chrysanthemum parthenium (L.) Bemh.

Nom vulgar: camamilla, camamilla borda.

- Cultivat als horts i naturalitzat. Vores de cases i poblacions, marges de riu, a l'estat
ge montà, r. 850-1350 m.
Llocs ruderals humits. Arction. VI-VIII.

Angelats, 850 m; voltants de Ribes de Freser, 875-975 m; Espinosa, 1175 m; Rialb,
1100 m; Queralbs, 1250 m; Serrat, 1350 m; sota Ribesaltes, 950 m.

DG 28,38. Med. E

*1025. Balsamita major Desf.; Chrysanthemum ba/somita (L.) Baillon, non L.

- Naturalitzat a Toses, 1450 m, als indrets ruderals i als murs de la població. En flor
pel setembre.

DG 18. Àsia SW

1026. Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood subsp. alpina; Chrysanthemum a/pinum L.,
Pyrethrum a/pinum (L.) Schrank, Tanacerum a/pinum (L.) Schultz Bip.

Núria (SALV. in COSTA,Introd.: 126)(COLM. in WK.,Prodr. lI: 97)(SEN., FI N:
57); muntanyes de Núria (VAYR., P/. nat.: 87; Cat. N: 38) (CAD., FI Cat. III: 265
amb la var. pubescens Duby).
Puigmal (CAD., FI. V.: 88; FI. Cat. III: 265).
Coll de Núria (BUB., FI. Pyr. lI: 219, sub Pontia a/pina (Gesneri) Bub.).
Finestrelles, Coma d'Eina (CAD., FI Cat. III: 265).



Pic de Finestrelles, 2750 m, Coll de Nùria, 2600 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 24, Curvu-
leto-Leontidetum pyrenaici, sub var. pyrenaicum). 
Aitatali de Noufonts (SEN. in BM), muntanyes de Nùria, 2400 m (CUATR. in MAF) 
(HEYW., Tanacetum: 367', sub Tanacetum alpinum var. minimum (Vili.) Reichenb. 
fil.). 
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona de Gorrablanc-Puigmal, 2560-2750 m, 
dintre diverses comunitats amb Festuca supina (vegeu t. V, XVIII, XX i XXII). 
Vessant de Queralbs, 2200 m (NEGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco-Iberidetum for
ma B amb Festuca aurea). 

- Alta muntanya axial, sobretot a l'estatge alpi, c. 2000-2800 m. 
Es fa a les pastures i de vegades també als llocs pedregosos. De l'ordre Caricetalia cur-
vulae. VI-IX (X), 

Puig de Dòrria, 2525 m; Coma de Fontseca, 2400 m; tossa del Puigmal (abundant); 
Ras de l'Ortigar, 2350 m; Serra de l'Embut, 2400 m; vora el Pic de l'Aliga, 2325 m; 
vora el Collet de Fontnegra 2550 m; Coma de Fresers, 2400-2500 m; Coma de Vaca; 
Planell de Coma de Vaca, 2050 m; Balandrau, 2100-1575 m; Coli de Torreneules, 
2575 m; Coma del Gispet, 2050 m; Serra de la Canya, 2150 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 38. Oròfìt alp. 

Leucanthemopsis pallida (Miller) Heywood \L. pulverulenta (Lag.) H e y w o o d . 

Noufon t s (SEN., Add.: 89 , sub "Pyrethrum pulvemlentum Lag. el t ipus i la var. versicolor (Wk.) 

R o u y = P. pallidum(Mììl)PiLU var assoi Pau = P. alpinum Asso, non Wk." ) . 

Al seu catàleg nur ienc (FI. N.: 57) SEN. esmenta els b i n ò m e n s P y r e t h r u m hispanicum iP. pulve

mlentum. 

- Les ci tacions de SEN. han d'esser referides a Leucanthemopsis alpina. Ja HEYW. (Tanacetum: 

367-368) assenyalà que Pyrethrum pulvemlentum Lag. var. versicolor (Wk.) R o u y correspon a 

P. alpinum (L.) Willd. var. hispanicum Gaut ier i, en darrer t e rme , a Tanacetum alpinum var. mi

nimum, i que els exemplars sennenians de Noufon t s avalen c la rament aques ta ident i ta t . 

1027. Leucanthemum maximum (Ramond) DC. 

Nom vulgar: margarida. 

Salt del Sastre, Ribes (VAYR., Cat. K: 38). 

Del Pont de Cremai al Salt del Sastre (SEN., Add.: 89). El mateix autor inclou l'es
pèrie en el seu catàleg (FI. N.: 67) sense comentaris. 
Salt del Sastre (CAD., FI. Cat. Ili: 263); altures de Ribes (VAYR. in CAD., /. e). 

-Estatgesubalpi,cperòdedistribucióirregular. 1600-2100 (2300)m. 

Prats i herbassars poc humits. Seslerìetalia coeruleae, Festucion eskiae, etc. VII-IX. 

A la zona septentrional i a l'orientai és realment frequent: Gorges de Nùria (Salt del 
Sastre, El Ras,...), 1600-1900, en alguns indrets molt abundant; entre Pedrisses i la 
Coma del Gispet, 2050 m; abundant també a la part alta de les Gorges del Freser 
(Clot de la Balma, Les Espiguetoses, Les Marrades,...); Coma de Vaca, 2275 m; Co
ma de Fresers, 2100 m; Puig Cerven's, 2000 m; cap a Mont-roig, 1825 m; Collada Ver-
da, 1600 m; Puig del Pia de les Pasteres, 1700-1800 m, molt abundant; El Tarter, 
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Pic de Finestrelles, 2750 m, Coll de Núria, 2600 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 24, Curvu
leto-Leontidetum pyrenaici, sub var. pyrenaicum).
Alta vall de Noufonts (SEN. in BM), muntanyes de Núria, 2400 m (CUATR. in MAF)
(HEYw., Tanacetum: 367, sub Tanacetum alpinum var. minimum (Vill.) Reichenb.
fi!.).
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona de Gorrablanc-Puigmal, 2560-2750 m,
dintre diverses comunitats amb Festuca supina (vegeu t. V, XVlII, XX i XXII).
Vessant de Queralbs, 2200 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco-lberidetum for
ma B amb Festuca aurea).

- Alta muntanya axial, sobretot a l'estatge alpi, c. 2000-2800 m.
Es fa a les pastures i de vegades també als llocs pedregosos. De l'ordre Caricetalia cur
vulae. VI-IX (X),

Puig de Dòrria, 2525 m; Coma de Fontseca, 2400 m; tossa del Puigmal (abundant);
Ras de l'Ortigar, 2350 m; Serra de l'Embut, 2400 m; vora el Pic de l'Àliga, 2325 m;
vora el Callet de Fontnegra 2550 m; Coma de Fresers, 2400-2500 m; Coma de Vaca;
Planell de Coma de Vaca, 2050 m; Balandrau, 2100-1575 m; Coll de Torreneules,
2575 m; Coma del Gispet, 2050 m; Serra de la Canya, 2150 m.

DG29,39,38. Oròfit alp.

Leucanthemopsis pal1ida (Miller) Heywood i L. pulverulenta (Lag.) Heywood.

Noufonts (SEN., Add.: 89, sub ''Pyrethrum pu/verulentum Lag. el tipus i la var. versicolor (Wk.)
Rauy =P. pallidum (Mill) Pau var assai Pau =P. a/pinum Assa, non Wk.").
AI seu catàleg nurienc (R. N.: 57) SEN. esmenta els binòmens}yret}¡rum hispan;cum ¡P. pulve·
rulentum.

- Les citacions de SEN. han d'ésser referides a Leucanthemopsis alpina. Ja HEYW. (Tanacetum:
367-368) assenyalà que Pyrethrum pulverulentum Lag. var. versicolor (\Vk.) Rauy correspon a
P. alpinum (L.) \ViUd. var. hispanicum Gautier i, en darrer terme, a Tanacetum alpinum var. mi·
nimum, i que els exemplars senncnians de Noufonts avalen clarament aquesta identitat.

1027. Leucanthemum maximum (Ramond) DC.

Nom vulgar: margarida.

Salt del Sastre, Ribes (VAYR., Cat. N.: 38).
Del Pont de Cremal al Salt del Sastre (SEN., Add.: 89). El mateix autor inclou l'es
pècie en el seu catàleg (R. N.: 67) sense comentaris.
Salt del Sastre (CAD., R. Cat. III: 263); altures de Ribes (VAYR. in CAD., I. c.).

- Estatge subalpí, c però de distribució irregular. 1600-2100 (2300) m.
Prats i herbassars poc humits. Seslerietalia coeruleae, Festucion eski11e, etc. VII-IX.

A la zona septentrional i a l'oriental és realment freqüent: Gorges de Núria (Salt del
Sastre, El Ras, ...), 1600-1900, en alguns indrets molt abundant; entre Pedrisses i la
Coma del Gispet, 2050 m; abundant també a la part alta de les Gorges del Freser
(Clot de la Balma, Les Espiguetoses, Les Marrades,...); Coma de Vaca, 2275 m; Co
ma de Fresers, 2100 m; Puig Cerverís, 2000 m; cap a Mont-roig, 1825 m; Collada Ver
da, 1600 m; Puig del Pla de les Pasteres, 1700-1800 m, molt abundant; El Tarter,



1650 m; Puig de Coma d'Olla; llisos de Taga, 1700 m; sobre Bruguera, 1600m;Sant 
Amanç, abundant; Cingles de Sant Eloi, 1750 m. 
Al sector occidental sembla, en canvi, molt rar: Tossal de Rus, 1950 m;Costa Gepe-
ruda, 2000 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Pir. 

1028. Leucanthemum vulgare Lam.; Chrysanthemum leucanthemum L. 

Nom vulgar: margarida. 

Marges secs de Ribes (VAYR., Cat. N.: 38, sub L. montanum DC) ; comû a la vali de 
Ribes (CAD., FI. Cat. III: 263, sub L. montanum). 
Nûria (Sait del Sastre) (CAD., FI. V.: 88, sub L. montanum DC) . 

— Estatge monta, ce; penetra a l'estatge subalpi. 775-1700 (2100) m. 
Una de les formes d'aquesta espècie és fréquent, i sovint abundant, als prats de dall 
(Arrhenatheretalia); d'altres es fan als prats del Mesobromion, als marges, etc. Vi
vili. 

Pont d'en Cabreta, vali d'Esteguelella, Estèguel, sobre la Corba (900 m), Aiguës de 
Ribes, El Baell, Pia de Plaus, Campelles, vali d'Angelats, cap al Pia de la Serra (1700 
m), Costes de Segura, Pont de Solà, Planoles Aspre, Neva,Plans de Neva, d'Espinosa 
a Fornells, baga de Fornells, Toses, cap al Pia d'Anyella (1650), Costa Rasa (2100 
m), voltants de Ribes de Freser, Rialb, Queralbs, La Farga, Daió, Mas Conili, Conive-
11a, Can Barratort, Puigsac, Les Noufonts (1480 m), Boixetera, Bruguera, vessants 
meridionals del Taga (1550 m), de Bruguera a Saltor (1250 m), etc. etc. 

Malgrat que sota el nom de L. montanum hom s'ha referit sovint —per confusici— a 
L. maximum, les citacions a dalt ressenyades creiem que han d'atribuir-se mes aviat a 
L. vulgare, ja que els mateixos autors (CAD. i VAYR.) indiquen també, separada-
ment, L. maximum. Potser se n'ha d'exceptuar l'antiga citació cadevalliana del Sait 
del Sastre, car mes tard el mateix CAD. assenyala en aquesta localitat L. maximum i 
noL . vulgare. 

Planta extraordinàriament polimorfa que constitueix, de fet, un grup taxonômic molt 
complex i encara no ben aclarit. Les propostes de subdivisió d'aquest tàxon en uni-
tats infraspecifiques (subspècies i varietats) és bastant divergent d'uns autors a d'al
tres. No ens atrevim, per tant, a atribuir les races comarcals a cap unitat taxonòmica 
concreta. Assenyalarem, però, que semblen existir-hi dos grups de formes mes o 
menys definits: les unes amb les bractées de l'involucre resseguides d'un marge fosc, 
les altres amb aquestes bractées voretades d'un marge pàLlid. Aquestes darreres po-
drien correspondre a allò que ha estât anomenat subsp. leucolepis (Briq. et Cavili.) 
Horvatic (= var legraeanum Rouy). 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Lateeur. 

Leucanthemum fontanum Vayr. 

VAYR (Pl. Cat: 36) assenyala la var. minimum a Ribes, i la var. maximum a Nûria. 

- Pel que hem pogut veure a l'herbari Vayreda, aquesta pretesa espècie ha d'esser refenda (si no 
totalment, almenys en gran part) a L. maximum. 
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1650 m; Puig de Coma d'Olla; llisos de Taga, 1700 m; sobre Bruguera, 1600 m; Sant
Amanç, abundant; Cingles de Sant Eloi, 1750 m.
Al sector occidental sembla, en canvi, molt rar: Tossal de Rus, 1950 m; Costa Gepe.
ruda, 2000 m.

DG 39,18, 38, 48, 37. Pic.

1028. Leucanthemum vulgare Lam.; Chrysanthemum leucanthemum L.

Nom vulgar: margarida.

Marges secs de Ribes 0fAYR., Cat. N.: 38, sub L. mOlltallum DC.); comú a la vall de
Ribes (CAD., FI. Cat. III: 263, sub L. montallum).
Núria (Salt del Sastre) (CAD., FI. v,: 88, sub L. mOlltallum DC.).

- Estatge montà, cc; penetra a l'estatge subalpí. 775·1700 (2100) m.
Una de les formes d'aquesta espècie és freqüent, i sovint abundant, als prats de dall
(Arrhellatheretalia); d'altres es fan als prats del Mesobrom/oll, als marges, etc. VI·
VIII.

Pont d'en Cabreta, vall d'Esteguelella, Estèguel, sobre la Corba (900 m), Aigües de
Ribes, El' Baell, Pla de Plaus, Campelles, vall d'Angelats, cap al Pla de la Serra (1700
m), Costes de Segura, Pont de Solà, Planoles Aspre, Nevà, Plans de Nevà, d'Espinosa
a Fornells, baga de Fornells, Toses, cap al Pla d'Anyella (1650), Costa Rasa (2100
m), voltants de Ribes de Freser, Rialb, Queralbs, La Farga, Daió, Mas Conill, Conive·
lla, Can Barratort, Puigsac, Les Noufonts (1480 m), Boixetera, Bruguera, vessants
meridionals del Taga (I 550 m), de Bruguera a Saltar (1250 m), etc. etc.

Malgrat que sota el nom de L. mOlltallum hom s'ha referit sovint -per confusió- a
L. maximum, les citacions a dalt ressenyades creiem que han d'atribuir-se més aviat a
L. vulgare, ja que els mateixos autors (CAD. i V AYR.) indiquen també, separada·
ment, L. max/mum. Potser se n'ha d'exceptuar l'antiga citació cadevalliana del Salt
del Sastre, car més tard el mateix CAD. assenyala en aquesta localitat L. maximum i
no L. vulgare.

Planta extraordinàriament polimorfa que constitueix, de fet, un grup taxonòmic molt
complex i encara no ben aclarit. Les propostes de subdivisió d'aquest tàxon en uni·
tats infraspecífiques (subspècies i varietats) és bastant divergent d'uns autors a d'al·
tres. No ens atrevim, per tant, a atribuir les races comarcals a cap unitat taxonòmica
concreta. Assenyalarem, però, que semblen existir-hi dos grups de fom1es més o
menys defmits: les unes amb les bràctees de l'involucre resseguides d'un marge fosc,
les altres amb aquestes bràctees voretades d'un marge pàl.lid. Aquestes darreres po·
drien correspondre a allò que ha estat anomenat subsp. leucolepls (Briq. et Cavill.)
Horvatié (= var legraeallum Rouy).

DG 39,18, 28, 38, 27,37. Lateeur.

Leucanthemum fontanum Vayr.

VAYR (Pl. Cat.: 36) assenyala la var. minimum a Ribes, i la var. maximum a Núria.

- Pel que hem pogut veure a l'herbari Vayreda, aquesta pretesa espècie ha d'ésser referida (si no
totalment, almenys en gran part) a L. maximum.



Leucanthemum monspeliense (L.) Coste; Chrysanthemum monspeliense L. 

Pissarres del Puigmal i part alta de la Coma d'Eina (CAD., Notas fîtog. 09 : 17; H . Cat. III: 261). 

- SEN. en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 67) es limita a dix: "opinem en contra de Cadevall". 
Nosaltres abonem l'opinió de Sen., car vistos els exemplars de l'herbari Cadevall corresponents a 
aquella citació, creiem que corresponen en realitat a Anthémis carpatica. 

1029. Leucanthemum atratum (Jacq.) DC. subsp. ceratophylloides (Ail.) Horvatic; Chry
santhemum ceratophylloides Ail. 

Muntanyes de Nûria (VAYR., Cat. N.: 38, sub. Leucanthemum coronopifolium var. 
ceratophylloides). 

- L'exemplar corresponent de l'herbari Vayreda —en estât mes aviat precari— podria 
correspondre reaiment a aquest tàxon. Caldria, de tota mariera, poder confirmar la 
citació sobre el terreny, ja que la mateixa existència de la planta als Pirineus és molt 
problemàtica. 

DG 38? Oròfìt alp. 

1030. Artemisia vulgaris L. 

Nom vulgar: altimira. 

Vali de Ribes (CAD., FI. V.: 87); Ribes, Queralbs (CAD., FI. Cat. III: 254). 

- Estatge monta, c. 775-1500 (1700) m. 
Llocs ruderals,erms,marges de conreus, vores de riu. De la classe Artemisietea. VI-IX. 

Vores del Freser sota Esteguelella (800 m), La Corba, vali de Barricò, Aiguës de Ri
bes, Angelats, Campelles, Roques Blanques, Planoles, Espinosa, Neva, Dòrria, La Po-
lella, sobre Toses (1500 m), voltants de Ribes (875-975 m), Rialb Vilamanya, Quer
albs, La Farga, Serrât, sobre Daió (1700 m), Ribesaltes, Les Vinyes, cap a Can Nofre 
(1175 m), Pardines, etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 27, 37. Circumbor. A Europa, lateeur. 

1031. Artemisia absinthium L. 

Nom vulgar: donzell. 

Queralbs (CAD., FI. V.: 87; FI. Cat. III: 252). 

- Llocs ruderals de l'estatge monta, c; s'enfila algun cop a l'estatge subalpi. 800-1500 
(1900)m. 
Proximitat de cases i poblacions, erms, camins,... en indrets mes aviat secs. De l'alian-
ça Onopordion acanthii. VII-IX. 

Sota el Sagnari, 800 m; Ribes de Freser, 900-950 m;Maçana, 1100 m; Sta. Caterina, 
1000 m; Campelles, 1300 m; Planoles, 1150 m; sobre Can Morer, 1425 m; Fornells, 
1300 m; Dòrria, 1500 m; sobre Fornells, 1500 m; Toses, 1400-1450 m; vora Rialb, 
1050 m; Queralbs, 1250 m; Serrât, 1300 m; La Farga, 1125 m; Gorges de Nûria, a la 
via del ferrocarril, esparsament fins a 1900 m; Pardines, 1200 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Eur. cont. 
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Leucanthemum monspe/iense (L.) Coste; Chrysanthemum monspeliense L.

Pissarres del Puigmal i part alta de la Coma d'Eina (CAD., Notas fitog. 09: 17; Fi. Cat. /lI: 261).

- SEN. en el seu catàleg nurienc (Fi. N.: 67) es limita a dir: "opinem en contra de Cadevall".
Nosaltres abonem l'opinió de Sen., car vistos els exemplars de l'herbari Cadevall corresponents a
aquella citació, creiem que corresponen en realitat a Anthemis carpatica.

1029. Leucanthemum atratum (Jacq.) DC. subsp. ceratophylloides (All.) Horvatié; Chry.
santhemum ceratophylloides All.

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 38, sub. Leucanthemum coronopifolium var.
ceratophylloides).

- L'exemplar corresponent de l'herbari Vayreda -en estat més aviat precari- podria
correspondre realment a aquest tàxon. Caldria, de tota manera, poder confirmar la
citació sobre el terreny, ja que la mateixa existència de la planta als Pirineus és molt
problemàtica.

DG 38? Oròfit alp.

1030. Artemisia vulgaris L.

Nom vulgar: altimira.

Vall de Ribes (CAD., F7. V: 87); Ribes, Queralbs (CAD., FI. Cat. 111: 254).

- Estatge montà, c. 775-1500 (1700) m.
Llocs ruderals, elms, marges de conreus, vores de riu. De la classe Artemisietea. VI-IX.

Vores del Freser sota Esteguelella (800 ml, La Corba, vau de Barricó, Aigües de Ri
bes, Angelats, Campelles, Roques Blanques, Planoles, Espinosa, Nevà, Dòrria, La Po·
lella, sobre Toses (1500 ml, voltants de Ribes (875-975 ml, Rialb Vilamanya, Quer
albs, La Farga, Serrat, sobre Daió (1700 ml, Ribesaltes, Les Vinyes, cap a Can Nofre
(1175 ml, Pardines, etc.

DG 39, 18,28,38,27.37.

103 I. Artemisia absinthium L.

Nom vulgar: donzell.

Circumbor. A Europa, lateeur.

Queralbs (CAD., F7. V.: 87;F7. Cat. 111: 252).

- Llocs ruderals de l'estatge montà, c; s'enma algun cop a l'estatge subalpi. 800-1500
(1900) m.
Proximitat de cases i poblacions, erms, camins, ... en indrets més aviat secs. De l'alian
ça Onopordion acanthii. VII-IX.

Sota el Sagnari, 800 m; Ribes de Freser, 900-950 m; Maçana, 1100 m; Sta. Caterina,
1000 m; Campelles, 1300 m; Planoles, I ISO m; sobre Can Morer, 1425 m; Fornells,
1300 m; Dòrria, 1500 m; sobre Fornells, 1500 m; Toses, 1400-1450 m; vora Rialb.
1050 m; Queralbs, 1250 m; Serrat, 1300 m; La Farga, 1125 m; Gorges de Núria, a la
via del ferrocarril, esparsament fins a 1900 m; Pardines, 1200 m.

DG 39, 18,28,38,37. EUL cant.



1032. Artemisia alba Turca; A camphorata Vili. 

Ribes, Toses (VAYR., Cat. N.: 37; in CAD., FI. Cat. Ili: 253); Ribes (BUB., FI. 
Pyr. II: 209). 

- Un exemplar de l'herbari Vayreda, recollit -segons l'etiqueta corcesponent- a To
ses, pertany realment a aquest tàxon. Nosaltres no hem observar la planta a la comar
ca, la qual cosa ens fa suposar que deu ésser-hi bastant rara. SEN. (Nombr. loc.: 
378) indica l'espècie a la Cerdanya; i nosaltres mateixos l'hem vista a d'altres comar
ques pirinenques més occidentals. 

D G 1 8 , 3 8 . Submed. 

Artemisia chamaemelifolia Vili. 

Llocs pedregosos sota els cingles de Surroca, Ogassa y probable ais de Ribes (VAYR. , Cat. N.: 

37) . C A D . repeteix aquesta citació (Fl. Cat. Ill: 254) ome ten t la dubtosa referencia a Ribes. 

- A l 'herbari Vayreda hi ha un plec d 'aquesta planta p receden t , segons l 'e t iqueta , de Surroca 

d'Ogassa. Cap altre bo tan ic no ha citat l 'espècie a la Vali de Ribes ni nosaltres la hi hem vista. 

DG 38 . 

1033. Artemisia umbelliformis Lam. ;A laxa Fritsch, A. mutellinaVül. 
subsp. gabriellae (Br.-Bl.) comb, nova (= A. gabriellae Br.-Bl., Notes critiques in Trav. 
Soc. Pharm. Montpellier 4; 233, 1945). 

Muntanyes de Nuria anant a Noufonts i a les Fonts del Freser (SALV. in COSTA, 
Introd.: 125; in CAD., Fl. Cat. Ili: 251); Serra de Nuria (SALV., COLM. in WK., 
Prodr. II: 70). 
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1032. Artemisia alba Turra;A. camphorata Vill.

Ribes, Toses (VAYR., Cat. N.: 37; in CAD., F1. Cat. III: 253); Ribes (BUB., F1.
Pyr. lI: 209).

- Un exemplar de l'herbari Vayreda, recollit -segons l'etiqueta corresponent- a To
ses, pertany realment a aquest tàxon. Nosaltres no hem observat la planta a la comar
ca, la qual cosa ens fa suposar que deu ésser-hi bastant rara. SEN. (Nombr. Ioc.:
378) indica l'espècie a la Cerdanya; i nosaltres mateixos l'hem vista a d'altres comar
ques pirinenques més occidentals.

DG 18,38.

Artemisia chamaemelifolia Viii.

Submed.

Llocs pedregosos sota els cingles de Surroca, Ogassa y probable als de Ribes (V AYR., Cat. N.:
37). CAD. repeteix aquesta citació (R. Car. III: 254) ometent la dubtosa referència a Ribes.

- A l'herbari Yayreda hi ha un plec d'aquesta planta procedent, segons l'etiqueta, de Surraca
d'Ogassa. Cap altre ootànic no ha citat l'espècie a la Vall de Ribes ni nosaltres la hi hem vista.

DG 38.

1033. Artemisia umbelliforrnis Lam.;A.laxa Fritsch,A. mutellinaVill.
subsp. gabriellae (8r.-81.) comb. nova (= A. gabriel/ae 8r.-BI., Notes critiques in Trav.
Soc. Pharm. Montpel/ier 4; 233,1945).

Muntanyes de Núria anant a Noufonts i a les Fonts del Freser (SALV. in COSTA,
Introd.: 125; in CAD., F/. Cat. III: 251); Serra de Núria (SALV., COLM. in WK.,
Frodr. 11: 70).

9 Artemisia umbelliformis subsp.
gabriellae

7

2 3



Serres de Nùria, Coma de Vaca (VAYR., Cat. N: 37). 
Coli de Lio (GAUT., Catal: 234). 
Nùria, altures de Fontnegra (CAD., FI. Cat. Ili: 251). 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N: 67) sense comentaris. 
Vali de Noufonts, 2700 m, vessant S del Puigmal, 2600 m (BR.-BL., Notes: 235). 
Vessant S del Coli de Queralbs, 2550 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat d'As-
tragalus nevadensis i Festuca scoparla). 

- Estatge alpi, r. (2150) 2550-2800 m. 
Roques i Uocs rocosos, principalment sobre esquists, però també en terrenys calcaris. 
De l'associació Artemisio-Drabetum (Androsacion vandellii), segons BR.-BL. VII-
VIII. 

Pie de Finestrelles, 2750 m; Noucreus, 2750 m; Coli de Carancà, 2600 m;Pic de 
Fontnegra, 2700 m; Pics de la Vaca, 2800 m; Tirapits, 2600 m;Pic de Fresers, 2600 
m; Pie de l'Infern, 2750 m, abundant; entre Coma de Vaca i Coma de Fresers, 2500 
m; sobre el Planell de Coma de Vaca, 2150 m; Bastiments, 2700 m. 

D G 2 9 , 3 9 . Endèm.pir .E 

Artemisia genipi Weber in Stechm.;A spicata Wulf. 

Torrents i llocs frescos de la Collada de Nuria (COMP. in VAYR., PI. not.: 86; Cat. N.: 37) (in 
WK.,Suppl.: 80). 

- Citació aparentment fantasiosa (considerant l'habitat que l'autor assenyala per a aquesta 
planta) i que, en tot cas, cal referir a l'espècie anterior. 

Artemisia glacialis L. 

Nuria, Noucreus (SEN. in CAD., FI. Cat. Ili: 251). També al seu catàleg nurienc (FI. N.: 67) l'au
tor inclou aquest binomen. 

- Citació que s'ha de referir a A. umbelliformis subsp. gabriellae, com ho demostra un plec de 
l'herbari Sennen procedent de Noucreus. 

1034. Artemisia campestris L. subsp. campestris 

- Estatge monta, c. 775-1400 m. Manca, o gairebé, en terrenys calcaris. 
Vessants assolellats i secs, codolars dels rius, talussos. Principalment als prats magres 

(Xerobromion). VII-IX. 

Pont d'eñ Cabreta vora el Freser (775 m), sota el Sagnari, Pedrera, Campelles, Ro
ques Blanques, solell de Ventola, Plañóles, Fornells, cap a Toses (1400 m), Queralbs, 
Batet, Rialb, Ribes de Freser, Macana, Ribesaltes (1000-1300 m), Les Vinyes, Bru-
guera. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Lateeur. 

subsp. glutinosa (Gay ex Besser) Batt. in Batt. et Trabut. 

Ribes (VAYR. in CAD., FI. Cat. Ili: 258). 

- A l'herbari Vayreda hi ha un plec d'aquesta pianta, l'etiqueta del qual diu "Ribes, 
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Serres de Núria, Coma de Vaca 01AYR., Cat. N.: 37).
Coll de Lla (GAUT., Cata/.: 234).
Núria, altures de Fontnegra (CAD., F1. Cat. III: 251).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (F/. N.: 67) sense comentaris.
vaU de Noufonts, 2700 ,m, vessant S del Puigmal, 2600 m (BR.-BL., Notes: 235).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2550 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat d'As
traga/us nevadensis i Festuca scoparia).

- Estatge alpí, r. (2150) 2550-2800 m.
Roques i Uoes rocosos, principalment sobre esquists, però també en terrenys calcaris.
De l'associació Artemisio-Drabetum (Androsacion vandellii), segons BR.-BL. VII
VIII.

Pic de Finestrelles, 2750 m; Noucreus, 2750 m; Coll de Carançà, 2600 m; Pic de
Fontnegra, 2700 m; Pics de la Vaca, 2800 m; Tirapits, 2600 m; Pic de Fresers, 2600
m; Pic de l'Infern, 2750 m, abundant; entre Corna de Vaca i Coma de Fresers, 2500
m; sobre el Planell de Coma de Vaca, 2150 m; Bastiments, 2700 m.

DG 29, 39. Endèm. pir. E

Artemisia genipi Weber in Stechm.;A. spicata Wulf.

Torrents i llocs frescos de la Collada de Núria (COMP. in VAYR., Pl. not.: 86; Cat. N.: 37) (in
WK., Suppl..' 80).

- Citació aparentment fantasiosa (considerant l'hàbitat que l'autor assenyala per a aquesta
planta) i que, en tot cas, cal referir a l'espècie anterior.

Artemisia g/acialis L.

Núria, Noucreus (SEN. in CAD., F1. Cat. llI: 251). També al seu catàleg nuriene (FI. N.: 67) l'au
tor inclou aquest binomen.

- Citació que s'ha de referir a A. umbelliformis subsp. gabriel1ae. com ho demostra un plec de
l'herbari Sennen procedent de Noucreus.

1034. Artemisia campestris L. subsp. campestris

- Estatge montà, c. 775-1400 m. Manca, o gairebé, en terrenys calcaris.
Vessants assolellats i secs, codolars dels rius, talussos. Principalment als prats magres
(Xerobromion). Vil-IX.

Pont d'eil Cabreta vora el Freser (775 m), sota el Sagnari, Pedrera, Campelles, Ro
ques Blanques, solell de Ventolà, Planoles, Fornells, cap a Toses (1400 m), Queralbs,
Batet, Rialb, Ribes de Freser, Maçana, Ribesaltes (1000-1300 m), Les Vinyes, Bru
guera.

DG 18,28,38,37. Lateeur.

subsp. glutinosa (Gay ex Besser) Batt. in Batt. et Trabut.

Ribes 01AYR. in CAD., F1. Cat. III: 258).

- A l'herbari Vayreda hi ha un plec d'aquesta planta, l'etiqueta del qual diu "Ribes,



C e r d a n y a " . Nosal tres n o h e m observât el t à x o n a la comarca i suposem, per t an t , que 

deu ésser-hi rar. 

D G 3 8 . M e d . W 

1035. Tussilago farfara L. 

N o m vulgar: p o t a de cavali. 

SEN. inclou l 'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 6 7 ) . 

— Estatges m o n t a i suba lp í , c. 775-2000 m . 

Es fa p re fe ren tmen t ais sols argilosos que re tenen mol t l 'aigua. Talussos, vores de ca-

mins , e rms , correes; t a m b é a les tar teres ombrejades . III-V. 

Des de l ' en t rada de la Valí fins a la Collada de Toses , a Nuria i ais Plans de Por tó les . 

El Sagnari , Estèguel , vali de Barr icò, Aiguës de Ribes , vali d 'Angelats , El Baell, del 

Baell a Campelles , La Berruga ( 1 7 0 0 m ) , baga de la Covil, Pia de Prats (1575 m ) , Prat 

de J o u , R o q u e s Blanques , Espinosa, Plans de Nevà (1600 m ) , Toses, t o r r en t de Pia de 

Rus , cap al Pia d 'Anyel la , Ribes de Freser, Rialb, bosc de Batet ( 1450 m ) , F o n t de 

l 'Home m o r t ( 1 8 0 0 m ) , Gorges de Nuria , vora Nuria (2000 m ) , La Falgosa, Vi larô, 

Puigsac, vora la Collada Verda , sobre Bruguera, e tc . 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Holàr t . 

1036. Homogyne alpina (L.) C ass. 

Mun tanyes de Nûria ( V A Y R . , Cat. N.: 3 5 ) ; Nûr ia , sota els nerets (CAD. , Fl. V.: 8 7 ) ; 

al tures de Nûria i a la vall, sota dels nerets (CAD. , Fl. Cat. III: 2 0 7 ) ; Bosc de la Mare 

de Déu (SEN. , Fl. N.: 67 ) . 

Vall de Finestrel les , 2 1 0 0 m (BR.-BL., Vég. alp. t . 2 9 , Saxifrageto-Rhodoretum). 

- Al ta m u n t a n y a , al sector nord-or ienta l de la Vall, r. 1900-2200 m. 

Es fa exclus ivament als matol lars de gavet o a les pinèdes de pi nègre amb gavet. De 

l 'associaciô Saxifrago-Rhododendretum (Rhododendro-Vaccinion). VI-IX. 

Coma de F o n t a l b a , 1900 m ; Bosc de la Mare de Déu ; cap a la Cova d ' A m a d e u , 2 0 7 5 

m ; El Gafetar , 2 2 0 0 m ; C o m a de Fresers , 2175 m . 

D G 2 9 , 3 9 . O r ô f i t a l p . 

1037. Adenostyles alliariae ( G o u a n ) Kerner ; A. albifrons Re ichenb . 

subsp . alliariae 

Cap a Noufon t s ( S A L V . in COSTA, Introd.: 168) . 

Mun tanyes de Nuria (VAYR. , Cat. K: 3 5 ) ; Nuria (CAD. , Fl. V.: %l;Exc: 9 5 , sub 

var. viridifrons Cos ta ;Fl . Cat. III: 2 0 5 ) (SEN, Fl. K: 6 7 ) . 

Pía de Sallent (CAD. , Exc: 9 5 , sub var. viridifrons Cos ta ) . 

Salt del Sastre , 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2 8 , P e u c e d a n e t o - L u z u l e t u m desvauxii). 

- Esta tge suba lp í , a la zona nordor i en ta l , r. Pene t ra algún cop a l 'estatge a lp í . 1625-

2 5 0 0 m . 
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Cerdanya". Nosaltres no hem observat el tàxon a la comarca i suposem, per tant, que
deu ésser·hi rar.

DG38. Med. W

1035. Tussilago farfara L.

Nom vulgar: pota de cavall.

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 67).

- Estatges montà i subalpí, c. 775-2000 m.
Es fa preferentment als sòls argilosos que retenen molt l'aigua. Talussos, vores de ca
mins, enns, còrrecs; també a les tarteres ombrejades. III·V.

Des de l'entrada de la Vall fms a la Collada de Toses, a Núria i als Plans de pòrtoles.
El Sagnari, Estèguel, vall de Barricó, Aigües de Ribes, vall d'Angelats, El Baell, del
Baell a Campelles, La Berruga (1700 ml, baga de la Covil, Pla de Prats (1575 ml, Prat
de Jou, Roques Blanques, Espinosa, Plans de Nevà (1600 ml, Toses, torrent de Pla de
Rus, cap al Pla d'Anyella, Ribes de Freser, Rialb, bosc de Batet (1450 ml, Font de
l'Home mort (1800 ml, Gorges de Núria, vora Núria (2000 ml, La Falgosa, Vilaró,
Puigsac, vora la Collada Verda, sobre Bruguera, etc.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37. Holàrt.

1036. Homogyne alpina (L.) Casso

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 35); Núria, sota els nerets (CAD., FI. v.: 87);
altures de Núria i a la vall, sota dels nerets (CAD., FI. Cat. III: 207); Bosc de la Mare
de Déu (SEN., FI. N.: 67).
Vall de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Veg. alp. t. 29, Saxifrageto-Rhodoretum).

- Alta muntanya, al sector nord-oriental de la Vall, r. 1900-2200 m.
Es fa exclusivament als matollars de gavet o a les pinedes de pi negre amb gavet. De
l'associació Saxifrago-Rhododendretum (Rhododendro-Vaccinion). VI-IX.

Coma de Fontalba, 1900 m; Bosc de la Mare de Déu; cap a la Cova d'Amadeu, 2075
m; El Gafetar, 2200 m; Coma de Fresers, 2175 m.

DG 29, 39. Oròfit alp.

1037. Adenostyles aIliariae (Gouan) Kerner; A. albifrons Reichenb.
subsp. alliariae

Cap a Noufonts (SALV. in COSTA,Introd.: 168).
Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 35); Núria (CAD., FI. v.: 87; Exc.: 95, sub
var. viridifrons Costa; FI. Cat. III: 205) (SEN, R. N.: 67).
Pla de Sallent (CAD., Exc.: 95, sub var. viridifrons Costa).
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Veg. alp. t. 28,Peucedaneto-Luzuletum desvauxii).

- Estatge subalpí, a la zona nordoriental, r. Penetra algun cop a l'estatge alpí. 1625
2500 m.

38



Herbassars megafôrbics (Adenostyletaliaj dels llocs frescals: canals, fondais ombrï-
vols, vores de torrents, etc. VII-VIII. 

Coma de Fontalba, 1950 m; vora el Sait de l'Aigua, 1775 m; Canal de la Ganta, 1900 
m; Bosc de la Mare de Déu, 2000-2100 m, abundant;Els Entreforcs, 2150m;Coma 
de Fresers, 2100 m; Coma de les Mulleres, 2150 m; baga de les Gorges del Freser 
(Costa Rubí, Les Marrades, etc), 1625-2100 m. 

D G 2 9 , 3 9 . Orôfïtalp. 

subsp. hybrida (Vill.) D C ; subsp. pyrenaica (Lange) P. Fourn. 

COSTA (Introd.: 118) assenyala, en parlar de la seva var. viridifrons, que l'exemplar de 
Nuria de l'herbari Salvador té els capitols amb 14 flôsculs, carácter propi de la subsp. 
hybrida. 
Muntanyes de Nuria (SALV. in WK.,Prodr. II: 28). 

— L'exemplar de l'herbari Salvador a que fa referencia COSTA ens ha semblât perta-
nyent a la subsp. alliariae. En canvi, un plec de l'herbari COSTA, recollit a Nuria per 
ISERN —i a l'étiqueta del quai aquell autor anotà "Salv. herb. una igual a és ta"-
si que correspon, pels nombrosos flôsculs del capítol, a la subsp. hybrida. 

DG 39. Orófit europ. S 

Adenostyles alpina (L.) B luf fe t Fingern. 

Serra de Nuria (COLM. in WK., Prodr. II: 28 ) . 

- Especie inexis tent als Pirineus. El mateix WK., en t ranscriure la citació de COLM. (al costat 

d 'al tres, aragoneses, d 'ASSO) , diu que la planta pir inenca deu cor respondre poss iblement a A. 

pyrenaica. Si la indicació de COLM. es basa en l 'exemplar de l 'herbari SALV. , com sol passar, s'ha 

d 'atr ibuir a. A. alliariae t ípica (vegeu el comentar i d M . alliariae subsp. hybrida). 

1038. Arnica montana L. subsp. montana. 

Nom vulgar: arnica, tabac de muntanya. 

Coli de Portóles (SALV. in COSTA, Introd.: 122); muntanya de Surroca (COSTA, 

/. c.j. Ambdues citacions també a WK., Prodr. II: 110. 
Muntanyes de Nuria (VAYR., Car. N.: 36) (CAD., Fl. V.: 87). 
Coma de Vaca (BUB., Fl. Pyr. II: 180). 
Puigmal (VAYR., Car. N.: 36; in CAD., Fl. Caí. III: 236). 
Al peu de la Creu d'en Riba (CAD., Exe: 96); Nuria, des del Salt del Sastre cap a la 
Creu d'en Riba, r; sobre Sant Gil i altres llocs (CAD., Fl. Cat. III: 236). 
Pia d'Anyella (VAYR. in CAD., Fl. Cat. III: 236). 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (Fl. N.: 67). 

- Estatge subalpí, r i de distribució molt irregular. Penetra poc a l'estatge alpi. 1550-
2350 m. 
Prats acidôfïls, tant en terrenys silicis com en sois acidificáis. Nardion, Caricetalia 
curvulae. VII-VIII. 

Abunda sobretot a les serres pre-pirinenques orientais, dins el Gentiano-Primuletum 
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Herbassars megafòrbics (Adenostyletalia) dels llocs frescals: canals, fondals ombrí
vols, vores de torrents, etc. VII-VIII.

Coma de Fontalba, 1950 m; vora el Salt de l'Aigua, 1775 m; Canal de la Ganta, 1900
m; Bosc de la Mare de Déu, 2000-2100 m, abundant; Els Entreforcs, 2150 m; Coma
de Fresers, 2100 m; Coma de les Mulleres, 2150 m; baga de les Gorges del Freser
(Costa Rubí, Les Marrades, etc), 1625-2100 m.

DG 29,39. Oròfit alp.

subsp. hybrida (Vill.) DC.; subsp. pyrenaiea (Lange) P. Fouen.

COSTA (Introd.: 118) assenyala, en parlar de la seva var. viridifrons, que l'exemplar de
Núria de l'herbari Salvador té els capitals amb 14 flòsculs, caràcter propi de la subsp.
hybrida.
Muntanyes de Núria (SALV. in WK.,Prodr. 11: 28).

- L'exemplar de l'herbari Salvador a què fa referència COSTA ens ha semblat perta
nyent a la subsp. al/iariae. En canvi, un plec de l'herbari COSTA, recollit a Núria per
ISERN -i .a l'etiqueta del qual aquell autor anotà "Salv. herb. una igual a ésta"
sí que correspon, pels nombrosos flòsculs del capítol, a la subsp. hybrida.

DG 39.

Adenostyles alpina (L.) Bluff et Fingcrh.

Serra de Núria (COLM. in \VK., Prodr. 11: 28).

Oròfit europ. S

- Espècie inexistent als Pirineus. El mateix WK., en transcriure la citació de COlM. (al costat
d'altres, aragoneses, d'ASSO), diu que la planta pirinenca deu correspondre possiblement a A.
pyrellaica. Si la indicació de COLM. es basa en ¡'exemplar de ¡'herbari SALV., com sol passar, s'ha
d'atribuir a A. alliariae típica (vegeu el comentari d'A. alliariae subsp. hybrida).

1038. Amica montana L. subsp. montana.

Nom vulgar: àrnica, tabac de muntanya.

Coll de Pòrtoles (SALV. in COSTA,lntrod.: 122); muntanya de Surroca (COSTA,
I. e.). Ambdues citacions també a WK., Prodr. 11: 110.
Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 36)(CAD., FI. v.: 87).
Coma de Vaca (BUB., FI. Pyr. 11: 180).
Puigmal (VAYR., Cat. N.: 36; in CAD., FI. Cat. llI: 236).
AI peu de la Creu d'en Riba (CAD., Exc.: 96); Núria, des del Salt del Sastre cap a la
Creu d'en Riba, r; sobre Sant Gil i altres llocs (CAD., FI. Cat. 111: 236).
Pla d'Anyella (VAYR. in CAD., FI. Cat. III: 236).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 67).

- Estatge subalpí, r i de distribució molt irregular. Penetra poc a l'estatge alpí. 1550
2350 m.
Prats acidòms, tant en terrenys silicis com en sòls acidificats. Nardion, Carieetalia
eurv!l/ae. VII-VIII.

Abunda sobretot a les serres pre-pirinenques orientals, dins el Gentiano-Primuletum



intricatele, on arriba a fer claps extensos: vessants del Taga, sobre la Balcera i cap a la 
Comallonga, 1700-1900 m; vessants del Puig de Coma d'Olla i del Puig s'Estela, 1750-
1900 m; vora Pía Cubilar, 1850 m; Plans de Portóles, 1600-1700 m; cap a la Collada 
Verda, 1550 m; Pía de lesPasteres, 1850 m. 
A la Serra de Montgrony apareix dintre la mateixa comunitat i ais claps de Festucion 
airoidis; abunda només a l'extrem occidental de la serralada: Costa Rasa, 2000-2100 
m; sobre el Pía d'Anyella, 1950 m; Coli de la Creueta, 1900 m; Coli de les Fontetes, 
1875 m. 
A la zona nordoriental de la Valí (serres axials) força esparsa: Gorges de Nuria (El 
Ras, Pia de Salient,...), 1800-1900 m; Roc de la Malè, 2050 m; vers la Cova de Sant 
Gil, 2100 m; part superior de les Gorges del Freser, 1900-2050 m; Coma de Fresers, 
2350 m; vora el Mont-roig, 1800 m; etc. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Eurjnunt. 

1039. Doronicum pardalianches L. 

Ribes (CAD., Fl. Cat. Ill: 233). 

— Estatges monta i subalpi', rr. 800-1700 m. 

Es fa sobretot als boscos humits (fagedes, vernedes, etc). De l'ordre Fagetalia. V-VII, 
(VIII). 

Boscos de ribera sota Estèguel i la Corba, 800 m, força abundant; vernedes del Sega-
deli, fins a vora Ribes, 950-1000 m; torrent Llobre, part damunt del Moli de Can 
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intricatae, on arriba a fer claps extensos: vessants del Taga, sobre la Balcera i cap a la
Comallonga, 1700-1900 m; vessants del Puig de Coma d'Olla i del Puig s'Estela, 1750
1900 m; vora Pla Cubilar, 1850 m; Plans de Pòrtoles, 1600-1700 m; cap a la Collada
Verda, 1550 m; Pla de les Pasteres, 1850 m.
A la Serra de Montgrony apareix dintre la mateixa comunitat i als claps de Festucion
airoidis; abunda només a l'extrem occidental de la serralada: Costa Rasa, 2000-2100
m; sobre el Pla d'Anyella, 1950 m; Coll de la Creueta, 1900 m; Coll de les Fontetes,
1875 m.
A la zona nordoriental de la Vall (serres axials) força esparsa: Gorges de Núria (El
Ras, Pla de Sallent,...), 1800-1900 m; Roc de la Malè, 2050 m; vers la Cova de Sant
Gil, 2100 m; part superior de les Gorges del Freser, 1900-2050 m;Coma de Fresers,
2350 m; vora el Mont-roig, 1800 m; etc.

9

7

DG 29,39,18,28,38,48.

~. Arnica montana
• Doronicum pardalianches

2 3

Eurmunt.

1039. Doronicum pardalianches L.

Ribes (CAD., FI. Cat. JJI: 233).

- Estatges montà i subalpí, rr. 800-1700 m.
Es fa sobretot als boscos humits (fagedes, vernedes, etc). De l'ordre Fagetalia. V-VlI,
(VI1I).

Boscos de ribera sota Estèguel i la Corba, 800 m, força abundant; vernedes del Sega
dell, fins a vora Ribes, 950-1000 m; torrent Llobre, part damunt del Molí de Can



Coll, 1275 m; Roques de Forat Mito, 1700 m; sota Roques Blanques, al liberal del 
Rigard, 975 m; baga de Fornells, 1450 m; fageda deis Prats, 1450-1550 m, abundant. 

DG 28, 38, 37. Subatl. 

1040. Doronicum grandiflorum Lam; D. scorpioides Lam., D. viscosum (Freyn et Gaut.) 
Nyman, D. correvoni Sen. 

Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 122, "uno que se parece mucho a Aronicum gla-
ciale Rchb.", sub Aronicum scorpioides DC.) (COLM. in WK.,Prodr. II: 109) (SEN., 
Fl. N.: 67). 
Coll de Nuria, Pie de la Fossa del Gegant, valí de Caranda, altitud mitjana 2600 m 
(FREYN et GAUT., Quelq. pl: 50). 
Coll de Nuria, Coll de Lio (S. PONS in GAUT., Catal: 225); Coll de Nuria (GAUT. in 
CAD.,í7. Cat. III: 235). 
Noufonts, 2300-2500 m, Mulleres (SEN., Add.: 88); Noufonts (SEN. in CAD., Fl. 
Cat. III: 235). 
Valí d'Eina (SEN., Cat. N.: 67, sub D. correvonis). Tal com es desprén d'altres publi-
cacions de SEN. i de l'exemplar d'herbari corresponent (Pl. d'Esp. 4433) es tracta de 
la valí d'Eina cerdana. 

- Estatge alpí, r. 2300-2700 m. 
Es fa a les tarteres, no solament en terrenys calcaris sino tambe' sobre esquists. Thlas-
pietalia rotundifolii (i Thlaspietea en general). VII-IX. 

Coll de Noufonts, 2600 m; Coma de les Mulleres, 2500 m; Fossa del Gegant, 2700 m; 
Pie de Fresers, 2600 m; Coll de la Marrana, 2450 m (Valí de Camprodon); Carancá 
(Conflent). 

D G 2 9 , 3 9 . Orófitalp. 

Doronicum glaciale (Wulfon) Nyman. 
Estanys de Caranca, Coma d'Eina [VAYR., Cat. N.: 36, sub Aronicum glaciale Rchb.? (sic)]. 

- Es tracta d'un endemisme deis Alps orientáis, inexistent ais Pirineus. 

1041. Senecio leucophyllus DC. 

Nom vulgar: herba blanca. 

Collada de Nuria (GREN. et GODR., Fl. Fr. II: 117; in CAD., Fl. Cat. III: 245) 
(COMP.in WK.,Suppl.: 87). 
Anant al Puigmal i al Coll de Noufonts (SALV. in COSTA, Introd.: 123;muntanyes 
de Nuria, vora el Puigmal (POURRET in herb. Salvad., COSTA, segons WK., Prodr. 
II: 118). 
Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 37). 
Vora les pissarres del Puigmal (CAD., Fl. V.: 87); Finestrelles (CAD^Exc. 105); Nu
ria, al Puigmal i Font de Segre, serra de Finestrelles (CAD., Fl. Cat. III: 245). 
Finestrelles, Noufonts, Noucreus, etc. (SEN., Add.: 89). El mateix autor inclou l'es-
pécie en el seu catáleg nurienc (Fl. N.: 67) sense comentaris. 
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Coll. 1275 m; Roques de Forat Mitó. 1700 m; sota Roques Blanques. al riberal del
Rigard. 975 m; baga de Fornells. 145Ó m; fageda dels Prats. 1450-1550 m. abundant.

DG 28. 38. 37. Subatl.

1040. Doronicurn grandiflorum Lam; D. scorpioides Lam .• D. viscosum (Freyn et Gaut.)
Nyman.D. correvoni Sen.

Núria (SALV. in COSTA. Introd.: 122. "uno que se parece mucho a Aronicumgla
ciale Rchb .... sub Aronicum scorpioides DC.) (CaLM. in WK .• Prodr.ll: 109) (SEN.•
F/. N.: 67).
Coll de Núria. Pic de la Fossa del Gegant. vall de Carançà. altitud mitjana 2600 m
(FREYN et GAUT.• Quelq. pi: SO).
Coll de Núria. Coll de Lla (S. PONS in GAUT.• Catal.: 225); Coll de Núria (GAUT. in
CAD .• F/. Cat. Ill: 235).
Noufonts. 2300-2500 m. Mulleres (SEN .• Add.: 88); Noufonts (SEN. in CAD .• F/.
Cat. llI· 235).
Vall d'Eina (SEN .• Cat. N.: 67. sub D. correvonis). Tal com es desprèn d'altres publi
cacions de SEN. i de l'exemplar d'herbari corresponent (pI. d·Esp. 4433) es tracta de
la vall d'Eina cerdana.

- Estatge alpí. r. 2300-2700 m.
Es fa a les tarteres, no solament en terrenys calcaris sinó també sobre esquists. Thlas
pietalia rotundifolii (i Thlaspietea en general). VII-IX.

Coll de Noufonts. 2600 m; Coma de les Mulleres. 2500 m; Fossa del Gegant. 2700 m;
Pic de Fresers. 2600 m; Coll de la Marrana. 2450 m (Vall de Camprodon); Cacançà
(Conflent).

DG 29. 39. Oròfit alp.

Doronicum glaciale (Wulf~n) Nyrnan.

Estanys de Carançà, Coma d'Eina [VA YR., Cat. N.: 36. sub Aronicum glaciole Rchb.? (sic)].

- Es tracta d'un endemisme dels Alps orientals, inexistent als Pirineus.

1041. Senecio leucophyllus DC.

Nom vulgar: herba blanca.

Collada de Núria (GREN. et GODR .• F/. Fr. 11: 117; in CAD .• F/. Cat. Ill: 245)
(COMP. in WK.• Suppl.: 87).
Anant al Puigmal i al Coll de Noufonts (SALV. in COSTA,lntrod.: 123;muntanyes
de Núria. vora el Puigmal (pOURRET in herb. Salvad .• COSTA. segons WK .• Prodr.
ll: 118).
Muntanyes de Núria (VAYR .• Cat. N.: 37).
Vora les pissarres del Puigmal (CAD .• F/. v.: 87); Finestrelles (CAD .• Exc. 105); Nú
ria. al Puigmal i Font de Segre. serra de Finestrelles (CAD.• F/. Cat. llI: 245).
Finestrelles. Noufonts. Noucreus. etc. (SEN .• Add.: 89). El mateix autor inclou l'es
pècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 67) sense comentaris.



Vessant S del Puigmal, 2550 m, Pic de Segre, 2720 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 8, Sene-
cietum leucophyllae). 
Pic del Pas dels Lladres, 2650 m, Coll de Queraibs, 2550 m (SERVE, Rech. comp. t. 
XIII, comunitat de Festuca eskiaj. 
Finestrelles, 2550-2560 m, Noucreus, 2580-2710 m (SERVE, Rech. comp. t. XVII, 
comunitat de Xatardia scabra; BAUD, y SERVE, Corns. Xat. sc. taula). 
Puigmal, 2630 m (NEGRE, Nouv. contr. t. 2, Ranunculo-Festucetum eskiae orienta-
lis); Tossa del Puigmal, 2531 m (NEGRE, /. c. t. 3 , Galeopsido-Festucetum eskiae 
orientalis). 

- Estatge alpi, c. 2350-2850 m. 
Tarteres, sobretot de blocs poc mòbils i en indrets on persisteix molt la neu. Sene-
cietum leucophylli (Senecion leucophylli). Sol fer poblacions extenses a la base dels 
vessants tarterosos o al marge de les congestes de pendent. VII-IX (X). 

Puig de Dòrria, 2450 m; Puigmal, 2850 m; Clotxes del Puigmal; Serra de l'Embut, 
2500 m; Coll d'Er, 2700 m; Finestrelles, 2600 m; Coll de Noufonts, 2600 m; Nou
creus, 2600-2700 m; Les Arques de Coma de Vaca, 2700 m;Pie de Fresers, 2600 m; 
Bastiments, 2600 m; cap al Coli de la Coma de l'Orri, 2500 m. 

D G 2 9 , 3 9 . Endèm.pir. E 

Senecio incanus L. 

Roques de la Collada de Nuria (COMP. in VAYR., PI. Not.: 85; Cat. N.: 37). 

- Com ja assenyalà WK. (Suppl.: 87) , es tracia d'una confusió amb S. leucophyllus. 

1042. Senecio pyrenaicus L. in Loefl.; S. tourneforti Lapeyr. 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 124) (SALV., COLM. in WK., 
Podr. II: 115) (VAYR., Cat. N.: 37). 
Nuria, Coma de l'Embut (CAD., FI. V. : 87). 
Nuria (FERRER, Exc: 82) (SEN., FI. N.: 67). 
Altures de Nuria, cap al Puigmal (CAD. FI. Cat. Ili: 246). 
Vali de Nuria, 2200 m (FONT Q№R, Enum.: 310). 

- Alta muntanya axial, c. 1800-2725 m. 
Matollars de gavet, morrenes, llocs rocosos. Rhododendro-Vaccinion, etc. VII-IX. 

Vessants del Puig de Dòrria, 2350 m; Coma de Planès, 1900 m; capcalera de la vali 
Estremerà; Coma de Fontalba; Bosc de la Mare de Déu, 2000-2200 m; cap al Collet 
Verd, 2100-2300 m; Coma de l'Embut, 2300 m; Coli d'Er, 2725 m; Coma de les Mu
lleres, 2400 m; Fonts del Freser, 2450 m; cap al Coli de l'Orri, 2325 m; El Gafetar, 
2150 m; Gorges del Freser, 1800 m;Clot del Malinfern, 2000 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 28. Oròfit europ. SW 

1043. Senecio doronicum (L.) L. 

- Vessant del Puigllancada, a la Costa Geperuda, 2050 m, única localitat on hem vist 
la pianta. 

D G 1 8 . Oròfit alp. 
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Vessant S del Puigmal, 2550 m, Pic de Segre, 2720 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 8, Sene
eietum leueophyllae).
Pic del Pas dels Lladres, 2650 m, Coll de Queraibs, 2550 m (SERVE, Reeh. comp. t.
XIII, comunitat de Festuca eskia).
Finestrelles, 2550-2560 m, Noucreus, 2580-2710 m (SERVE, Reeh. comp. t. XV1l,
comunitat de Xatardia seahra; BAUD. y SERVE, Coms. Xat. sc. taula).
Puigrnal, 2630 m (NÈGRE, Nouv. eontr. t. 2,Ranunculo-Festueetum eskiae orienta
/is); Tossa del Puigrnal, 2531 m (NÈGRE, I. e. t. 3, Galeopsido-Festueetum eskiae
orienta/is).

- Estatge alpí, c. 2350-2850 m.
Tarteres, sobretot de blocs poc mòbils i en indrets on persisteix molt la neu. Sene
cietum leueophyl/i (Seneeion leueophyl/i). Sol fer poblacions extenses a la base dels
vessants tarterosos o al marge de les congestes de pendent. VII-IX (X).

Puig de Dòrria, 2450 m; Puigrnal, 2850 m; Clotxes del Puigmal; Serra de l'Embut,
2500 m; Coll d'Er, 2700 m; Finestrelles, 2600 m; Coll de Noufonts, 2600 m; Nou
creus, 2600-2700 m; Les Arques de Coma de Vaca, 2700 m; Pic de Fresers, 2600 m;
Bastiments, 2600 m; cap al Coll de la Coma de l'Orri, 2500 m.

DG29,39.

Senecio incanus L.

Endèm. pir. E

Roques de la Collada de Núria (COMP. in VAYR., Pl. Not.: 85; Cat. N.: 37).

- Com ja assenyalà WK. (Suppl.: 87), es tracta d'una confusió amb S. /eucophyllus.

1042. Senecio pyrenaicus L. in Loefl.; S. toumeforti Lapeyr.

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA, lntrod.: 124) (SALV., CaLM. in WK.,
Podr. II: 115) (VAYR., Cat. N.: 37).
Núria, Coma de l'Embut (CAD., FI. V: 87).
Núria (FERRER, Exc.: 82) (SEN., FI. N.: 67).
Altures de Núria, cap al Puigrnal (CAD. FI. Cat. III: 246).
Vall de Núria, 2200 m (FONT QUER, Enum.: 310).

- Alta muntanya axial, c. 1800-2725 m.
Matollars de gavet, morrenes, llocs rocosos. Rhododendro-Vaeeinion, etc. Vil-IX.

Vessants del Puig de Dòrria, 2350 m; Coma de Planès, 1900 m; capçalera de la vall
Estremera; Coma de Fontalba; Bosc de la Mare de Déu, 2000-2200 m; cap al Callet
Verd, 2100-2300 m; Coma de l'Embut, 2300 m; Coll d'Er, 2725 m; Coma de les Mu·
lleres, 2400 m; Fonts del Freser, 2450 m; cap al Coll de l'Orri, 2325 m; El Gafetar,
2150 m; Gorges del Freser, 1800 m; Clot del Malinfem, 2000 m.

DG 29, 39, 28. Oròfit europ. SW

1043. Senecio doronicum (L.) L.

- Vessant del Puigllançada, a la Costa Geperuda, 2050 m, única localitat on hem vist
la planta.

DG 18. Oròfit alp.



1044. Senecio jacobaea L. 

- Sobre Plañóles, al marge de la carretera, 1175 m. Possiblement vingut de manera 
accidental de la veina Cerdanya, on és forca freqüent. 

D G 2 8 . Lateeur. 

Senecio aquaticus Hill. 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 37; in CAD., Fi. Cat. Ili: 243, sub S. jacobaea subsp. aquaticus). 

- A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis d'aquesta citació. Confusió amb l'espèrie anterior? 

1045. Senecio adonidifolius Loisel. 

Muntanyes de Nuria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 37); Queralbs (CAD, FI. V.: 87;FI. 
Cat. Ili: 241-242). 
Salt del Sastre i més amunt (SEN.,Add.: 89). 
Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 22, t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae). 

- Estatges monta i subalpí en terrenys silicis, c. 1000-2350 m. 
Matollars acidòfils, prats, llocs rocosos. Genistion purgantis, Juniperion nanae, Genis-
tello-Agrostidenion,... VI-X. 

Coli de la Casassa, 1200 m; Campelles, 1250-1300 m; Capdevila, 1050 m; Sta. Cateri
na, 1000 m; solell de Ventola, 1200 m; sobre Plañóles, 1400 m; Planes, 1300 m; sota 
Dòrria, 1400 m; de Toses a la Collada, 1550 m; sobre Segura, 1275 m; Gorges de 
Nuria, 1600-1900 m; sobre la Cova d'Amadeu, 2200 m; Gorges del Freser, sobretot 
als vessants solells (Salt del Grill, La Balma, Clot del Malinfern, Les Espiguetoses, Les 
Marrades, etc.), 1300-2000 m; solell del Torreneules Petit, 2350 m; sobre Pardines; 
de Pardines a Borxetera, 1250 m. 

D G 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Oròfit ibero - occ. 

1046. Senecio viscosus L. 

Salt del Sastre (SEN, Add.: 89). El mateix autor cataloga l'espècie en la seva flora 
nurienca (FI. N.: 67). 
Ribes, Nuria (CAD, FI. Cat. Ili: 241). 

- Estatges monta i subalpí, c. 850-2100 m. 
Llocs pedregosos, talussos, camins,... Galeopsion, etc. VII-IX. 

Aigües de Ribes (850 m), Macana (875-975 m), El Portet (1600 m), Sant Antoni 
(1225 m), sobre Campelles (1575 m), sota Prat de Jou (1600 m), Plañóles, sobre Can 
Morer (1400 m), vora el refugi de Dòrria (2000 m), El Palós (1600 m), Toses, Collada 
de Toses (1800 m), La Molina (Cerdanya), vessants del cim de Pietà Roja (1575 m), 
bosc de Ribes (marges de la carretera forestal), vali Estremerà (1700 m), Queralbs, 
Els Emprius de Serrai (1650 m), Gorges de Nuria (1600-2000 m), sobre el Cingle del 
Boc (1700 m), Gorges del Freser (fins a uns 2000 m), Coma de Fresers (2100 m), de 
Ribesaltes a Pardines (1275 m). 

D G 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Lateeur. 
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1044. Senecio jacobaea L.

- Sobre PIanoles, al marge de la carretera, 1175 m. Possiblement vingut de manera
accidental de la veïna Cerdanya, on és força freqüent.

DG28. Lateeur.

Senecio aquaticus Hill.

Ribes (VAYR., Cat. N.: 37; in CAD., F7. Cat. III: 243, sub S. jacobaea subsp. oquaticus).

- A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis d'aquesta citació. Confusió amb l'espècie anterior?

1045. Senecio adonidifolius Loise!.

Muntanyes de Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 37); Queralbs (CAD., El. V.: 87; El.
Cat. III: 241-242).
Salt del Sastre i més amunt (SEN., Add.: 89).
Núria, 2200 m (BR.-BL., Veg. alp.: 22, t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae).

- Estatges montà i subalpi en terrenys silicis, c. 1000-2350 m.
Matollars acidòfils, prats, llocs rocosos. Genistion purgantis, Juniper/on nanae, Genis
tello-Agrostidenion,... VI-Xo

Coll de la Casassa, 1200 m; Campelles, 1250-1300 m; Capdevila, 1050 m; Sta. Cateri
na, 1000 m; solell de Ventolà, 1200 m; sobre Planoles, 1400 m; Planès, 1300 m; sota
Dòrria, 1400 m; de Toses a la Collada, 1550 m; sobre Segura, 1275 m; Gorges de
Núria, 1600-1900 m; sobre la Cova d'Amadeu, 2200 m; Gorges del Freser, sobretot
als vessants solells (Salt del Grill, La Balma, Clot del Malinfem, Les Espiguetoses, Les
Marrades, etc.), 1300-2000 m; solell del Torreneules Petit, 2350 m; sobre Pardines;
de Pardines a Boixetera, 1250 m.

DG 29, 39,18,28,38. Oròfit ibero - oCC.

1046. Senecio viscosus L.

Salt del Sastre (SEN., Add.: 89). El mateix autor cataloga l'espècie en la seva flora
nurienca (FI. N.: 67).
Ribes, Núria (CAD., FI. Cat. III: 241).

- Estatges montà i subalpí, C. 850-2100 m.
Llocs pedregosos, talussos, camins,... Galeopsion, etc. VII-IX.

Aigües de Ribes (850 ml, Maçana (875-975 ml, El Portet (1600 ml, Sant Antoni
(1225 ml, sobre Campelles (1575 ml, sota Prat de Jou (1600 ml, Planoles, sobre Can
Morer (1400 ml, vora el refugi de Dòrria (2000 ml, El Palós (1600 ml, Toses, Collada
de Toses (1800 ml, La Molina (Cerdanya), vessants del cim de Pleta Roja (1575 ml,
bosc de Ribes (marges de la carretera forestal), vall Estremera (1700 ml, Queralbs,
Els Emprius de Serrat (1650 ml, Gorges de Núria (1600-2000 ml, sobre el Cingle del
Boc (1700 ml, Gorges del Freser (fins a uns 2000 ml, Coma de Fresers (2100 ml, de
Ribesaltes a Pardines (1275 ml.

DG 39,18,28,38. Lateeur.



1047. Senedo vulgaris L. 

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 67). 

— Conreus i llocs ruderals de l'estatge monta, ce. 800-1600 m. 
De l'ordre Chenopodietalia. (I) III-XI (XII). 

Barricò (900 m), El Portet (1600 m), El Baell, voltants de Ribes de Freser, soleil de 
Ventola, Planés, Dòrria (1525 m), sobre Toses (1550 m), Rialb, Fustanyà, Ribesaltes, 
Les Vinyes, etc. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Subcosm. 

Calendula officinalis L. 

Nom vulgar: bojar, bojat. 

— Cultivada com a ornamentai i algun cop subspontània als indrets ruderals. El Baell, 
1200 m; Ribes de Freser, a les vores de riu, 925 m. 

DG 2 8 , 3 8 

1048. Calendula arvensis L. 

— Vessants soleils de l'estatge monta, als conreus, r. 900-1300 m. 
Es fa sobretot als horts de secà; mes rarament a les messes i als guarets. Polygono-
Chenopodion, Secalinetea. IV-VI. 

El Baell, 1200 m; Roques Blanques, 975 m; soleils de Can Paloca i de Ventola, 1100-
1300 m; voltants de Ribes, 900-950 m; Ribesaltes, 1000-1300 m; soleil de Perramon, 
1000 m. 

D G 2 8 , 3 8 . Med. - Submed. 

1049. Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris. 

— Estatge monta, c. 775-1625 m. 
Prats magres, matollars,... De l'ordre Brometalia erecti; també a YAphyllanthion, als 
Ulicetalia, etc. VI-IX. 

Vora el Pont d'en Cabreta (775 m), El Sagnari, Collada de Grats, Barricò, cap a la 
Roca Aguda, El Baell (1100-1300 m), vali d'Angelats, Sant Antoni, cap a Prat de Jou 
(1575 m), Roques Blanques, sobre Dòrria (1600 m), Toses, de Toses a la Collada 
(1550 m), voltants de Ribes, Rialb, bosc de Ribes (1400 m), bosc de Batet (1450 
m), torrent del Forn (Queralbs), Ribesaltes, sota el Puig Comador (1575 m), Collada 
Verda (1625 m), Clots de Maçana, Bruguera, de Bruguera a Saltor, etc. 

DG 2 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Lateeur. 

1050. Carlina acaulis L. 

Nom vulgar: carlina borda. 

Boscos de Ribes, rara (CAD., FI. V.: 91); Ribes (SEN., Add.: 99, sub var. caulescens 
DC) . 
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1047. Senecio vulgaris L.

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 67).

- Conreus i llocs ruderals de l'estatge montà, cc. 800·1600 m.
De l'ordre Chenopodietalia. (I) III-XI (XII).

Barricó (900 ml, El Portet (1600 ml. El Baell. voltants de Ribes de Freser. solell de
Ventolà. Planès. Dòrria (1525 ml. sobre Toses (1550 ml. Rialb, Fustanyà. Ribesaltes.
Les Vinyes, etc.

DG 18.28.38.37.

Calendula officinaIis L.

Subcosm.

Nom vulgar: bojar. bojat.

- Cultivada com a ornamental i algun cop subspontània als indrets ruderals. El Baell.
1200 m; Ribes de Freser. a les vores de riu, 925 m.

DG 28. 38

1048. Calendula arvensis L.

- Vessants solells de l'estatge montà. als conreus. r. 900-1300 m.
Es fa sobretot als horts de secà; més rarament a les messes i als guarets. Po/ygollo
Chellopodioll, Secalinetea. IV-VI.

El Baell, 1200 m; Roques Blanques. 975 m; solells de Can Paloca i de Ventolà. 1100
1300 m; voltants de Ribes. 900-950 m; Ribesaltes. 1000-1300 m; solell de Perramon,
1000 m.

DG 28. 38. Med. - Submed.

1049. Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris.

- Estatge montà. c. 775-1625 m.
Prats magres. matollars •... De l'ordre Brometalia erecti; també a l'Aphy//allthioll, als
Ulicetalia, etc. VI-IX.

Vora el Pont d'en Cabreta (775 ml, El Sagnari. Collada de Grats, Barricó. cap a la
Roca Aguda. El Baell (1 100-1300 ml. vall d'Angelats, Sant Antoni. cap a Prat de Jou
(1575 ml. Roques Blanques. sobre Dòrria (1600 ml. Toses, de Toses a la Collada
(1550 ml. voltants de Ribes. Rialb. bosc de Ribes (1400 ml. bosc de Batet (1450
ml. torrent del Forn (Queralbs), Ribesaltes. sota el Puig Comador (1 575 ml. Collada
Verda (1625 ml, Clots de Maçana. Bruguera, de Bruguera a Saltar, etc.

DG 29, 18,28,38,48.27,37.

1050. Carlina acauIis L.

Lateeur.

Nom vulgar: carlina borda.

Boscos de Ribes, rara (CAD., FI. V.: 91); Ribes (SEN .• Add.: 99, sub var. cau/escens
DC.).



Abunda des del Pont de Cremai al Sait del Sastre (CAD., FI. V.: 9l;FÌ. Cat. III: 399); 
Nûria (SEN., Add.: 99, sub var. caulescens D C ; Fi. N.: 69 "i l'espècie caulescens"). 
Nûria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scoparne subassociació de Fes
tuca ovina subsp. indigesta). 

— Estatges monta superior i subalpi, ce. Penetra a l'estatge alpi i pot davallar també 
al monta interior. 1100-2450 m. 
Pastures, landes de bruguerola. Mesobromion, Nardion, Calluno-Genistion, Festucion 
eskiae, etc. VI-IX. 

La Toella, sota la Roca del Corb, torrent Roig (1100 m), baga del Baell, La Berruga, 
Campelles (1250 m), Costa Pubilla (2000 m), vessants del cim de Pietà Roja (molt 
abundant), Pia d'Anyella, sobre Pia de Rus, Collada de Toses, cap a la Creu de Meians, 
(molt abundant), torrent del Palós (1900 m), sobre Dòrria (1800 m), cap al Pia de les 
Salines (2150 m), Coma de Planés, Gorges de Nûria, Coma de Fontnegra (2050 m), 
Emprius del Freser (2340 m), entre la Coma de Fresers i la de les Eugues (2450 m), 
Gorges del Freser (Les Marrades. La Molcó, Les Espiguetoses...), Els Emprius de Ser
rât, La Canya (1900 m), Pia Rodò, Collada de Meianells, del Mont-roig a la Collada 
Verda, sobre Pardines, Puig del Pia de les Pasteres, Coli del Pai, vessants del Puig s'Es-
tela i del Puig de Coma d'Olla, llisos de Taga (1500-1950 m), sobre Can Barratoli, so
bre la Falgosa (1425 m), Conivella, cap alaPortella (Bruguera), sobre Coli de Jou, etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

1051. Carlina acanthifolia Ali. subsp. cynara (Pourret ex Duby) Rouy 

Nom vulgar: carlina. 

De Costabona a Nûria (COMP., Hist. Nat. II: 398). 
Ribes (CAD., Fi. V.: 91 ; FI. Cat. Ili: 399). 
Nûria (CAD., FI. Cat. Ili: 399). SEN. també la cataloga (Fi. N.: 69). 

- Estatges monta i subalpi, ce 800-2000 m. 
Prats, landes de bruguerola,... De l'ordre Brometalia erecti; també al Calluno-Genis
tion, al Festucion eskiae, etc. VII-IX. 

Des de la zona meridional de la Vali fins al Pia d'Anyella, a vora el Coli dels Homes 
(2000 m) i als Plans de Pòrtoles. Algunes localitats concrètes: Estèguel, Collada de 
Grats, Golobran, Barricò, soleils de Can Perramon de Baix, torrent Roig. El Grau 
(1300 m), La Berruga, El Baell, Campelles, Sant Antoni, Roques Blanques, Dòrria, 
sobre Toses (1600 m), Collada de Toses, baga de Toses, voltants de Ribes, Rialb, 
Vilamanya, de Fustanyà a Serrât, vali Estremerà (1300 m), cap a la Plana, torrent del 
Forn, Gorges del Freser (Les Ribes, La Balma, Guardiola, Les Espiguetoses,...), Costa 
Ardena, l'Orri, sobre Pardines, Les Noufonts, Conivella, Clots de Maçana, vessants 
meridional del Taga, Camp dels Dois (1525 m), Sant Eloi (1700 m), Sant Amane 
(1825 m), etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 27, 37. Oròfit europ. 

Carlina x vayredae Gaut. (= C. acanthifolia subsp. cynara x acaulis). 

Aiguës de Ribes (CAD., Carlinas: 10; FI. Cat. IH: 402). SEN.reculllacitaciódeCAD., 
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Abunda des del Pont de Cremal al Salt del Sastre (CAD., F/. v.: 91; F/. Cat. III: 399);
Núria (SEN., Add.: 99, sub var. caulescens DC.; FI. N.: 69 "i l'espècie caulescens").
Núria, 2200 m (BR.·BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassociació de Fes·
tuca ovina subsp. indigesta).

- Estatges montà superior i subalpí, cc. Penetra a l'estatge alpí i pot davallar també
al montà inferior. 1100·2450 m.
Pastures, landes de bruguerola. Mesobrom/on, Nard/on, Calluno·Genistion, Festuc/on
eskiae, etc. VI·IX.

La Toella, sota la Roca del Corb, torrent Roig (1100 ml, baga del Baell, La Berruga,
Campelles (1250 ml, Costa Pubilla (2000 ml, vessants del cim de Pleta Roja (molt
abundant), Pla d'Anyella, sobre Pla de Rus, Collada de Toses, cap a la Creu de Meians,
(molt abundant), torrent del Palós (1900 ml, sobre Dòrria (1800 ml, cap al Pla de les
Salines (2150 ml, Coma de Planès, Gorges de Núria, Coma de Fonlnegra (2050 ml,
Emprius del Freser (2340 ml, entre la Coma de Fresers i la de les Eugues (2450 ml,
Gorges del Freser (Les Marrades. La Molçó, Les Espiguetoses...), Els Emprius de Ser·
rat, La Canya (1900 ml, Pla Rodó, Collada de Meianells, del Mont·roig a la Collada
Verda, sobre Pardines, Puig del Pla de les Pasteres, Coll del Pal, vessants del Puig s'Es·
tela i del Puig de Coma d'Olla, llisos de Taga (1500·1950 ml, sobre Can Barratort, so·
bre la Falgosa (1425 ml, Conivella, cap a la Portella (Bruguera), sobre Coll de Jou, etc.

DG 39, 18,28,38,48,27,37. EUL

1051. Carlina acan!hifolia All. subsp. cynara (Pourret ex Duby) Rouy

Nom vulgar: carlina.

De Costabona a Núria (COMP., Hist. Nat. lI: 398).
Ribes (CAD., FI. v.: 91; FI. Cat. III: 399).
Núria (CAD., FI. Cat. III: 399). SEN. també la cataloga (FI. N.: 69).

- Estatges montà i subalpí, cc 800-2000 m.
Prats, landes de bruguerola,... De l'ordre Brometalia erecti; també al Calluno·Genis·
tion, al Festucion eskiae, etc. VII·IX.

Des de la zona meridional de la Vall fms al Pla d'Anyella, a vora el Coll dels Homes
(2000 m) i als Plans de Pòrtoles. Algunes localitats concretes: Estèguel, Collada de
Grats, Golobran, Barricó, solells de Can Perramon de Baix, torrent Roig. El Grau
(1300 ml, La Berruga, El Baell, Campelles, Sant Antoni, Roques Blanques, Dòrria,
sobre Toses (1600 m), ·Collada de Toses, baga de Toses, voltants de Ribes, Rialb,
Vilamanya, de Fustanyà a Serrat, vall Estremera (1300 ml, cap a la Plana, torrent del
Forn, Gorges del Freser (Les Ribes, La Balma, Guardiola, Les Espiguetoses,...), Costa
Ardena, l'Orri, sobre Pardines, Les Noufonts, Conivella, Clots de Maçana, vessants
meridionals del Taga, Camp dels Dois (1525 ml, Sant Eloi (1700 ml, Sant Arnanç
(1825 ml, etc.

DG 39, 18,28,38,48,27,37. Oròfit europ.

Carlina x vayredae Gaut. (= C. acanthifolia subsp. cynara x acaulis).

Aigües de Ribes (CAD., Carlinas: 10; FI. Cat. III: 402). SEN. recull la citació de CAD.,



bé que diu "voltants de Ribes" (Pl. d'Esp. 1916: 236); i en el seu catàleg nurienc in
clou els hibrids C. x vayredae i C. x secondaireana Sen., aquest darrer résultat —se-
gons eli— de l'encreuament de C. acanthifolia i C. acaulis. 

- A Pherbari Cadevall existeix un testimoni de la citació d'Aiguës de Ribes (localitat 
que CAD. indica sota el nom de Montagut). 

DG 38. 

Atractylis cancellata L. 

Muntanyes de Nuria (COSTA, Introd.: 145 ; in WK., Prodr. II: 130). 

- BUB. (FI. Pyr. II: 21 A) refusa la citació de COSTA i posa l'espècie dins les "compositae repudia-
tae" (sub Crocodilinia cancellata (Cupan.) Caremus). De fet, però, ja el mateix COSTA a les "en
miendas y adiciones" de la seva flora de Catalunya (:282) havia corregit la citació, especificant: 
"léase montes de Horta (Barcelona)". 

1052. Echinops sphaerocephalus L. subsp. sphaerocephalus 

Queralbs (CAD., FI. V.: 89); cap a la Ruira (CAD., Exe: 94); Ribes, Queralbs (CAD., 
FI. Cat. III: 327-328). SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 68) sensé espe
cificar localitat. 

- Estatge monta, r. Penetra poc a l'estatge subalpi. 850-1500 (1700) m. 
Marges, llocs ruderals, especialment en indrets secs i calents. Origanelalia vulgaris, 
Onopordion acanthii. VII-IX. 

Vali d'Esteguelella, 1200 m; sobre el Sagnari, 1000 m; entre Barricò i Estèguel, 900 
m; soleil de Can Perramon de Baix, 875 m; Aiguës de Ribes, 850 m; El Solà, 1175 m; 
Fornells, 1300 m; sota Dòrria, 1450 m; cap a la Collada de Toses, 1700m;deQuer
albs a la Ruira, 1250 m; sobre les Vinyes, 1100 m; sota Can Nofre, 1175 m;Pardi-
nes, 1225 m. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. S 

1053. Arctium lappa L. 

Vali de Ribes (CAD., FI. Cat. III: 406). 

- Zona meridional de la Vali, rrr. De l'aliança Arction. 

Entre la Corba i Can Perramon, 800 m; sota el Sagnari, 800 m; torrent de Coli de 
Jou, 1400 m; Aiguës de Ribes, 825 m. La citació de CAD. es refereix també a Aiguës 
de Ribes, ja que al seu herbari el plec corresponent du, com a localitat, "junto al 
Balneario Montagut". 

D G 3 8 . 3 7 . Eur. 

1054. Arctium minus Bernh. 

Nom vulgar: repalassa; els capítols també repalassa o estira-cabells. 

- Estatge monta, c; i penetra sovint al subalpi. 800-1900 m. 
Es fa en indrets ruderals poc secs. De l'aliança Arctíon. VII-VIII (X). 
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bé que diu "voltants de Ribes" (Pl. d'Esp. 19i6: 236); i en el seu catàleg nurienc in
clou els hlbrids C. x vayredae i C. x secondaireana Sen., aquest darrer resultat -se
gons ell- de l'encreuament de C. acanthifolilI i e acaulis.

- A l'herbari Cadevall existeix un testimoni de la citació d'Aigües de Ribes (localitat
que CAD. indica sota el nom de Montagut).

DG 38.

Arractylis cancellata L.

Muntanyes de Núria (COSTA, lntrod.: 145; in WK., Prodr. IJ: 130).

- BUS. (A. Pyr. lI: 274) refusa la citació de COSTA i posa l'espècie dins les "cornpositae repudia·
tac" (sub Crocodilinia cancellara (Cupan.) Carcmus). De fet, però, ja el mateix COSTA a les "en
miendas y adiciones" de la seva flora de Catalunya (:282) havia corregit la citació, especificant:
"léase montes de Horta (Bazcelona)".

1052. Echinops sphaerocephalus L. subsp. sphaerocephalus

Queralbs (CAD., El. V.: 89); cap a la Ruira (CAD., Exc.: 94); Ribes, Queralbs (CAD.,
F/. Cat. III: 327-328). SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (El. N.: 68) sense espe
cificar localitat.

- Estatge montà, r. Penetra poc a l'estatge subalpí. 850-1500 (1700) m.
Marges, llocs ruderals, especialment en indrets secs i calents. Origanetalia vulgaris,
Onopordion acanthii. VII-IX.

Vall d'Esteguelella, 1200 m; sobre el Sagnari, 1000 m; entre Barricó i Estèguel, 900
m; solell de Can Perramon de Baix, 875 m; Aigües de Ribes, 850 m; El Solà, 1175 m;
Fornells, 1300 m; sota Dòrria, 1450 m; cap a la Collada de Toses, 17UOm;deQuer
albs a la Ruira, 1250 m; sobre les Vinyes, 1100 m; sota Can Nofre, 1175 m; Pardi
nes, 1225 m.

DG 18,28,38,27,37.

1053. Arctium lappa L.

Vall de Ribes (CAD., F/. Cat. III: 406).

Eur. S

- Zona meridional de la Vall, rrr. De l'aliança Arctioll.

Entre la Corba i Can Perramon, 800 m; sota el Sagnari, 800 m; torrent de Coll de
Jou, 1400 m; Aigües de Ribes, 825 m. La citació de CAD. es refereix també a Aigües
de Ribes, ja que al seu herbari el plec corresponent du, com a localitat, "junto al
Ba1neario Montagut".

DG 38. 37.

1054. Arctlum minus Bernh.

Nom vulgar; repalassa; els capítols també repalassa o estira-cabells.

- Estatge montà, c; i penetra sovint al subalpí. 800-1900 m.
Es fa en indrets ruderals poc secs. De l'aliança Arction. VII-VIII (X).

Eur.



Sota Esteguelella (800 m), Barricò, Aigues de Ribes, El Baell, Lleixes de la Covil 
(1600-1700 m), Campelles, Espinosa, Fornells, La Polella, Toses, sobre Toses(1500 
m), Ribes de Freser, Rialb, baga d'Estremerà (1400-1700 m), sota la Cova delPeni-
tent (1900 m), Queralbs, Gorges de Nùria (1700 m), Mas Conili, Pardines, Clots de 
Macana (1100 m), etc. 

La majoria dels exemplars pertanyen sens dubte a la subsp. minus. Però alguns (per 
exemple, un de Daió de Dalt, 1425 m) s'acosten a la subsp. pubens (Bab.) Arènes. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Plurireg. 

Arctium x nothum (Ruhm.) Weiss. (= A. minus x lappa). 

— Vora Aigues de Ribes, 825 m, dins l'area on conviuen ambdós progenitors. 

D G 3 8 . 

1055. Staehelina dubia L. 

Ribes, Planoles (VAYR. in CAD*., FI. Cat. Ili: 396); Ribes (BUB., FI. Pyr. II: 176, 
sub S. rosmarinifolia (Pen. Lobel) Cassin). 

— Zona meridional de la Vali. rrr. 

Sobre la Corba, 900 m, en un indret arrecerat, juntament amb Helichrysum stoechas 
i altres plantes termòfiles. 
La indicació vayredana de Planoles —de la qual no hi ha testimonis al seu herbari-
creiem que necessita confirmació. Pel que fa a les citacions de Ribes (a l'herbari Vay-
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Sota Esteguelella (800 m), Barricó, Aigües de Ribes, El Baell, Lleixes de la Covil
(1600-1700 m), Campelles, Espinosa, Fornells, La Polella, Toses, sobre Toses (1500
m), Ribes de Freser, Rialb, baga d'Estremera (1400-1700 m), sota la Cova del Peni
tent (1900 m), Queralbs, Gorges de Núria (1700 m), Mas Conill, Pardines, Clots de
Maçana (1100 m), etc.

La majoria dels exemplars pertanyen sens dubte a la subsp. minus. Però alguns (per
exemple, un de Daió de Dalt, 1425 m) s'acosten a la subsp. pubens (Bab.) Arènes.

DG 29,39, 18,28,38,27,37. Plurireg.

9 • Arctium lappa
O Staehelina dubia

--,

"'--, ~

~

~

~-
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2 3

Arctium x nothum (Ruhrn.) Weiss. (= A. minus x /appa).

- Vora Aigües de Ribes, 825 m, dins l'àrea on conviuen ambdós progenitors.

DG38.

1055. Staehelina dubia L.

Ribes, Planoles (VAYR. in cAIJ., FI. Cat. III: 396); Ribes (BUB., FI. Pyr. lI: 176,
sub S. rosmarillifolia (pen. Lobel) Cassin).

- Zona meridional de la Vall. rrr.

Sobre la Corba, 900 m, en un indret arrecerat, juntament amb Helichrysum stoechas
i altres plantes termòfIles.
La indicació vayredana de Planoles -de la qual no hi ha testimonis al seu herbari
creiem que necessita confirmació. Pel que fa a les citacions de Ribes (a l'herbari Vay-



reda hi ha un exemplar d'aquesta procedencia) podrien correspondre a alguna locali
tà! de la zona meridional (al carni ral entre Campdevànol i Ribes). 

DG 28? 38? 37. Med.W 

Jurìnea humilis (Desf.) D C ; J. pyrenaica Gren. et Godr. 

Revers de la Collada de Nuria (COMP.,/fisi . Nat. II: 396; in VAYR. ,P / . not: 95 , Cat. N: 42 ) . 

- Ja indicada anteriorment a la vali d'Eina cerdana per GREN. et GODR. (FI. Fr. II: 270) i per 
BENTH. segons PHILIPPE (v. BAUD. et CAUWET, Rech. cut.: 75) . GAUT. (Catal.: 294) dubta-
va de la presencia d'aquesta planta caleteóla a la vali d'Eina, però BAUD. et CAUWET (l. e.} han 
fet notar que en aquesta localitat pirinenca hi ha claps de terrenys calcaris on podria haver vis-
cut l'espècie. eliminada després per la rapacitat d'alguns botànics. Per la nostra part, sense dades 
més fidedignes, no creiem oportú d'admetre la planta en aquest catàleg. 

1056. Carduus nutans L. subsp. nutans 

Ribes (CAD., FI. Cat. Ili: 357). 

— Estatges monta i subalpí, r, però localment abundant. 1000-1800 m. 
Erms, talusos, vores de carreteres forestáis. Onopordion acanthii. VII-IX. 

Campelles, 1300 m; Sant Antoni, 1225 m; Ventola, 1300 m; Collada de Toses, 1800 
m; Macana, 1025 m; vora Segura, 1100 m; abundant a la carretera forestal del bosc 
de Ribes, 1400-1600 m; Costa Ardena, 1200-1300 m; Les Vinyes, 1075 m; Serrat 
d'en Posa, 1150 m; cap a Perapinta, 1300 m. 

DG 18 ,28 , 38. Lateeur. 

1057. Carduus crispus L. 

Ribes, Queralbs, fins al Salt del Sastre (SEN., Add.: 97); vers Queralbs, i ais pendents 
entre el Pont de Cremai i el Salt del Sastre (SEN., PI. d'Esp. 4: 244); Salt del Sastre 
(SEN., FI. TV.: 68) (CAD., Fi. Cat. Ili: 354); Ribes (SEN. in CAD., Fi. Cat. Ili: 354). 
(Vegeu C. litigiosus). 

— Estatges monta i subalpí, r. 875-1800 m. 
Es fa als llocs ruderals poc o molt humits, a les vores de riu, clarianes de vernedes,... 
Arction, Convulvuletalia sepium. VII-IX. 

Barricò, 900 m; vali d'Angelats, 1075 m; Molí de Can Gorra, 875 m; cap a Sant An
toni, 1150 m; voltants de Ribes, 900-975 m; sota Plañóles, 1050 m; Gorges de Nuria 
(Salt del Sastre, cap al Salt de l'Aigua), 1650-1750 m; Jaca de la Balma, 1700 m; ri-
beral del Segadell, entre Ribes i Pardines, 950-1150 m. 

Les poblacions comarcáis semblen pertànyer a la subsp. crispus. 

DG 39, 28, 38, 27. Eur. 

Carduus litigiosus Nocca et Balbis; C. sanctae-balmae Loisel. 

Nuria (VAYR., PI. Cat.: 36, sub C. sanctae-balmae var. hispanicus Vayr.). 

- Dos plecs existents a l'herbari Vayreda, l'un provinent de Ribes i l'altre de Nuria ("in sylvis 

umbrosis 1800 m"), pertanyen indubtablement a C. crispus. 
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reda hi ha un exemplar d'aquesta procedència) podrien correspondre a alguna locali
tat de la zona meridional (al camí ral entre Campdevànol i Ribes).

DG 28? 38? 37. Med. W

Jurinea humilis (Desf.) DC.; J. pyrenaica Gren. et Godr.

Revers de la Collada de Núria (COMP., Hist. Nat. lI: 396; in VAYR., Pl. !Iot.: 95, Cat. N.: 42).

- Ja indicada anteriorment a la vall d'Eina cerdana per GREN. et GODR. (FI. Fr. IJ: 270) i per
BENTH. segons PHlLIPPE (v. BAUD. et CAUWET, Recf¡. crir. ." 75). GAUT. (Carat.." 294) dubta
va de la presència d'aquesta planta calcícola a la vall d'Eina, però BAUD. et CAUWET (I. c.) han
fet notar que en aquesta localitat pirinenca hi ha claps de terrenys calcaris on podria haver vis
cut l'espècie. eliminada després per la rapacitat d'alguns botànics. Per la nostra part. sense dades
més fidedignes, no creiem oportú d'admetre la planta en aquest catàleg.

1056. Carduus nutans L. subsp. nutans

Ribes (CAD., El. Cat. III: 357).

- Estatges montà i subalpí, r, però localment abundant. 1000-1800 m.
Erms, talusos, vores de carreteres forestals. Onopordion aeanthii. VII-IX.

CampeUes, 1300 m; Sant Antoni, 1225 m; Ventolà, 1300 m;CoUada de Toses, 1800
m; Maçana, 1025 m; vora Segura, 1100 m; abundant a la carretera forestal del bosc
de Ribes, "1400-1600 m; Costa Ardena, 1200-1300 m; Les Vinyes, 1075 m; Serrat
d'en Posa, 1150 m; cap a Perapinta, 1300 m.

DG 18,28,38. Lateeur.

1057. Carduus crispus L.

Ribes, Queralbs, fms al Salt del Sastre (SEN., Add.: 97); vers Queralbs, i als pendenls
entre el Pont de Cremal i el Salt del Sastre (SEN., Pl. d'Esp. 4: 244); Salt del Sastre
(SEN., El. N.: 68) (CAD., El. Cat. III: 354); Ribes (SEN. in CAD., El. Cat. III: 354).
(Vegeu C. litigiosus).

- Estatges montà i subalpí, r. 875-1800 m.
Es fa als Uocs ruderals poc o molt humits, a les vores de riu, clarianes de vernedes, ...
Aretion, Convulvuletalia sepium. VII-IX.

Barricó, 900 m; vall d'Angelats, 1075 m; Molí de Can Gorra, 875 m; cap a Sant An
toni, 1150 m; voltants de Ribes, 900-975 m; sota Planoles, 1050 m; Gorges de Núria
(Salt del Sastre, cap al Salt de l'Aigua), 1650-1750 m; Jaça de la Bahna, 1700 m; ri
beral del SegadeU, entre Ribes i Pardines, 950-1150 m.

Les poblacions comarcals semblen pertànyer a la subsp. crispus.

DG 39, 28, 38, 27. EUL

Carduus iitigiosus Nocca et Balbis; C. sanctae-balmae Loisel.

Núria (VAYR., PI. Cat.: 36, sub e sonctae-balmae var. !lispa,¡icus Vayr.).

- Dos plecs existents a l'herbari Vayreda, ¡'un provinent de Ribes i ¡'altre de Núria ("in sylvis
umbrosis 1800 m"), pertanyen indubtablement a C. crispus.



Carduus acanthoides L. 

Ribes (CAD., Notasfîtog. 07 .16) . 

- A l'herbari Cadevall no existeixen testimonis d'aquesta citació. D'altra banda, és molt significa-
tiu que CAD. no inclogui després aquesta especie en la seva Flora de Catalunya, ni hi àssenyali de 
Ribes altres especies afins amb les quais l'hagués pogut confondre. 
Es évident que cal refusar l'antiga citació cadevalliana. 

Carduus nigrescens Vill. i C. vivariensis Jordan 

Ribes, Queralbs (SALV. in COSTA, Introd.: 137, sub C. nigrescens f. glabra Wk.) (SALV., 
COLM. in WK., Prodr. II: 197, sub C. nigrescens);Kibes (CAD., Fl. V.: 90, sub C. nigrescens vu. 
glaber Costa). 
Ribes (BUB., Fl. Pyr. II: 145, sub Onopyxus hamulosus (Magnoli? ) Bub, com a sinônim de C. 
vivariensis Jord. i C. nigrescens Benth.) 
- Pel que fa a la citació de COSTA, aquest mateix autor especifica mes tard (Supl.: 45-46): 
"algunas formas que se habían tomado como pertenecientes a esta especie" (C. nigrescens)" se 
aproximan más al C. médius, del cual se separan las que acabamos de citar" (i no hi son incloses 
les de Ribes i Queralbs, ni les pre-pirinenques en general).... De manera que implícitament atri-
bueix les citacions pirinenques de C. nigrescens a C. medius. 
CAD. a la seva Flora de Catalunya no repeteix la citació de Ribes i, d'altra banda, al seu herbad 
no n'hi ha testimonis. 
De la indicado de BUB. no podem fer-ne cap comentan ben fonamentat. 
És possible que totes aqüestes indicacions fossin degudes a confusió amb C. carlinifolius. Remar
caren! que aquesta especie presenta a les zones mes baixes de la comarca unes formes que fan pen
sar una mica en C. vivariensis. 

Carduus defloratus L. 

Vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae). 

- No hi ha dubte que es tracta de la planta que anomenem nosaltres C. carlinifolius. 

Carduus medius Gouan 

Nuria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 41); Nuria (SALV. in CAD., Fl. Cat. III: 356). 
Ribes (VAYR. in CAD., Fl. Cat. III: 356). 

- SEN. (Fl. N.: 68) comenta: "Catalogat per Salvador. Creiem que no és especie de tal altitud. 
No l'hem trobat tampoc". 
Segons hem vist a l'herbari Vayreda, les plantes de Nuria, La Molina, etc. donades com a C. 
medius corresponen en realitat a C. carlinifolius. Creiem, dones, que les citacions de C. medius cal 
atribuir-Íes a C. carlinifolius. No es pot admetre, pero, l'opinió de SEN. quan diu que C. medius 
no pot existir a Nuria perqué "no és especie de tal altitud". Precisament, a les zones mes elevades 
hem observât algunes formes de C. carlinifolius que semblen decantar-se cap a C. argemone 
Pourret ex Lam i que, per tant, podrien prendre's per C. medius Gouan. 

1058. Carduus carlinifolius Lam. 

Ribes, fins a Nuria (SEN., Add.: 96, sub C. petrophilus Timb.). Aquest mateix autor 
inclou el tàxon en el seu catàleg nurienc (FL N.: 68). 
Valí de Ribes, fins a Nuria (CAD., Fl. Cat. III: 355, sub raça petrophilus). 
(Vegeu també C. nigrescens, C. defloratus i C. medius). 

- Estatges monta i subalpí, ce; penetra a l'estatge alpí. 825-2250 (2500) m. 
Prats secs, terres remogudes, clarianes de bosc,.. preferentment en terrenys calcaris. 
Seslerietalia coeruleae, Brometalia erecti, etc. VII-IX. 
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Carduus acantllOides L.

Ribes (CAD., Notas fitog. 07: 16).

- A l'herbari CadevaU no existeixen testimonis d'aquesta citació. D'altra banda, és molt significa
tiu que CAD. no inclogui després aquesta espècie en la seva Flora de Catalunya, ni hi assenyali de
Ribes altres espècies afins amb les quals l'hagués pogut confondre.
És evident que cal refusar l'antiga citació cadevalliana.

Cardu.us nigrescens ViU. i C. YiYariensis Jordan

Ribes, Queralbs (SALV. in COSTA, lntrod.: 137, sub C. nigrescens f. glabra Wk.) (SALV.,
CaLM. in WK., Prodr. ll: 197, sub C. nigrescens);Ribes (CAD., FI. V.: 90, sub C. nigrescensvar.
glaber Costa).
Ribes (BUB., FI. Pyr. Il: 145, sub Onopyxus hamulosus (Magnoli?) Bub, com a sinònim de C.
viyariensis Jord. i C. nigrescens Benth.)

- Pel que fa a la citació de COSTA, aquest mateix autor especifica més tard (Supl.: 45-46):

"algunas formas que se habían tornado como pertenecientes a esta especie" (c. nigrescens)" se
aproximan mas al C. medius, del cual se separan las que acabamos de citar" (i no hi son incloses
les de Ribes i Queralbs, ni les pre-pirinenques en general).... De manera que implícitament atri
bueix les citacions pirinenques de C. nigrescens a C. medius.
CAD. a la seva Flora de Catalunya no repeteix la citació de Ribes i, d'altra banda, al seu herbari
no n'hi ha testimonis.
De la indicació de BUB. no podem fer-ne cap comentari ben fonamentat.
És possible que totes aquestes indicacions fossin degudes a confusió amb C. carlinifolius. Remar·
carem que aquesta espècie presenta a les zones més baixes de la comarca unes formes que fan pen
sar una mica en C. vivan·ensis.

Carduus dej10ratus L.

Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae).

- No hi ha dubte que es tracta de la planta que anomenem nosaltres C. carlinifolius.

Carduus medius Gouan

Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 41); Núria (SALV. in CAD., FI. Cat. llI: 356).
Ribes (VAYR. in CAD., FI. Cat. llI: 356).

- SEN. (FI. N.: 68) comenta: "Catalogat per Salvador. Creiem que no és espècie de tal altitud.
No l'hem trobat tampoc".
Segons hem vist a l'herbari Vayreda, les plantes de Núria, La Molina, etc. donades com a C.
medius corresponen en realitat a C. carlinifolius. Creiem, doncs, que les citacions de C. medius cal
atribuir·les a C. carlinifolius. No es pot admetre, però, l'opinió de SEN. quan diu que C. medius
no pot existir a Núria perquè "no és espècie de tal altitud". Precisament, a les zones més elevades
hem observat algunes formes de C. carlinifolius que semblen decantar-se cap a C. argemone
Pourret ex Lam i que, per tant, podrien prendre's per C. mediur Gouan.

1058. Carduus cartinifotius Lam.

Ribes, fms a Núria (SEN., Add.: 96, sub C. petrophilus Timb.). Aquest mateix autOt
inclou el tàxon en el seu catàleg nutienc (FL N.: 68).
Vall de Ribes, fins a Núria (CAD., FI. Cat. III: 355, sub taça petrophilus).
(Vegeu també C. nigrescens, C. defloratus i C. medius).

- Estatges montà i subalpí, cc; penetta a l'estatge alpí. 825·2250 (2500) m.
Prats secs, terres remogudes, clarianes de bosc,.. preferentment en terrenys calcaris.
Seslerietalia coeruleae, Brometalia erecti, etc. VII·IX.



Des de la zona meridional de la Vali fìns als vessants del Puigllancada, a la capcalera 
de la Coma de Fresers i a la Serra Cavallera. Algunes localitats: vora Can Perramon de 
Baix (825 m), bosc de Barricò, Collada de Grats (1275 m), Golobran, vali d'Angelats, 
La Berruga (abundant), baga de Campelles, Plañóles, cap alPinetar (1450 m ) , Toses, 
Pia de Rus, Costa Rasa (2000 m), cap a la Collada de Toses, sota el Collet de les 
Barraques, Rialb, sobre Vilamanya (1400 m), baga d'Estremerà, Font de l'Home 
mort (1900 m), Costa de les Tutes (2200 m), Gorges de Nuria (1600-2000 m), Coma 
de Fontnegra (2050 m), Clot de la Balma, Planell de Coma de Vaca, Emprius del 
Freser (2225 m), sota el Pie de Fresers (2500 m), baga de Siat (1800 m), vers el 
Mont-roig (1750 m), Puig s'Estela, llisos de Taga, Pineda Rosta, Conivella, Bac de 
l'Heura, Clots de Macana, Perramon (975 m), etc. etc. 

Planta molt polimorfa. A l'estatge monta hom troba sovint una forma de capitols 
petits i bràctees forca escalonades que recorda C. vivariensis. Als llocs més elevats, en 
canvi, hi ha individus de capítols grossos i fulles relativament ampies i planes que fan 
pensar un xic en C. argemone Pourret. 

De manera general, és molt variable —i sembla molt poc significativa— la longitud del 
peduncle (que oscil-la entre menys de 2 cm i més d'un pam). 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 27, 37. Oròfit alp. 

Carduus x nuriae Sen. et Pau (= C. carlinifolius x crispus) 

Entre el Pont de Cremai i el Salt del Sastre (SEN.,Pl. d'Esp. 4: 244; in CAD., FI. Cat. 
Ili: 359); del Pont de Cremai a Nuria (SEN., Add.: 96); Salt del Sastre (SEN., FI. N.: 
68;Pl. d'Esp.: 224-225, sub C. nuriensis). 

- Vora la Polella, 1450 m. 

DG 39, 38. 

Carduus carlinifolius x nutans 

— Apareix alguna vegada entre els progenitors; sobretot a les vores de carreteres 
forestáis. 

Prop la Collada de Toses, 1800 m; baga d'Estremerà, 1400 m. SEN. ja havia assenya-
lat aquest hibrid al Puigllancada, sobre Gavarrós, 2000 m (Quelq. f. nouv.: 197, sub 
C. xloretti Rouy var. catalaunicus). 

D G 1 8 . 2 8 . 

1059. Carduus carlinoides Gouan subsp. carlinoides 

Muntanyes de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 138) (COSTA in WL.,Prodr. II: 
194). 
Nuria (VAYR., Cat. N.: 41) (CAD. , ¿xa : 102, sub Cirsium carlinoides); vali de Nuria 

(CAD.,FI. V.: 90;FI. Cat. Ili: 354). 
Queralbs (VAYR., Cat. N.: 4 1 ; in CAD.,FI. Cat. Ili: 354). 
Abundantissima al Coli de Finestrelles (SEN., FI. N.: 68). 
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Des de la zona meridional de la Vall fins als vessants del Puigllançada, a la capçalera
de la Coma de Fresers i a la Serra Cavallera. Algunes localitats: vora Can Perramon de
Baix (825 m), bosc de Barricó, Collada de Grats (1275 m), Golobran, vall d'Angelats,
La Berruga (abundant), baga de Campelles, Planoles, cap al Pinetar (1450 m), Toses,
Pla de Rus, Costa Rasa (2000 m), cap a la Collada de Toses, sota el Callet de les
Barraques, Rialb, sobre Vilamanya (1400 m), baga d'Estremera, Font de l'Home
mort (1900 m), Costa de les Tutes (2200 m), Gorges de Núria (1600-2000 m), Coma
de Fontnegra (2050 m), Clot de la Balma, Planell de Coma de Vaca, Emprius del
Freser (2225 m), sota el Pic de Fresers (2500 m), baga de Siat (1800 m), vers el
Mont-roig CI 750 m), Puig s'Estela, llisos de Taga, Pineda Rosta, Conivella, Bac de
l'Heura, Clots de Maçana, Perramon (975 m), etc. etc.

Planta molt polimorfa. A l'estatge montà hom troba sovint una forma de capítols
petits i bràctees força escalonades que recorda C. vivariensis. Als llocs més elevats, en
canvi, hi ha individus de capítols grossos i fulles relativament amples i planes que fan
pensar un xic en C. argemone Paurret.

De manera general, és molt variable -i sembla molt poc significativa- la longitud del
peduncle (que oscil·la entre menys de 2 cm i més d'un pam).

DG 29, 39, 18,28,38,27,37. Oròfit alp.

Carduus x nuriae Sen. et Pau (= C. carlinifolius x erispus)

Entre el Pont de Cremal i el Salt del Sastre (SEN., P/. d'Esp. 4: 244; in CAD., FI. Cat.
III: 359); del Pont de Cremal a Núria (SEN., Add.: 96); Salt del Sastre (SEN., FI. N.:
68; PI. d'Esp.: 224-225, sub C. nuriensis).

- Vora la Polella, 1450 m.

DG 39, 38.

Carduus carlinifolius x nulans

- Apareix alguna vegada entre els progenitors; sobretot a les vores de carreteres
forestals.

Prop la Collada de Toses, 1800 m; baga d'Estremera, 1400 m. SEN. ja havia assenya
lat aquest híbrid al Puigllançada, sobre Gavarrós, 2000 m (Que/q. f nouv.: 197, sub
C. x /oretti Rouy var. eata/aunieus).

DG 18,28.

1059. Carduus carlinoides Gouan subsp. carlinoides

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA, [ntrod.: 138) (COSTA in WK., Prodr. [[e

194).
Núria (VAYR., Cat. N.: 41) (CAD., Exc.: 102, sub Cirsium earlinoides); vall de Núria
(CAD., F/. v.: 90;F/. Cat. III: 354).
Queralbs (VAYR., Cat. N.: 41; in CAD., F/. Cat. III: 354).
Abundantíssima al Coll de Finestrelles (SEN., FI. N.: 68).



Valí de Noufonts, vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2430 m, Pic de la Fossa del 
Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 5, Iberidetum spathulatae); Vail de Nuria, 
2250 m, vail de Noufonts, 2320 m, Pic de Finestrelles, 2480 m.Coll de Finestrelles, 
2350 m, 2400 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 7, Galeopsideto-Poetum fontquerii). 
Vessants S del Coll de Queralbs, 2490-2550 m (SERVE, Rech, сотр. t .XI,comuni-
tat d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia). 

— Alta muntanya axial, c; també a l'extrem occidental de la Serra de Montgrony. 
Eventualment descendeix a l'estatge monta. (1225) 2000-2600 m. 
Tarteres, codolars dels torrents, terres remogudes,... generalment en indrets arrecerats 
o relativament calents. De l'associació Galeopsio-Poetum fontquerii (Senecion leuco-
phylli). VII-IX. 

Frequent a les serres axials: cap a la Collada de Toses (1600 m), Coma de Planes 
(1900 m), Coma de Fontseca, vers la Font de l'Home mort (1950 m), Serra del 
Castell, Coma de Fontalba, entre la Coma de Fontalba i la de Gombreny (2100 m), 
Nuria, Coll de Noufonts (2600 m), Collet de Fontnegra (2500 m), Planell de Coma 
de Vaca, Coma de Fresers, Pie de Fresers (2600 m), Coma de les Eugues, Torrcneules 
(2550 m), Serra de la Canya (2100 m), Mont-roig (1750 mj, vora Daió (1225 m, 
portat pel riu). 
Extrem occidental de la Serra de Montgrony: Coll de la Creueta, 1900 m; torrent de 
Pía de Rus, 1850 m; sobre les Costes de l'Huguet, 2100 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Pir.-cant. 

Carduus gregarius 

Solana de Queralbs, 2 3 0 0 m (NEGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco-Iberidetum forma В amb 
Festuca áurea). 

— Suposem que aquesta citació ha d'atribuir-se а C. carlinoides (? ) . 

Carduus tenuiflorus Curtis 

Ribes ? (VAYR., Cat. N.: 41) . 

— Ni cap altre botánic ha indicat la planta a la comarca ni nosaltres la hi hem vist. Cal deixar, 
dones, de banda la dubitativa citació de Vayreda. 
CAD. en una nota manuscrita del seu herbad suposa que V A Y R . devia confondre aquesta planta 
amb С crispus. 

. Cirsium eriophorum (L.) Scop. 

Nuria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 18, Chenopodieto-Taraxacetum pyrenaicí). 
Ribes de Freser (TAL. y VALDÉS.tfev.: 208, leg. VIGO, ВС 599019, sub С. costae). 

— Estatge monta i subalpí, ce. 850-2100 m. 
Llocs ruderals: jaces, camins, i sobretot ais prats molt pasturáis. Onopordetalia acan-
thii. VII-IX (X). 

Des de la zona meridional de la Vail fins al Pía de Rus, a Nuria i ais Plans de Portóles. 
Valí d'Esteguelella, Aigües de Ribes, El Baell, Campelles, La Covil, baga deCampelles, 
Pedrera, solell de Ventola, Plans de Neva (molt abundant), torrent del Palos, Toses, 
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Vall de Noufonts, vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2430 m, Pic de la Fossa del
Gegant, 2410 m (HR.-HL., Vég. alp. t. 5, Iberidetum spathu/atae); Vall de Núria,
2250 m, vall de Noufonts, 2320 m, Pic de Finestrelles, 2480 m, Coll de Finestrelles,
2350 m, 2400 m (HR.-HL., Vég. alp. t. 7, Ga/eopsideto-Poetum fontqueril).
Vessants S del Coll de Queralbs, 2490-2550 m (SERVE, Rech, comp. t. XI, comuni
tat d'Astraga/us nevadensis i Festuca scoparia).

- Alta muntanya axial, c; també a l'extrem occidental de la Serra de Montgrony.
Eventualment descendeix a l'estatge montà. (i 225) 2000·2600 m.
Tarteres, codolars dels torrents, terres remogudes,... generalment en indrets arrecerats
o relativament calents. De l'associació Galeopsio-Poetum jontquerii (Senecion leuco·
phyl/i). VII·IX.

Freqüent a les serres axials: cap a la Collada de Toses (i 600 m), Coma de Planès
(i 900 m), Coma de Fontseca, vers la Font de l'Home mort (i 950 m), Serra del
Castell, Coma de Fontalba, entre la Coma de Fontalba i la de Gombreny' (2100 m),
Núria, Coll de Noufonts (2600 m), Collet de Fontnegra (2500 m), Planell de Coma
de Vaca, Coma de Fresers, Pic de Fresers (2600 m), Coma de les Eugues, Torreneules
(2550 m), Serra de la Canya (2100 m), Mont-roig (1750 mj, vora Daió (1225 m,
portat pel riu).
Extrem occidental de la Serra de Montgrony: Coll de la Creueta, 1900 m; torrent de
Pla de Rus, 1850 m; sobre les Costes de l'Huguet, 2100 m.

DG 29, 39,18,28,38. Pir.-cant.

Carduus gregarius

Solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco·lberidetum forma B amb
Festuca aurea).

- Suposem que aquesta citació ha d'atribuir-se aC. carUnoides (? j.

Carduus tenuiflorus Curtis

Ribes? (VAYR., CIlr. N.: 41).

- Ni cap altre botànic ha indicat la planta a la comarca ni nosaltres la hi hem vist. Cal deixar,
doncs, de banda la dubitativa citació de Vayreda.
CAO. en una nota manuscrita del seu herbari suposa que VAYR. devia confondre aquesta planta
amb e cn·spus.

1060. Cirsium eriophorum (L.) Scop.

Núria, 2050 m (HR.-HL., Vég. alp. t. 18, ChenopodietcrTaraxacetum pyrenaici).
Ribes de Freser (TAL. y VALDÉS, Rev.: 208,leg. VIGO, HC 599019, sub C. costae).

- Estatge montà i subalpí, cc. 850-2100 m.
Llocs ruderals: jaces, camins, i sobretot als prats molt pasturats. Onopordeta/ia acall
thii. VII-IX (X).

Des de la zona meridional de la Vall fms al Pla de Rus, a Núria i als Plans de pòrtoles.
Vall d'Esteguelella, Aigües de Ribes, El Baell, Campelles, La Covi!, baga de Campelles,
Pedrera, solell de Ventolà, Plans de Nevà (molt abundant), torrent del Palós, Toses,



Pia d'Anyella, vora la Collada de Toses, Ribes de Freser, Fustanyà, La Plana, Quer-
albs, vali Estremerà (2100 m), Gorges de Nuria, Pedrisses, Les Ribes (1400 m), La 
Paradella, Les Marrades (1750 m), La Falgosa, Pardines, Les Noufonts, cap a l'Orri 
Veli (molt abundant), vers el Coli del Pal, Pou de Taga, Clots de Macana, Pia del 
Freixe, Bruguera, Coli de Jou, etc. etc. 

Planta molt variable que alguns autors esmicolen en entitats especifiques diferents. 
A la comarca hem observât tant les formes considerades típiques (C. eriophorwn s. 
str.), de bractées involucráis clarament eixamplades a l'àpex, anvers de les fulles 
densament setulós, etc., com les de bractées atenuades en espina, fulles poc o gens 
setuloses a l'anvers,... (C. richterianum Gillot i C. costae (Sen. et Pau) Petrak). Aqües
tes formes no tenen pas una distribució ben diferenciada dins de la Valí, sino que 
sovint es troben totes barrejades en una mateixa localitat, i son corrents, d'altra 
banda, els individus que presenten una morfologia intermèdia entre elles. Els diversos 
tipus de caracteres addui'ts per diferenciar-Íes (forma i color de les bractées, vesti
menta de l'involucre, forma i pilositat deis lòbuls foliars, etc.) varíen gairebé insensi
blement i es combinen de manera poc o molt aleatoria. Creiem, dones, que aqüestes 
tres estirps morfològiques haurien de tractarse simplement a nivell varietal o, com a 
màxim, subspecífic. 

DG 29, 39, 18, 2 8 , 3 8 , 4 8 , 27, 37. Eur.-Submed. 

1061. Cirsium vulgare (Savi) Ten.; C. lanceolatum (L.) Scop., non Hill 

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 68). 

— Estatge monta, c; penetra a l'estatge subalpi. 775-1600 (2000) m. 

Erms, terres remogudes, marges de carretera i Uocs ruderals en general. Onopordetalia 

VII-IX. 

Pont d'en Cabreta (775 m), vali d'Esteguelella, vali de Barricò, baga de Campelles, 
(1650 m), La Berruga (1750 m), Campelles, soleil de Ventola, Ventola, Plañóles sobre 
Can Morer (1425 m), Dòrria, sobre Fornells (1500 m), vora el refugi de Dòrria (2000 
m), voltants de Ribes (875-1000 m), bosc de Batet (1450 m), bosc de Ribes (marges 
de la carretera forestal), cap a Pardines (1175 m), Serrât d'en Posa, sobre Bruguera 
(1300 m), etc. 

DG 28, 38, 27, 37. Plurireg. 

Grsium tuberosum (L.) AU. 

Ribes (VAYR., in CAD., FI. Cat. III: 348) . 

— Ni a l'herbari Vayreda ni a l'herbari Cadevall no hi ha testimonis d'aquesta indicado. Malgrat 

que la citació no sigui inversemblant, cieiem prudent de no admetre la planta en aquest catàleg 

fins que no rebi confirmado. 

Cirsium x medium All. (C. tuberosum xacaule) 

- Sota la Roca del Corb, 1500 m. 

DG 28. Lateatl. 
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Pla d'Anyella, vora la Collada de Toses, Ribes de Freser, Fustanyà, LaPlana,Quer
albs, vall Estremera (2100 ml, Gorges de Núria, Pedrisses, Les Ribes (1400 ml; La
Paradella, Les Marrades (1750 ml, La Falgosa, Pardines, Les Noufonts, cap a l'Orri
Vell (molt abundant), vers el Coll del Pal, Pou de Taga, Clots de Maçana, Pla del
Freixe, Bruguera, Coll de Jou, etc. etc.

Planta molt variable que alguns autors esmicolen en entitats específiques diferents.
A la comarca hem observat tant les formes considerades tíj)iques Cc. eriophorum s.
str.), de bràctees involucrals clarament eixamplades a l'àpex, anvers de les fulles
densament setulós, etc., com les de bràctees atenuades en espina, fulles poc o gens
setuloses a l'anvers,... (C richterianum Gillot i C costae (Sen. et Pau) Petrak). Aques
tes formes no tenen pas una distribució ben diferenciada dins de la Vall, sinó que
sovint es troben totes barrejades en una mateixa localitat, i són corrents, d'altra
banda, els individus que presenten una morfologia intermèdia entre elles. Els diversos
tipus de caràcteres adduïts per diferenciar-les (forma i color de les bràctees, vesti
menta de l'involucre, forma i pilositat dels lòbuls foliars, etc.) varien gairebé insensi
blement i es combinen de manera poc o molt aleatòria. Creiem, doncs, que aquestes
tfes estirps morfològiques haurien de tractarse simplement a nivell varietal o, com a
màxim, subspecífic.

DG 29, 39, 18,28,38,48,27,37. Eur.-Submed.

1061. Cirsiurn vulgare (Savi) Ten.; C. Ianceolatum (L.) Scop., non Hill

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 68).

- Estatge montà, e; penetra a l'estatge subalpí. 775-1600 (2000) m.
Erms, terres remogudes, marges de carretera i llocs ruderals en general. Onopordetalia
VII-IX.

Pont d'en Cabreta (775 ml, vall d'Esteguelella, vall de Barricó, baga de Campelles,
(I 650 ml, La Berruga (1750 ml, Campelles, solell de Ventolà, Ventolà, Planoles sobre
Can Morer (1425 ml, Dòrria, sobre Fornells (I 500 ml, vora el refugi de Dòrria (2000
ml, voltants de Ribes (875-1000 ml, bosc de Batet (1450 ml, bosc de Ribes (marges
deia carretera forestal), cap a Pardines (ll75 ml, Serrat d'en Posa, sobre Bruguera
(I 300 ml, etc.

DG 28, 38, 27, 37. Plurireg.

Grsium tuberosum (L.) All.

Ribes (VAYR., in CAD., FI. Cot. IlI: 348).

- Ni a l'herbari Vayreda ni a l'herbari Cadevall no hi ha testimonis d'aquesta indicació. Malgrat
que la citació no sigui inversemblant, creiem prudent de no admetre la planta en aquest catàleg
fins que no rebi confirmació.

Cirsium x mediurn All. (c. tuberosum x acaule)

-'- Sota la Roca del Corb, 1500 m.

DG 28. Lateatl.



1062 . Cirsium rivulare ( Jacq . ) Ali. 

Queralbs ( V A Y R . in CAD. , FI. Cat. Ili: 3 4 7 ) . 

- Estatges m o n t a i subalpi , rrr. Marges de recs i rierols. Calthion. 

Ent re la Farga de Queralbs i Da ió , 1150 m ; de Nùria al Pia de Sal lent , 1850 m . 

D G 3 9 . Eur . cont . 

1063 . Cirsium acaule Scop . subsp. acaule 

N o m vulgar: calcida. 

N u d a (SALV. in COSTA, Introd.: 137 ; in WK., Prodr. II: 188) (CAD. , FI. Cat. Ili: 

3 4 6 ) (SEN., FI. N: 68) ( T A L . y V A L D É S , Rev.: 166 , leg. B A R N A D E S BC 6 0 3 6 7 9 , 

leg. F O N T Q U E R BC 3 3 2 9 6 ) . 

Ribes (CAD. , FI. V.: 8 9 ; FI Cat. Ili: 3 4 6 ) . 

Nùria , 2 1 5 0 m , vali de Finestrel les , 2 1 0 0 m (BR.-BL. , Vég. alp.: 126 , Carici-Pinguicu-

letum); vessant E del Pie de Segre, 2 1 5 0 m (BR.-BL. , le. t . 19 , Festucetum scopa

rne); vers el Puigmal , 2 1 5 0 m (BR.-BL. , /. e: 161 ,Fes tuce tum scopariae subassocia -

ció de Festuca ovina subsp. indigesta). 

- Estatges m o n t a i subalp i , ccc; pene t ra a l 'estatge a lp i . 8 0 0 - 2 2 0 0 ( 2 4 2 5 ) m. Tipic 

dels pra t s mesòfils. Calci'cola preferent . De l 'alianca Mesobromion; h o m el t roba 

t a m b é al Nardion, al Festucion gautieri, e t c . VII-X. 

Des de l ' en t rada de la Vali fìns al Puigl lancada, a la c o m a de Fresers i als Plans de 

Pòr to les . Algunes locali tats representat ives: Esteguelella, La Toel la , Barr icò , Aigiies 

de Ribes , El Baell, La Berruga ( 1 1 7 5 m ) , Campel les , Pia de Pra t s , R o q u e s Blanques, 

Planoles , Costa Pubil la, Coli de les F o n t e t e s ( 1 8 7 5 m ) , Costa Borda , Toses , Pia de 

Rus , Pia d 'Anyel la , Costa Geperuda ( 2 1 0 0 m ) , sobre la Collada de Toses ( 1 9 5 0 m) , 

t o r r en t del Palós ( 1 6 0 0 m ) , sobre el Collet de les Bar raques , Bac de la Foradada 

( 1 9 5 0 m ) , Coma de Fon ta lba ( 2 2 5 0 m ) , Nùr ia , Cap de P o r c , C o m a de les Mulleres, 

Coma de Fon tneg ra , Gorges de Nùr ia , Planell de C o m a de Vaca , en t re la Coma de 

Fresers i la de les Eugues ( 2 4 2 5 m ) , Vi lamanya , Quera lbs , La Canya , Pia de Batibau-

mes , Pia R o d ò , vol tants de Ribes , Conivella, La Falg osa, Puigsac, l 'Orri Veli , llisos de 

Taga, Clots de Macana, Pia del Fre ixe , Bruguera, Coli de J o u , solell de Sant Amane , 

Sal tor , e t c . e t c . e t c . 

D G 2 9 , 3 9 , 18 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Lateeur . 

1064 . Cirsium monspessu lanum (L. ) Hill 

SEN. l ' inclou en el seu catàleg (FI. N.: 68 ) . 

Vali de Conil i , 1350 m (BOLÒS et VIVES in O . de B O L Ò S , De veg. not. II: 220 , 

Cariceto-Erìophoretum latifolii). 

Quera lbs , 1150 m (BOLÒS et V I V E S in O . de B O L Ò S , De veg. not. II: 2 2 1 , Cirsieto-

Menthetum longifoliae). 

Ribes de Freser ( T A L . y V A L D É S , .Rev..- 182 , leg. VIGO BC 1 3 6 3 1 6 ) . 

- Estatge m o n t a , c. 7 7 5 - 1 5 0 0 m. 

Jonque re s , mulleres , vores de recs. Molinio-Holoschoenion, Molinietalia. VII-IX (X). 
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1062. Cirsium rivulare (Jacq.) All.

Queralbs (VAYR. in CAD., FI. Cat. III: 347).

- Estatges montà i subalpí, rrr. Marges de recs i rierols. Ca/thion.

Entre la Farga de Queralbs i Daió, II SO m; de Núria al Pla de Sallent, 1850 m.

DG 39. Eur. conto

1063. Cirsium acaule Scop. subsp. acaule

Nom vulgar: calcida.

Núria (SALV. in COSTA,Introd.: 137; in WK., Prodr. II: 188) (CAD., FI. Cat. III:
346) (SEN., FI. N: 68) (TAL. y VALDÉS, Rev.: 166,leg. BARNADES BC 603679,
leg. FONT QUER BC 33296).
Ribes (CAD., FI. V.: 89; FL Cat. III: 346).
Núria, 21 SO m, vall de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp.: 126, Carici-Plnguieu
letum); vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.·BL., I.c. t. 19, Festucerum scopa
riae); vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., I. c.: 161, Festucetum scopariae subassocia
ció de Festuca ovina subsp. indigesta).

- Estatges montà i subalpí, ccc; penetra a l'estatge alpí. 800-2200 (2425) m. Típic
dels prats mesòfIls. Calcícola preferent. De l'aliança Mesobromion; hom el troba
també al Nardion, al Festucion gautieri, etc. VIl-X.

Des de l'entrada de la Vall fms al Puigllançada, a la coma de Fresers i als Plans de
Pòrtoles. Algunes localitats representatives: Esteguelella, La Toella, Barricó, Aigües
de Ribes, El Baell, La Berruga (1175 m), Campelles, Pla de Prats, Roques Blanques,
Planoles, Costa Pubilla, Coll de les Fontetes (1875 m), Costa Borda, Toses, Pla de
Rus, Pla d'Anyella, Costa Geperuda (2100 m), sobre la Collada de Toses (1950 m),
torrent del Palós (1600 m), sobre el Callet de les Barraques, Bac de la Foradada
(1950 m), Coma de Fontalba (2250 m), Núria, Cap de Porc, Coma de les Mulleres,
Coma de Fontnegra, Gorges de Núria, Planell de Coma de Vaca, entre la Coma de
Fresers i la de les Eugues (2425 m), Vilarnanya, Queralbs, La Canya, Pla de Batibau
mes, Pla Rodó, voltants de Ribes, Conivella, La Falgosa, Puigsac, l'Orri Vell, llisos de
Taga, Clots de Maçana, Pla del Freixe, Bruguera, Coll de Jou, solell de Sant Amanç,
Saltar, etc. etc. etc.

DG 29,39,18,28,38,48,27,37. Lateeur.

1064. Cirsium monspessulanum (L.) Hil!

SEN. l'inclou en el seu catàleg (FI. N.: 68).
Vall de Conill, 1350 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. noto II: 220,
Cariceto-Eriophoretum !Iltifolit).
Queralbs, II SO m (HoLòs et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. noI. II: 221, Cirsieto
Menthetum longifoliae).
Ribes de Freser (TAL. y VALDÉS, Rev.: 182,leg. VIGO BC 136316).

- Estatge montà, C. 775-1500 m.
Jonqueres, mulleres, vores de recs. Molinio-Holoschoenion, Molinietalia. VII-IX (X).



Esteguelella, El Casot, torrent de la Corba, Barricò (1000 m), El Baell, Pia de l'Olla 
(1250 m), baga de Campelles, Roques Blanques, soleil de Ventola, El Solà, Planoles, 
Planés (1300 m), d'Espinosa a Fornells, sobre Fornells (1500 m), Toses, voltants de 
Ribes, Rialb, vali Estremerà (1400 m), torrent del Forn (1200 m), Ribesaltes, Mas 
Conili, Conivella (1400 m), sota Can Barratort (1150 m), Pardines, cap a Boixetera, 
Clots de Maçana, etc. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Med.W. 

1065. Cirsium palustre (L.) Scop. 

Queralbs, Nûria (CAD., FI. V.: 89; FL Cat. III: 343); alta vali del Freser, fins a 
Queralbs (SEN., Add.: 95). El mateix SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc 
(FI. N.: 68) sensé especificar localitat. 

— Estatges m o n t a i subalpi, en terrenys silicis, ce. Manca a la zona meridional de la 
Vali i a bona part de les serres pre-pirinenques, on dominen els terrenys calcaris. 
950-2150 m. 
Mulleres pqc o molt acides. De l'ordre Molinietalia coeruleae. VII-IX. 

Vora la Collada de Toses (1750 m), sobre Toses (1550 m), torrent del Palós, sobre 
Dòrria (fins a 2150 m), baga de Fornells (1550 m), bosc de Neva, Espinosa (1150 m), 
El Pinetar, sobre Planoles (1400 m), Pia de l'Olla (1250 m), Ribes de Freser (950 m), 
Sta. Caterina (1050 m), baga de Siat, vora Serrât, vali Estremerà (Font de l'Home 
mort, etc.), torrent del Forn (1175 m), cap a la Plana (1275-1350 m), Gorges de 
Nûria (1600-1900 m), Nûria (2000 m), Fontalba (2025 m), Gorges del Freser, Ri
besaltes, Boixetera (1400-1550 m), Plans de Pòrtoles, vora la Collada Verda. 

D G 2 9 , 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Eur. 

Cirsium x borderei Rouy (= C. monspessulanum x palustre) 

Muntanyes de Nûria (SALV. in COSTA,Introd.: 137; in WK., Prodr. II: 191). 
Sota el Moli de Queralbs (SEN., Add.: 95), citació que recull CAD. (FI. Cat. III: 349) 
transcrivint-la com a Queralbs. 

— No pas rar alla on conviuen els dos progenitors. 

Pia de l'Olla, 1250 m; vali del Maçanell. 1150 m; vora la Farga de Queralbs, 1125 m; 
torrent del Forn, 1200-1300 m. 

DG 3 9 , 2 8 , 3 8 . 

1066. Cirsium arvense (L.) Scop. 

Nom vulgar: calcida. 

SEN. l'inclou en el seu catàleg (FI. N.: 68). 

— Estatge monta, ce; s'enfila a l'estatge subalpi. 800-1775 m. 

Conreus, terres remogudes, llocs ruderals. Secalinetea, Chenopodietea, Onopordeta-
lia,... VI-IX. 
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Esteguelella, El Casot, torrent de la Corba, Barricó (1000 m), El Baell, Pla de l'Olla
(1250 m), baga de Campelles, Roques Blanques, solell de Ventolà, El Solà, Planoles,
Planès (1300 m), d'Espinosa a Fornells, sobre Fornells (1500 m), Toses, voltants de
Ribes, Rialb, vall Estremera (1400 m), torrent del Forn (1200 m), Ribesaltes, Mas
Conill, Conivella (1400 ml, sota Can Barratort (1150 m), Pardines, cap a Boixetera,
Clots de Maçana, etc.

DG 39, 18,28,38,27,37. Med. W.

1065. Cirsium palustre (L.) Scop.

Queralbs, Núria (CAD., FI. v.: 89; F! Cat. III: 343); alta vall del Freser, fins a
Queralbs (SEN., Add.: 95). El mateix SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc
(FI. N.: 68) sense especificar localitat.

- Estatges montà i subalpí, en terrenys silicis, cc. Manca a la zona meridional de la
Vall i a bona part de les serres pTe-pirinenques, on dominen els terrenys calcaris.
950-2150 m.
Mulleres pqc o molt àcides. De l'ordre Molinietalia coeru/eae. VII-IX.

Vora la Collada de Toses (1750 ml, sobre Toses (1550 ml, torrent del Palós, sobre
Dòrria (fms a 2150 m), baga de Fornells (1550 ml, bosc de Nevà, Espinosa (1150 ml,
El Pinetar, sobre Planoles (1400 ml, Pla de l'Olla (1250 m), Ribes de Freser (950 m),
Sta. Caterina (1050 ml, baga de Siat, vora Serrat, vall Estremera (Font de l'Home
mort, etc.), torrent del Forn (1175 m), cap a la Plana (1275-1350 ml, Gorges de
Núria (1600-1900 ml, Núria (2000 ml, Fontalba (2025 ml, Gorges del Freser, Ri
besaltes, Boixetera (1400-1550 m), Plans de Pòrtoles, vora la Collada Verda.

DG 29, 39, 18,28,38,48. Eur.

Cirsium x borderei Rouy (= C. monspessu/anum x pa/usrre)

Muntanyes de Núria (SALV. in COSTA,Introd.: 137; in WK., Prodr.II: 191).
Sota el Molí de Queralbs (SEN., Add.: 95), citació que recull CAD. (FI. Car. IlI: 349)
transcrivint-la com a Queralbs.

- No pas rar allà on conviuen els dos progenitors.

Pla de l'Olla, 1250 m; vall del Maçanell, 1150 m; vora la Farga de Queralbs, 1125 m;
torrent del Forn, 1200-1300 m.

DG 39, 28, 38.

1066. Cirsium arvense (L.) Scop.

Nom vulgar: calcida.

SEN. l'inclou en el seu catàleg (FI. N.: 68).

- Estatge montà, cc; s'enma a l'estatge subalpí. 800·1775 m.
Conreus, terres remogudes, llocs ruderals. Secalinetea, Chenopodietea, Onopordeta
lia, ... VI-IX.

"



La Corba (800 m), Can Perramon de Baix (825 m), El Baell, El Grau (1350 m), La 
Berruga (1775 m), Pia de Prats (1600 m), vali d'Angelats, El Bac, Planoles, solell de 
Ventola, El Pinetar (1600 m), sobre Fornells (1500 m), Toses, torrent de Pia de Rus, 
voltants de Ribes, Rialb, baga d'Estremerà (1400 m), Pia d'Escuira (1500 m), sobre 
La Plana (1375 m), cap a Pardines, La Falgosa (1350 m), Conivella (1450 m), 
Perapinta (1325 m), etc. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Holàrt. 

1067. Onopordum acaulon L. 

— Estatges subalpí i monta superior, rr. 
Erms, ierres remogudes, camins. Onopordion acanthii. 

Pía d'AnyelJa, 1800 m; Collada de Toses, 1800 m, forca abundant; entre la Collada i 
la Creu de Meians, 1875 m; solell del bosc de Ribes, 1560 m, a les vores de la 
carretera forestal. 

D G 1 8 , 3 8 . Orófitmed. 

1068. Onopordum acanthium L. subsp. acanthium 

— Estatge monta, r. 950-1550 m. 

Vores de cases i poblacions, terres remogudes i Uocs ruderals en gênerai. Onopordion 
acanthi. VII-IX. 

Ribes de Freser, 950 m; Campelles, 1300 m; Ventolà, 1300 m; sobre Planoles, 1250 
m; Planés, 1200 m; Fornells, 1300 m; Toses, 1450 m; cap a Segura, 1075 m; entre la 
Farga i Queralbs, 1200-1250 m; Els Plaus, 1550 m; Ribesaltes, 1150 m; Pardines, 
1200-1250 m; l'Orri Vell, 1550 m; Clots de Maçana, 1100 m; Serrât d'en Posa 
(Bruguera), 1150 m. 

Alguns exemplars, de capitols relativament petits i agrupats, s'acosten un xic a la 
subsp. gautieri (Rouy) Franco. 

DG 18, 28, 38. Lateeui. 

Silybum marianum (L.) Gaertner 

— Accidental vora Campelles, 1300 m, a les vores d'un camp; un sol exemplar estéril i 
de vida efímera. 

DG 28. Med. 

1069. Serratula tinctoria L. 

Ribes (CAD.,F¿ V.: 90; Fl. Cat. III: 392). 

- Sectors meridional i central de la Valí, a l'estatge monta, r. 800-1500 m. 
Es fa en terrenys silicis o en sóls acidificáis. Sobretot ais boscos, pero també ais 
matollars, ais prats i a les mulleres. De 1'alianca Quercion robori-petraeae; Ulicetalia, 
Molinion coeruleae, Mesobromion. VII-IX. 
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La Corba (800 ml, Can Perramon de Baix (825 ml, El Baell, El Grau (1350 ml, La
Berruga (1775 ml, Pla de Prats (1600 ml, vall d'Angelats, El Bac, Pianoles, solell de
Ventolà, El Pinetar (1600 ml, sobre Fornells (1500 ml, Toses, torrent de Pla de Rus,
voltants de Ribes, Rialb, baga d'Èstremera (1400 ml, Pla d'Escuira (1500 ml, sobre
La Plana (1375 ml, cap a Pardines, La Falgosa (1350 ml, Conivella (1450 ml,
Perapinta (1325 ml, etc.

DG 18,28,38,37. Holàrt.

1067. Onopordum acaulon L.

- Estatges subalpí i manta superior, rr.
Erms, terres r~mogudes, camins. Onopordiol1 acanthii.

Pla d'Anyella, 1800 m; Collada de Toses, 1800 m, força abundant; entre la Collada i
la Creu de Meians, 1875 m; solell del bosc de Ribes, 1560 m, a les vores de la
carretera forestal.

DG 18,38. Oròfit med.

1068. Onopordum acanthium L. subsp. acanthium

- Estatge montà, r. 950-1550 m.
Vores de cases i poblacions, terres remogudes i llocs ruderals en general. Onopordion
acal1th;, VII-IX.

Ribes de Freser, 950 m; Campelles, 1300 m; Ventolà, 1300 m; sobre Planoles, 1250
m; Planès, 1200 m; Fornells, 1300 m; Toses, 1450 m; cap a Segura, 1075 m; entre la
Farga i Queralbs, 1200-1250 m; Els Plaus, 1550 m; Ribesaltes, 1150 m; Pardines,
1200-1250 m; l'Orri Vell, 1550 m; Clots de Maçana, llOO m; Serrat d'en Posa
(Bruguera), 1150 m.

Alguns exemplars, de capítols relativament petits i agrupats, s'acosten un xic a la
subsp. gautieri (Rouy) Franco_

DG 18,28,38. Lateeul.

Silybum marianum (L.) Gaertner

- Accidental vora Campelles, 1300 m, a les vores d'un camp; un sol exemplar estèril i
de vida efímera.

DG28.

1069. Serratula tinctoria L.

Ribes (CAD., FL v.: 90; FI. Cat. III. 392).

Med.

- Sectors meridional i central de la Vall, a l'estatge montà, r. 800-1500 m.
Es fa en terrenys silicis o en sòls acidificats. Sobretot als boscos, però també als
matollars, als prats i a les mulleres. De l'aliança Quercion robori-petraeae; Ulicetalia,
Molinion coeruleae, Mesobromion. VII-IX.



Vora Estèguel, 825 m; La Toella, 1400 m; torrent de la Corba; sota la Roca del Corb, 
1500 m; Aigiies de Ribes, 850 m; sota el Baell, 1100 m; Bac de PHeura, 875-1000 m; 
Els Coforns, 975 m; Sta. Caterina, 975-1100 m; Els Estiradors, 1050 m; sota Can 
Barratoli, 1100 m. 

DG 28, 38, 27, 37. Eur. 

1070. Leuzea conifera (L.) DC. in Lam. et D C ; Centaurea conifera L. 

Ribes (CAD., Fl. Cat. III: 394). 

- Sector méridional de la Vall, r. 800-1300 m. 

Soleils de l'estatge monta i llocs arrecerats. Principalment als prats secs de l'aliança 
Aphyllanthion. VII-VIII. 

Cap a la Collada de Grats, 1200-1300 m; El Sagnari, 850 m; sobre laCorba,900 m; 
soleils de Can Perramon de Baix, 850-1200 m; Serrât de l'Home, 1200-1300 m; sobre 
Aiguës de Ribes, 900 m. 

DG 28, 38, 27, 37. Med.W 

1071. Mantisalca salmantica (L.) Briq. et Cavill. 

- Estatge monta, a les zones central i méridional de la Vall. rr. 825-1 175 m. 
Marges i prats secs, en indrets arrecerats. VI-IX. 
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Vora Estèguel, 825 m; La roella, 1400 m; torrent de la Corba; sota la Roca del Corb,
1500 m; Aigües de Ribes, 850 m; sota el Baell, 1100 m; Bac de l'Heura, 875-1000 m;
Els Cofoms, 975 m; Sta. Caterina, 975-1100 m; Els Estiradors, 1050 m; sota Can
Barratort, 1100 m.

DG 28,38, 27,37.

9 • Serratula tinctoria
O Leuzea con ifera
• Centaurea leucophaea

",

7
2

1070. Leuzea conifera (L.) DC. in Lam. et DC.; Cental/rea conifera L.

Ribes (CAD., FI. Cat. 111: 394).

3

o

Eur.

- Sector meridional de la Vall, r. 800-1300 m.
Solells de l'estatge montà i llocs arrecerats. Principalment als prats secs de l'aliança
Aphyllanthion. VII-VIII.

Cap a la Collada de Grats, 1200-1300 m; El Sagnari, 850 m; sobre la Corba, 900 m;
solells de Can Perramon de Baix, 850-1200 m; Serrat de l'Home, 1200-1300 m; sobre
Aigües de Ribes, 900 m.

DG 28,38,27,37.

1071. Manlisalca salmantiea (L.) Briq. et Cavill.

- Estatge montà, a les zones central i meridional de la Vall. rr. 825-1175 m.
Marges i prats secs, en indrets arrecerats. VI·IX.

Med.W



Esteguelella, 850 m, abundant; sobre Estèguel, 900 m; Can Perramon de Baix, 825 m; 
Barricò, 1000 m; Bruguera, 1175 m; Ribesaltes, 1150 m; sota les Vinyes, 1000 m. 

1072. Centaurea scabiosa L. 

Fins a Ribes (CAD., FI. Cat. III: 370). 

— Estatge monta, ce. 775-1600 m. 

Preferentment en terrenys calcaris i sobretot als prats (Brometalia erecti), però també 
als conreus (S ecaline tea), als marges, etc. VI-VIII. 

Vali d'Esteguelella, La Corba, El Sagnari, vali de Barricò (825-1000 m), Golobran.El 
Baell, vali d'Angelats, Pia de Plaus (1275 m), cap a Campelles, Pedrera, Roques 
Blanques, soleil de Ventola, Neva, Toses (1450-1550 m), Segura, Vilamanya (1350 
m), Els Plaus (1550 m), torrent del Forn (1200 m), voltants de Ribes de Freser, 
Ribesaltes, La Falgosa, Conivella (1400 m), Clots de Maçana, Perapinta, etc. 

DG 39 ,18 , 28, 38, 27, 37. Lateeur. 

1073. Centaurea leucophaea Jordan subsp. leucophaea; C. paniculata L. subsp. leucophaea 
(Jordan) Arcangeli 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 4 1 ; in CAD., FI. Cat. III: 377). 

- Sembla limitada als soleils de la vali del Rigard, r. 975-1350 m. 
Es fa als prats secs. Xerobromion. VII-IX. 

Costes de Segura, soleil de Can Paloca, Roques Blanques, soleils de Ventola, sobre 
Can Morer (1350 m ), El Solà (1200 m, abundant). (Vegeu mapa pàg. 611). 

1074. Centaurea calcitrapa L. 

Nom vulgar: herba espitllera. 

— Llocs ruderals de l'estatge monta, r. 850-1700 m. 
Vores de cases, camins. Sisymbrion, Polygonion avicularis. 

Esteguelella, 850 m; El Sagnari; Macana, 1000 m; sobre Toses, 1700 m. 

DG 18, 38, 37. Latemed. 

1075. Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis 

- Ribes de Freser, 950 m. 

DG 38. Med.-Iran. 

DG 3 8 , 2 7 , 3 7 . Med. 

DG 28 ,38 . Med.NW 

Centaurea jacea L. 

Ribes (CAD., FI. V.: 90;FI. Cat. Ili: 369). 

612

Esteguelella, 850 m, abundant; sobre Estèguel, 900 m; Can Perramon de Baix, 825 m;
Barricó, 1000 m; Bruguera, 1175 m; Ribesaltes, 1150 m; sota les Vinyes, 1000 m.

DG 38, 27, 37.

1072. Centaurea scabiosa L.

Med.

Fins a Ribes (CAD., FI. Cat. III: 370).

- Estatge montà, cc. 775-1600 m.
Preferentment en terrenys calcaris i sobretot als prats (Brometalia ereeti), però també
als conreus (Seealinerea), als marges, etc. VI-VIII.

Vall d'EstegueleUa, La Corba, El Sagnari, vall de Barricó (825-1000 ml, Golobran, El
BaeU, vall d'Angelats, Pla de Plaus (1275 ml, cap a CampeUes, Pedrera, Roques
Blanques, solell de Ventolà, Nevà, Toses (1450-1550 ml, Segura, Vilamanya (1350
ml, Els Plaus (1550 ml, torrent del Forn (1200 ml, voltants de Ribes de Freser,
Ribesaltes, La Falgosa, ConiveUa (1400 ml, Clots de Maçana, Perapinta, etc.

DG 39, 18,28,38,27,37. Lateeur.

1073. Centaurea leucophaea Jordan subsp. leucophaea; e panieulata L. subsp. leueophaea
(lordan) Arcangeli

Ribes (VAYR., Cat. N.: 41; in CAD., FI. Cat. III: 377).

- Sembla limitada als soleUs de la vaU del Rigard, r. 975-1350 m.
Es fa als prats secs. Xerobromion. VII-IX.

Costes de Segura, soleU de Can Paloca, Roques Blanques, soleUs de Ventolà, sobre
Can Morer (1350 m), El Solà (1200 m, abundant). (Vegeu mapa pàg. 611).

DG 28, 38.

1074. Centaurea calcitrapa L.

Nom vulgar: herba espitUera.

- Uocs ruderals de l'estatge montà, r. 850-1700 m.
Vores de cases, camins. Sisymbrion, Polygonion avieu/aris.

EstegueleUa, 850 m; El Sagnari; Maçana, 1000 m; sobre Toses, 1700 m.

DG 18,38,37.

1075. Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis

- Ribes de Freser, 950 m.

DG 38.

1076. Centaurea jacea L.

Ribes (CAD., FI. v.: 90; F/. Cat. III: 369).

Med.NW

Latemed.

Med.-Iran.



- Estatges monta i subalpí, ecc. 800-1850 m. 
Prats de dall i pastures grasses. Mesobromion, Arrhenatherion, Nardion. VII-X. 

Des de l'entrada de la Valí fins al Pia d'Anyella, a les Gorges del Freser i ais Plans de 
Portóles. Valí d'Esteguelella, sobre la Corba, Collada de Grats, Golobran, valí de 
Barricò, Aigües de Ribes, El Baell, vali d'Angelats, Pía de Prats, Plañóles, baga de 
Fornells, d'Espinosa a Fornells, Toses, Pía d'Anyella (1800 m), voltants de Ribes, 
Costes de Segura, Rialb, Els Plaus, cap a la Plana, Gorges de Nuria (El Ras, Pía de 
Carcal,...), Gorges del Freser (La Paradella, La Balma, Les Marrades, Les Espigue-
toses,... fins a uns 1850 m), Pardines, Boixetera, Collada Verda, l'Orri Veli, Puigsac, 
Les Noufonts, Uisos de Taga, Bruguera, etc. etc. 

La raca comarcal d'aquesta espècie tan polimorfa pot atribuir-se a la subspècie amara 
(L.) Rothm. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Lateeur 

Centaurea nigia L. 

Espècie existent a la veína Valí de Camprodon; l'hem observada, juntament amb formes interme
dies amb la C. jacea, a la vali d'Abella, molt a prop del límit oriental de la nostra comarca. Aquest 
tàxon, o les races de trànsit entre C. nigra i C. amara, podrien fer-se a l'alta vali del Segadell,beque 
nosaltres no les ni hem pas herboritzades. 

DG48. 

Centaurea uniflora Turra 

Cims de Caranga cap a Nuria (COMP. in VAYR., Pl. not.: 94; Cat. N.: 41). 

- La citació - a part que no es refereix pas clarament a la Vali de Ribes- ha d'esser errònia, ja 
que aquesta espècie de les muntanyes alpines no sembla pas que atenyi els Pirineus. 

Centaurea pectina ta L. 

Muntanyes de Nuria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 41); Ribes, Queralbs, Nuria (CAD., FI. Cat. III: 
374). 

- Ignorem en qué es basen aqüestes indicacions, de les quals no hi ha testimonis ais herbaris 
Vayreda i Cadevall. Nosaltres hem vist l'espècie a la veina comarca del Conflent, però no creiem 
pas que existeixi a la Vali de Ribes. 

1077. Centaurea triumfetti Ali. subsp. semidecurrens (Jordan) Dostál 

- Només l'hem observada a la part alta de les Gorges del Freser, on, de tota manera, 
és abundant. Es fa sobretot ais herbassars poc higròfils i en llocs un xic ruderalitzats. 
Calamagrostion arundinaceae, Rwnicion alpini. VII-IX. 

Les Espiguetoses, 1850-2000 m. 

L'atribució d'aquesta planta a la subspècie semidecurrens no la fem pas amb un 
convenciment total. D'altra banda, els nostres exemplars presenten alguns caràcters 
que semblen intermedis entre els corresponents de C. triumfetti i els de C. montana 
L. 

DG 39. Alp.-pir. 
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- Estatges montà i subalpí, cec. 800-1850 m.
Prats de dall i pastures grasses. Mesobromion, Arrhenatherion, Nardioll. VIl-X.

Des de l'entrada de la Vall fins al Pla d'Anyella, a les Gorges del Freser i als Plans de
pòrtoles. Vall d' Esteguelella , sobre la Corba, Collada de Grats, Golobran, vall de
Barricó, Aigües de RIbes, El Baell, vall d'Angelats, Pla de Prats, Planoles, baga de
Fornells, d'Espinosa a Fornells, Toses, Pla d'Anyella CI 800 ml, voltants de Ribes,
Costes de Segura, Rialb, Els Plaus, cap a la Plana, Gorges de Núria (El Ras, Pla de
Carcal, ), Gorges del Freser (La Paradella, La Balma, Les Marrades, Les Espigue·
toses, fins a uns 1850 ml, Pardines, Boixetera, Collada Verda, l'Orri Vell, Puigsac,
Les Noufonts, llisos de Taga, Bruguera, etc. etc.

La raça comarcal d'aquesta espècie tan polimorfa pot atribuir·se a la subspècie arnara
(L.) Rothm.

DG 39, 18,28,38,48,27,37. Lateeur

Centaurea rugra L

Espècie existent a la veïna Vall de Campradan; l'hem observada, juntament amb formes intermè·
dies amb la e jacea, a la vall d'Abella, molt a prop del límit oriental de la nostra comarca. Aquest
tàxon, o les races de trànsit entre e nigra i e amara, podrien fer-se a ¡'alta vall del Segadell, bé que
nosaltres no les hi hem pas herboritzades.

DG 48.

Centaurea uniflora Turra

Cims de Carançà cap a Núria (COMP. in VAYR., Pl. not.: 94; Cat. N.: 41).

- La citació -3 part que no es refereix pas clarament a la Vall de Ribes- ha d'ésser errònia, ja
que aquesta espècie de les muntanyes alpines no sembla pas que atenyi els Pirineus.

Centaurea pectinata L.

Muntanyes de Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 41); Ribes, Queralbs, Núria (CAD., Ff. Cat. lI!:
374).

- Ignorem en què es basen aquestes indicacions, de les quals no hi ha testimonis als herbaris
Vayreda i CadevaU. Nosaltres hem vist l'espècie a la veïna comarca del Confient, però no creiem
pas que existeixi a la VaU de Ribes.

1077. Centaurea triumfelti All. subsp. semidecurrens (lordan) Dostil

- Només l'hem observada a la part alta de les Gorges del Freser, on, de tota manera,
és abundant. Es fa sobretot als herbassars poc higròfils i en llocs un xic ruderalitzats.
Ca/al11llgrostion arulldinaceae, Rumicioll a/pini. VII·IX.

Les Espiguetoses, 1850·2000 m.

L'atribució d'aquesta planta a la subspècie semidecurrens no la fem pas amb un
convenciment total. D'altra banda, els nostres exemplars presenten alguns caràcters
que semblen intermedis entre els corresponents de e triumfetti i els de e montana
L.

DG 39. Alp.-pir.



1078. Centaurea cyanus L. 

Nom vulgar: cap blau. 

— Camps de cereals i guarets de l'estatge monta, c i de vegades molt abundant. 
800-1500 m. 
Només l'hem vist en terrenys silicis. A part dels conreus, apareix també alguna vegada 
a les vores de camins i llocs ruderals. Scleranthion annui. VI-IX. 

Vores del Freser, sota Esteguelella, 800 m; El Baell, 1200 m; Pla de Plaus, 1275 m; 
Campelles, 1300 m; vall del Bac, 1200 m; soleils de Can Paloca i de Ventolà, 
1100-1300 m; Maçana, 1075 m; sobre Sta. Caterina, 1100 m; Pla d'Escuira, 1500 m; 
camps de Ribesaltes i de Can Nofre, 975-1275 m; Perapinta, 1325 m. 

DG 28, 38, 37. Med. E (Subcosm.) 

1079. Carduncellus monspeliensium Ail. 

Muntanyes de Ribes (CAD., Fl. V.: 90). 

- Estatge monta de la zona méridional de la Vall, c; pénétra al subalpi. A la resta de 
la comarca, rarfssim. 800-1500 (1900) m. 
Calci'cola. Es fa als prats secs i als indrets rocosos assoïelhts.Aphyllanthion iOnoni-
do-Rosrmrinetea en gênerai, Brometalia erecti. VI-IX. 

Corrent al sud de la h'nia La Covil-Sant Amanç (serres pre-pirinenques): vall d'Este-
guelella, El Sagnari, sobre la Corba, La Toella, Golobran, torrent de la Corba, Estè-
guel, vall de Barricô i soleils de Can Perramon de Baix, Serrât de l'Home, Aiguës 

9 • Carduncellus monspeliensium 

• Catananche coerulea 
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1078. Centaurea cyanus L.

Nom vulgar: cap blau.

- Camps de cereals i guarets de l'estatge montà, e i de vegades molt abundant.
800-1500 m.
Només l'hem vist en terrenys silicis. A part dels conreus, apareix també alguna vegada
a les vores de camins i llocs ruderals. Sc/eranthion annui. VI·IX.

Vores del Freser, sota Esteguelella, 800 m; El Baell, 1200 m; Pla de Plaus, 1275 m;
Campelles, 1300 m; vall del Bac, 1200 m; solells de Can Paloca i de Ventolà,
1100-1300 m; Ma,ana, 1075 m; sobre Sta. Caterina, llOO m; Pla d'Escuira, 1500 m;
camps de Ribesaltes i de Can Nofre, 975·1275 m; Perapinta, 1325 m.

DC 28,38, 37. Med. E (Subcosm.)

1079. Carduncellus monspeliensium All.

Muntanyes de Ribes (CAD.,FI. V.: 90).

- Estatge montà de la zona meridional de la Vall, c; penetra al subalpí. A la resta de
la comarca, raríssim. 800·1500 (1900) m.
Calcícola. Es fa als prats secs i als indrets rocosos assolellats. Aphyllanthion i Onolli
do-Rosmarinetea en general, Brometalia ereeti. Y¡·IX.

Corrent al sud de la línia La Covil-Sant Amanç (serres pre·pirinenques): vall d'Este
guelella, El Sagnari, sobre la Corba, La roeUa, Colobran, torrent de la Corba, Esté
guel, vall de Barricó i solells de Can Perramon de Baix, Serrat de l'Home, Aigües

9 ~ • Carduncellus monspeliensium
~ • Catananche coerulea

"
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de Ribes, El Baell (1100-1275 m), soleil de la Covil (1900 m), soleil de Sant Amanç 
(1500-1700 m). Mes cap al nord apareix molt isoladament: vessants del Taga sobre 
Bruguera, 1650 m; sobre Vilamanya, 1400 m. 

DG 28 ,38 , 27, 37. Med.NW 

1080. Cichorium intybus L. 

— Estatge monta inferior, r. 775-1250 m. 
Vores de camins, Uocs ruderalitzats. Dauco-Melilotenion i Onopordetalia en general. 
VII-IX. 

Sota Esteguelella, 775 m; El Sagnari, 800 m; vali de Barricò, 900 m; Angeláis, 850 m; 
Roques Blanques, 1025 m; vali del Bac, 1050 m; soleil de Ventola, 1250 m; Ribes de 
Freser, 925 m; sota Ribesaltes, 1000 m; Pardines, 1225 m; Bruguera, 1175 m. 

DG 28, 38, 37. Plurireg. 

1081. Catananche coerulea L. 

Ribes (CAD., FI. Cat. III: 409). 

-Es ta tge monta a la zona meridional de la Vali, ce, i de vegades molt abundant; 
penetra a l'estatge subalpi. A la resta de la comarca, molt localitzada. 775-1500 
(1700)m. 
Calcícola; rarament en terrenys esquistosos. Es fa als prats secs. Aphyllanthion, Xero-
bromion. VII-IX. 

Corrent al sud d'una línia Baell-Bruguera: vers el Pont d'en Cabreta, El Casot, vali 
d'EstegueIella, Collada de Grats, La Toella (1400 m), El Sagnari, Estèguel, soleils del 
torrent de la Corba (fins cap a la Portella, 1250 m), soleils de Can Perramon de Baix, 
Aiguës de Ribes, torrent Roig i el Baell (fins al Grau, 1300 m), vali de Barricò, Cin
gles de Sant Eloi (1500-1700 m). També a Corones, i a Montgrony fins a sobre el Mal 
Pas del Toix. 

Mes cap al nord, esporàdica, bé que localment pot èsser abundant: vessants del Taga 
sobre Bruguera i cap al Pia del Freixe, 1450-1550 m; Les Guilleumes fins a sota 
Campelles, 1100-1250 m, sobre calcosquists; Costes de Segura, sobre esquists, 
975-1000 m, no pas escassa. 

DG 28, 38, 27, 37. Med.W 

1082. Hypochoeris maculata L. 

Serra de Nuria (COSTA, Introd.: 147; in WK., Prodr. II: 229); pastures i prats de 
Nuria (VAYR., Cat. N.: 43); Nuria (CAD., FI. Cat. III: 420). 
Ribes (VAYR. in CAD., FI. Cat. III: 420). 
Al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae). 
(Vegeu també H. uniflora). 

- De l'estatge monta superior a l'alpi, r però de distribució irregular i localment 

abundant. 1400-2400 m. 
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de Ribes, El BaeU (J 100-1275 ml, solell de la Covil (1900 ml, soleU de Sant Amanç
(J 500-1700 ml· Més cap al nord apareix molt isoladament: vessants del Taga sobre
Bruguera, 1650 m; sobre Vilamanya, 1400 m.

DG 28, 38, 27, 37. Med.NW

1080. Cichorium intybus L.

_ Estatge montà inferior, r. 775-1250 m.
Vores de camins, llocs ruderalitzats. Dauco·Meliloteniol1 i Onopordetalia en general.
VII-IX.

Sota EstegueleUa, 775 m; El Sagnari, 800 m; vall de Barricó, 900 m; Angelats, 850 m;
Roques Blanques, 1025 m; vall del Bac, 1050 m;solell de Ventolà, 1250 m; Ribes de
Freser, 925 m; sota Ribesaltes, 1000 m; Pardines, 1225 m; Bruguera, 1175 m.

DG 28, 38, 37.

1081. Catananche coerulea L.

Ribes (CAD., FI. Car. III' 409).

Plurireg.

- Estatge montà a la zona meridional de la VaU, cc, i de vegades molt abundant;
penetra a l'estatge subalpí. A la resta de la comarca, molt localitzada. 775-1500
(1700) m.
Calcícola; rarament en terrenys esquistosos. Es fa als prats secs. Aphyllanthiol1, Xera
bromion. VII-IX.

Corrent al sud d'una línia Baell-Bruguera: vers el Pont d'en Cabreta, El Casot, vall
d'EstegueleUa, Collada de Grats, La ToeUa (1400 ml, El Sagnari, Estèguel, solells del
torrent de la Corba (fins cap a la Portella, 1250 ml, solells de Can Perramon de Baix,
Aigües de Ribes, torrent Roig i el BaeU (fms al Grau, 1300 ml, vall de Barricó, Cin
gles de Sant Eloi (J 500-1700 ml. També a Corones, i a Montgrony fms a sobre el Mal
Pas del Toix.
Més cap al nord, esporàdica, bé que localment pot ésser abundant: vessants del Taga
sobre Bruguera i cap al Pla del Freixe, 1450-1550 m; Les Guilleumes fins a sota
Campelles, 1100-1250 m, sobre calcosquists; Costes de Segura, sobre esquists,
975-1000 m, no pas escassa.

DG 28, 38, 27, 37. Med.W

1082. Hypochoeris maculata L.

Serra de Núria (COSTA, In trad. : 147; in WK., Prodr. lI: 229); pastures i prats de
Núria (VAYR., Cat. N.: 43); Núria (CAD., FI. Cat. 111: 420).
Ribes (VAYR. in CAD., FI. Cat. 1I1: 420).
AI N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae).
(Vegeu també fi. uniflora).

- De l'estatge montà superior a l'alpí, r perb de distribució irregular i localment
abundant. 1400-2400 m.



Acídofila. Es fa en terrenys silicis o en sois calcaris descalcificáis. A la zona axial es 
troba sobretot dintre els prats de Festuca paniculata (deis quals BR.-BL. la considera 
especie característica); a les serres pre-pirinenques apareix principalment alGentiano-
Primuletum intricatae. Festucion eskiae, Nardion; mes rarament al Calluno-Genistion, 
ais Arrhenatheretalia,... VI-VIII. 

Zona axial: voltants de Nuria, 2000-2100 m; Coma d'Eina, 2400 m; Gorges de Nuria 
(Fontnegra, Pía de Sallent, El Ras,...); Gorges del Freser (solell del Grévol, Clot de la 
Balma, Les Espiguetoses,...); solell del Torreneules Petit, 2300 m; baga de Ribes, 
14000 m; vessants del Puig Cerverís, 1800 m; cap al Mont-roig, 1600 m, 1900 m, 
Serres pre-pirinenques: sobre Pía de Rus, 2000 m; llisos de Taga, 1425-1900 m; Sant 
Aman?, 1800 m; les Noufonts, 1475 m; sobre Can Roca, 1400 m;Coll del Pal, 1675 
m; sobre Pía Cubilar, 1825 m; Plans de Portóles, 1625 m; Tossal de la Collada Verda, 
1625 m. 

DG 29, 39, 18, 3 8 , 4 8 , 3 7 . Eur. 

Hypochoeris uniflora Vill. 

Toses, Nuria, Ribes (VAYR., Pl. Cat.: 37) . 

- Els exemplars de l'herbari Vayreda corresponents a aqüestes citacions pertanyen a Fespécie 

anterior (H. maculata). 

1083. Hypochoeris rádicata L. 

— Estatges monta i subalpí, ce. 800-2100 m. 
Principalment en terrenys silicis, pero no rara tampoc al calcari. Es fa ais prats, ais 
matolls,... preferentment en indrets mes o menys secs. Calluno-Ulicetea, Brometalia 
erecti, Arrhenatherion, etc. VI-X. 

Des de l'entrada de la Valí fins a la Collada de Toses, a les Gorges del Freser i a Falta 
valí del Segadell. El Casot, El Sagnari, sota Estéguel, valí de Barricó, Aigües de Ribes, 
El Baell, sobre Angelats (1050 m), Campelles, Roques Blanques, Ventola, Plañóles, 
(1100-1300 m), cap a Nevá, sobre Can Morer (1425 m), Espinosa, Fornells, cap a 
Doma (1525 m), torrent del Palos (1600 m, 1800 m), vora la Collada de Toses (1750 
m), voltants de Ribes (Pedrera, Macana, Sta. Caterina,...), de Batet a Rialb, Vilama-
nya, Fustanyá, Queralbs, torrent del Forn, Gorges del Freser (Salt del Grill, Les 
Collades, La Paradella, La Balma, Costa Rubí,... fins al Coll deis Homes, 2100 m), so
lell del Bosc de Ribes, Les Vinyes, de Pardines a Boixetera, llisos de Taga, Clots de 
Macana, Pía del Freixe, etc. etc. 

DG 39, 18,28, 38 ,37 . Plurireg. 

1084. Leontodón pyrenaicus Gouan subsp. pyrenaicus 

A Nuria vers la Font deis Assots i al Puigmal (SALV. in COSTA, Introd.: 148), Nuria 
(SALV. in WK., Prodr. II: 216); muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 43); roques 
de Nuria i "en el Puigmal, efecto quizás de la altitud, se encuentra una forma 
pigmea" (CAD., Fl. V.: 91); comuna a Nuria la vzr.gouani, i a les altures, com al 
Puigmal, la raca pygmaea (CAD., Fl. Cat. III: 425); Nuria (FERRER, Exc: 82) 
(CÁD.,Exc: 102)(SEN.,/lcW.: 1011 ;i*Z N.: 69). 
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Acídoma. Es fa en terrenys silicis o en sòls calcaris descalcificats. A la zona axial es
troba. sobretot dintre els prats de Festuca paniculata (dels quals BR.·BL.la considera
espècie característica); a les serres pce-pirinenques apareix principalment al Gentiano
Primuletum intricatae. Festucion eskiae, Nardion; més rarament al Calluno·Genistion,
als Arrhenarheretalia,... VI-VIII.

Zona axial: voltants de Núria. 2000-2100 m; Coma d·Eina. 2400 m; Gorges de Núria
(Fontnegra. Pla de SaUent. El Ras ....); Gorges del Freser (soleU del Grèvol. Clot de la
Balma. Les Espigueto'es ....); soleU del Torreneules Petit. 2300 m; baga de Ribes.
14000 m; vessants del Puig Cerverís. 1800 m; cap al Mont-roig. 1600 m. 1900 m,
Serres pre-pirinenques: sobre Pla de Rus. 2000 m; llisos de Taga. 1425-1900 m; Sant
Amanç. 1800 m; les Noufonts. 1475 m; sobre Can Roca. 1400 m; Coll del Pal. 1675
m; sobre Pla Cubilar. 1825 m; Plans de pòrtoles. 1625 m; Tossal de la Collada Verda.
1625 m.

DG 29. 39.18.38,48.37. Eur.

Hypochoeris uniflora Vill.

Toses,Núria, Ribes (VAYR., PI. Cat.: 37).

- Els exemplars de l'herbari Vayreda corresponents a aquestes citacions pertanyen a l'espècie
anterior (H. maculata).

1083. Hypochoeris radicata L.

- Estatges montà i subalpí. cc. 800-2100 m.
Principalment en terrenys silicis, però no rara tampoc al calcari. Es fa als prats, als
matolls, ... preferentment en indrets més o menys secs. Calluno-Ulicetea, Brometalia
erecti, Arrhenatherion, etc. VI-X.

Des de l'entrada de la Vall fins a la Collada de Toses. a les Gorges del Freser i a l'alta
vall del Segadell. El Casot. El Sagnari. sota Estèguel. vaU de Barricó, Aigües de Ribes.
El Saell. sobre Angelats (1050 m). CampeUes, Roques Blanques. Ventolà. Planoles.
(1l00-1300 m). cap a Nevà. sobre Can Morer (1425 m). Espinosa. Fornells. cap a
Dòrria (I525 m). torrent del Palós (I 600 m. 1800 m). vora la CoUada de Toses (I750
m). voltants de Ribes (pedrera. Maçana. Sta. Caterina....). de Batet a Rialb. Vilama
nya, Fustanyà. Queralbs, torrent del Forn, Gorges del Frese, (Salt del Grill. Les
Collades. La ParadeUa, La Balma. Costa Rubí.... fms al CoU dels Homes. 2100 m). so
lell del Bosc de Ribes. Les Vinyes. de Pardines a Boixetera. llisos de Taga. Clots de
Maçana. Pla del Freixe. etc. etc.

DG 39. 18.28.38.37. Plurireg.

1084. Leontodon pyrenaicus Gouan subsp. pyrenaicus

A Núria vers la Font dels Assots i al Puigmal (SALV. in COSTA. fntrad.: 148), Núria
(SALV. in WK.• ?radr. ff: 216); muntanyes de Núria (VAYR.• Cat. N.: 43); roques
de Núria i "en el Puigmal, efecto quizas de la altitud, se encuentra una forma
pigmea" (CAD .• FI. V.: 91): comuna a Núria la var. gauani, i a les altures. com al
Puigmal. la raça pygmaea (CAD., FI. Cat. fff: 425); Núria (FERRER. Exc.: 82)
(CAD .• Exc.: 102)(SEN.,Add.: 1011; FI. N.: 69).



Nuria, 2150 m (BR-BL., Veg. alp.: 126, Cariceto-Pinguiculetum grandiflorae); al N de 
Nuria, 2200 m (BR.-BL., L c. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae); vers el Pic de 
la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., /. c. t. 23 , Pumileto-Festucetum supinae); vers 
el Coll de Finestrelles, 2300 m, Pic de Segre, 2400 m, 2450 m (BR.-BL., /. c. t. 2 1 , 
Festucetum eskiae); Pic de Finestrelles, 2750 m, Pic de la Fossa del Gegant, 2800 m, 
Coll de Nuria, 2600 m (BR.-BL., /. c. t. 24, Curvuleto-Leontidetum pyrenaici). 
SERVE (Reck comp.) l'assenyala a la zona Gorrablanc-Puigmal, 2560-2880 m.din-
tre diverses comunitats del Festucion supinae (vegeu t. V. XVIII, XIX, XX i XXII); 
Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD, et SERVE, Group, veg. Pla t. Hieracieto-Festuce
tum supinae). 

— Alta muntanya axial, cc. Tambe a l'extrem occidental de la Serra de Montgrony. 
Baixa accidentalment a l'estatge monta. (1250) 1700-2880 m. 
Es fa a les pastures acid6files i, mes rarament, a les escletxes de roca. Caracteristic 
dels Caricetalia curvulae; tambe als Androsacetalia vandellii. VI-IX. 

Cap al Coll de la Creu de Meians (2000 m), Puig de Dbrria, sobre el Collet de les 
Barraques (2000 m), Tossa del Puigmal (abundant), Coma de Fontalba, Nuria, Roc 
de la Male (2100 m), sobre el Bosc de la Mare de Deu (2250 m), Pic de l'Aliga (2300 
m), Ras de l'Ortigar, Collet Verd, Coma de Noucreus, Tirapits, Coma de Fresers, 
Balandrau, Gorges del Freser (on davalla fins cap a Daio, 1250 m), Cingle del Boc, 
vessants del Puig Cerven's (2000 m), etc. Tambe a Costa Rasa, 2000 m, a la capcalera 
de la vail del Rigard. 

Tal com diu CAD., a les zones mes elevades horn troba una raca especialment petita. 
D'altra banda, es tracta en general d'una especie bastant polimorfa. 

DG 29, 39, 18, 28, 38. Orofit alp. 

1085. Leontodon autumnalis L. subsp. autumnalis 

Prats elevats de les muntanyes de Surroca (llegiu Serra Cavallera) (COSTA, Introd.: 
148). 
Muntanyes de Nuria i del Puigmal (PUIGG. in COSTA,Suppl: 49, sub var.pratensis 
Koch). 
Nuria (VAYR., Cat. N.: 43 , sub var. alpinus Gaud.) (SEN., Add.: 101) (CAD., Ft. 
Cat. Ill: 424, sub var. alpinus). 
Coma Ermada (SEN., Add.: 101). 
Comu als prats de Ribes (CAD..F/. Cat. Ill: 424, sub var. pratensis). 

- Estatges monta i subalpi, r pero localment abundant. 900-1700 m. 
Mulleres, prats humits. Cynosurion cristati, Molinietalia coeruleae, Scheuchzerio-
Caricetea nigrae,... VH-IX. 

El Baell, 1250 m; Coll de la Casassa, 1200 m;Pla de Prats, 1550 m;Prat de Jou, 1675 
m; Roques Blanques, 975 m; cap a Neva, 1300 m; Plans de Neva i baga de Fornells, 
1500-1700 m; Ribesaltes, 1150 m; voltants de Ribes (Sta. Caterina, etc.); sota Boixe-
tera, 1400 m; abundant als prats de 1'Orri Veil, 1400-1600 m; Collada Verda, 1600 
m; vers el Coll del Pal, 1600 m; molt abundant a Coll de Jou, 1600 m. 

Tots els exemplars estudiats corresponen realment a la subsp. autumnalis, inclosos els 
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Núria, 2150 m (BR-BL., Vég. alp.: 126, Cariceto-Pinguiculerum grandiflorae); al N de
Núria, 2200 m (BR.-BL., L c. t. 22, Hieracieto-Fesrucerum spadiceae); vers el Pic de
la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., I. c. t. 23,Pumileto-Fesrucerum supinae); vers
el Coll de Finestrelles, 2300 m, Pic de Segre, 2400 m, 2450 m (BR.-BL., I. c. t. 21,
Fesrucerum esldae); Pic de Finestrelles, 2750 m, Pic de la Fossa del Gegant, 2800 m,
Coll de Núria, 2600 m (BR.-BL., L c. t. 24, Curvuleto-Leontiderum pyrenaicl).
SERVE (Rech comp.) l'assenyala a la zona Gorrablanc-Puigmal, 2560-2880 m, din
tre diverses comunitats del Fesrucion supinae (vegeu t. V. XVIII, XIX, XX i XXII);
Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD. et SERVE, Group. vég. Pla t. Hieracleto-Fesruce
tum supinae).

- Alta muntanya axial, cc. També a l'extrem occidental de la Serra de Montgrony.
Baixa accidentalment a l'estatge montà. (1250) 1700-2880 m.
Es fa a les pastures acidòftles i, més rarament, a les escletxes de roca. Característic
dels Caricetalla curvulae; també als Androsacetalia vandellii. VI-IX.

Cap al Coll de la Creu de Meians (2000 ml, Puig de Dòrria, sobre el Callet de les
Barraques (2000 ml, Tossa del Puigmal (abundant), Coma de Fontalba, Núria, Roc
de la Malè (2100 ml, sobre el Bosc de la Mare de Déu (2250 ml, Pic de l'Àliga (2300
ml, Ras de l'Ortigar, Callet Verd, Coma de Noucreus, Tirapits, Coma de Fresers,
Balandrau, Gorges del Freser (on davalla fins cap a Daió, 1250 ml, Cingle del Boc,
vessants del Puig Cerverís (2000 ml, etc. També a Costa Rasa, 2000 m, a la capçalera
de la vall del Rigard.

Tal com diu CAD., a les zones més elevades hom troba una raça especialment petita.
D'altra banda, es tracta en general d'una espècie bastant polimorfa.

DG 29, 39,18,28,38. Oròfit alp.

1085. 1.eontodon autumnalis L. subsp. autumnalis

Prats elevats de les muntanyes de Surroca (llegiu Serra Cavallera) (COSTA, /ntrod.:
148).
Muntanyes de Núria i del Puigmal (PUIGG. in COSTA, Suppl.: 49, sub var. pratensis
Koch).
Núria (VAYR., Cat. N.: 43, sub var. alpinus Gaud.) (SEN., Add.: 101) (CAD., FI.
Cat. III: 424, sub var. alpinus).
Coma Ermada (SEN., Add.: 101).
Comú als prats de Ribes (CAD., FI. Cat. III: 424, sub var. pratensis).

- Estatges montà i subalpí, r però localment abundant. 900-1700 m.
Mulleres, prats humits. Cynosurion cristati, Molinietalia coeruleae, Scheuchzerio~

Caricetea nigrae,... VII-IX.

El Baell, 1250 m; Coll de la Casassa, 1200 m; Pla de Prats, 1550 m; Prat de Jou, 1675
m; Roques Blanques, 975 m; cap a Nevà, 1300 m; Plans de Nevà i baga de Fornells,
1500-1700 m; Ribesaltes, 1150 m; voltants de Ribes (Sta. Caterina, etc.); sota Baixe
tera, 1400 m; abundant als prats de l'Orri Vell, 1400-1600 m; Collada Verda, 1600
m; vers el Coll del Pal, 1600 m; molt abundant a Coll de Jou, 1600 m.

Tots els exemplars estudiats corresponen realment a la subsp. autumnalis, inclosos els



de Ribes de l'herbari Cadevall. A cap dels herbaris barcelonins no hem vist représen
tants comarcáis de les varietats pratensis i alpinus; ni tampoc exemplars autèntics de 
L. autumnalis procedents de Nuria o del Puigmal. Les indicacions de SEN. referides 
a Nuria i a Coma Ermada sembla que corresponen clarament a L. duboisii (vegeu 
aquesta especie); i pot ésser que també s'hi hagin d'atribuir les nurienques de COS
TA, VAYR i CAD., perô en absència d'exemplars d'herbari no ho podem pas assegu-
rar. 

DG 28, 38, 48, 37. Eur. 

1086. Leontodón duboisii Sen. 

— Alta muntanya axial, segurament no gaire rar. Segons SEN., també a la Serra de 
Montgrony. 1575-2600 m. 
Es fa a les mulleres poc acides. Caricion nigrae. VII-IX. 

Vora Nûria, 2000 m; Coma de Vaca, 2300 m; Serra de la Canya, 2050 m; sota el 

Fig. 25 . Leontodón duboisii A l 'esquerra, una bràc tea involucral (x 4) i un fruit (x 8). 
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de Ribes de l'herbari Cadevall. A cap dels herbaris barcelonins no hem vist represen
tants comarcals de les varietats pratensis i alpinus; ni tampoc exemplars autèntics de
L. aulumnalis procedents de Núria o del Puigmal. Les indicacions de SEN. referides
a Núria i a Coma Ermada sembla que corresponen clarament a L. duboisii (vegeu
aquesta espècie); i pot ésser que també s'hi hagin d'atribuir les nurienques de COS
TA, VAYR i CAD., però en absència d'exemplars d'herbari no ho podem pas assegu
rar.

DG 28, 38,48,37.

1086. Leontodon duboisü Sen.

Eur.

- Alta muntanya axial, segurament no gaire rar. Segons SEN", també a la Serra de
Montgrony. 1575-2600 m.
Es fa a les mulleres poc àcides. Caricion nigrae. VII-IX.

Vora Núria, 2000 m; Coma de Vaca, 2300 m; Serra de la Canya, 2050 m; sota el

Fig. 25. Leontodon duboisii A l'esquerra, una bràctea involucral (x 4) i un fruit (x 8).



Mont-roig, 1575 m. Nuria (M. GARRIGA in BC 38470, sub L. pyrenaicus, détermi
nât per WIDDER com a L. duboisii); pastures de Nuria vers 2600 m (SEN. herb, det. 
WIDDER). SEN. assenyala que la planta es troba també a Coma Ermada (vegeu la 
nota que acompanya el plec d'herbari de Pl. d'Esp. 6601). Les citacions de L. autum-
nalis de Nuria (PUIGG. in COSTA, sub var. pratensis; VAYR. i CAD., sub var. alpi-
nus) i la del Puigmal (PUIGG. in COSTA, sub var. pratensis) és molt possible que 
s'hagin de referir a aquesta especie (vegeu eis comentaris a L. autumnalis). 

Planta confosa generalment amb L. pyrenaicus o bé amb una forma nana de L. autum
nalis. L'aspecte de la planta, petita i amb pocs capítols (sovint només un) sol recordar 
mes aviat L. pyrenaicus, perè eis seus aquenis tenen un bec evident, bé que bastant 
curt, i les ligules externes son estriades de púrpura al dors. Fou SEN. qui primer féu 
remarcar que es tractava d'una planta diferent de L. pyrenaicus també pel seu habi
tat. 

DG29? 3 9 , 2 8 , 3 8 . Pir. - cant. 

1087. Leontodón hispidus L. subsp. hispidus 

Nuria (VAYR., Cat. N.: 43 , sub var. glabratus K. i var.crispatus Godr.;PL Cat.: 38, 
sub var. crispatus Godr.) (CAD., Fl. Cat. III: 426) (SEN., Fl. N.: 69, sub L. proteifor-
mis). 
Ribes (CAD., Fl. V.: 9 1 , sub var. vulgaris Bisch, i var. glabratus Bisch.; Fl. Cat. III: 
426). 

— Estatges monta i subalpí, ccc. 800-2250 m. 
Pastures grasses i prats de dall. Mesobromion, Nardion, Arrhenatheretalia,... VI-X. 

Des de la zona meridional de la Valí fins al Pía de Rus, a la valí de Nuria i a la Collada 
Verda. Algunes localitats représentatives: La Toella, Aigües de Ribes, El Baell, Pía de 
Plaus, Campelles, Roques Blanques, Plañóles, Coli de les Fontetes, Toses, Pía 
d'Anyella, voltants de Ribes, Rialb, Queralbs, Serrat, Prat del Bac, Gorges de Nuria, 
Coma d'Eina (2050 m), Coma de Fontnegra (2050 m), Gorges del Freser (fins a vora 
el Coli deis Homes, 2100 m), Coma de Vaca (2250 m), Mas Conill, Conivella, llisos de 
Taga, Can Barratort, Puigsac, Les Noufonts, Plans de Portóles, Coli del Pal, tossal de 
la Collada Verda, Boixetera, Clots de Macana, sobre Bruguera, Collet de Saltor, etc. 
etc. etc. 

Horn troba tant una forma de fulles piloses (var. hispidus) com una altra de pràctica-
ment glabra (var. glabratus Gren. et Godr.). Pel que fa a aquesta darrera, caldria veure 
quina relació té amb la subsp. danubialis (Jacq.) Simonkai d'Europa central i oriental. 

00 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

1088. Leontodón saxatilis Lam. subsp. hispidus (Roth) Castrov. et Laínz;/ , . taraxacoides 
(Vill.) Mérat subsp. longirostris Finch et P.D. Seil; L. nudicaulis (L.) Banks subsp. 
rothii A. et O. de Bolos, Thrincia hispida (Schousboe) Roth 

- Estatge monta, rr. 950-1275 m. 
Es fa ais prats secs, en terrenys esquistosos. Xerobromion. VII-VIII. 
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Mont-roig, 1575 m. Núria (M. GARRIGA in BC 38470, sub L. pyrenaicus, determi
nat per WIDDER com a L. duboisii); pastures de Núria vers 2600 m (SEN. herb, det.
WIDDER). SEN. assenyala que la planta es troba també a Coma Ermada (vegeu la
nota que acompanya el plec d'herbari de PI. d'Esp. 6601). Les citacions de L. autLlln
nalis de Núria (pUIGG. in COSTA, sub var. pratensis; VAYR. i CAD., sub var. alpi
nus) i la del Puigmal (PUIGG. in COSTA, sub var. pratensis) és molt possible que
s'hagin de referir a aquesta espècie (vegeu els comentaris a L. autumnalis).

Planta confosa generalment amb L. pyrenaicus o bé amb una forma nana de L. autum
nalis. L'aspecte de la planta, petita i amb pocs capítols (sovint només un) sol recordar

més aviat L. pyrenaicus, però els seus aquenis tenen un bec evident, bé que bastant
curt, i les lígules externes són estriades de púrpura al dors. Fou SEN. qui primer féu
remarcar que es tractava d'una planta diferent de L. pyrenaicus també pel seu hàbi
tat.

DG 29? 39,28,38. PiT. - cant.

1087. Leontodon hispidus L. subsp. hispidus

Núria (VAYR., Cal. N.: 43, sub var. glabra tus K. i var.crispalusGodr.;PI. Cal.: 38,
sub var. ~rispalus Godr.) (CAD., FI. Cal. III: 426) (SEN., FI. N.: 69, sub L. proleifor
mis).
Ribes (CAD., FI. V.: 91, sub var. vulgaris Bisch_ i var. glabratus Bisch.; FI. Cal. III:
426).

- Estatges montà i subalpí, ccc. 800-2250 m.
Pastures grasses i prats de daU. Mesobromion, Nardion, Arrhenalherelalia,... VI-Xo

Des de la zona meridional de la VaU fms al Pla de Rus, a la vaU de Núria i a la Collada
Verda. Algunes localitats representatives: La ToeUa, Aigües de Ribes, El Baell, Pla de
Plaus, CampeUes, Roques Blanques, Planoles, CoU de les Fontetes, Toses, Pla
d'AnyeUa, voltants de Ribes, Rialb, Queralbs, Serrat, Prat del Bac, Gorges de Núria,
Coma d'Eina (2050 ml, Coma de Fontnegra (2050 ml, Gorges del Freser (fins a vora
el Coll dels Homes, 2100 ml, Coma de Vaca (2250 ml, Mas Conill, Conivella, llisos de
Taga, Can Barratort, Puigsac, Les Noufonts, Plans de Pòrtoles, Coll del Pal, tossal de
la Collada Verda, Boixetera, Clots de Maçana, sobre Bruguera, Callet de Saltar, etc.
etc. etc.

Hom troba tant una forma de fuUes piloses (var. hispidus) com una altra de pràctica
ment glabra (var. glabratus Gren. et Godr.). Pel que fa a aquesta darrera, caldria veure
quina relació té amb la subsp. danubialis (Jacq.) Simonkai d'Europa central i oriental.

DG 39,18,28,38,48,27,37. Eur.

1088. Leontodon saxatilis Lam. subsp. hispidus (Roth) Castrov. et Laínz; L. laraxacoides
(Vill.) Mérat subsp. longiroslris Finch et P.D. SeU; L. nudicaulis (L.) Banks subsp.
rolhii A. et O. de Bolòs, Thrincia hispida (Schousboe) Roth

- Estatge montà, rr. 950-1275 m.
Es fa als prats secs, en terrenys esquistosos. Xera bromion. VII-VIII.



Sembla limitât als soleils del sector central de la Vall. Pedrera, 950 m; Roques 
Blanques, 1000 m; soleils de Ventolà, 1000-1100 m; soleils entre Ribesaltes iPardi-
nes, 975-1275 m. 

DG 28, 38. Med. 

1089. Picris echioides L.; Helminthotheca echioides (L.) Holub 

— Ribes de Freser, 925 m, en un talús ruderalitzat. En flor a mitjan agost. Espècie 
només accidental? 

DG 38. Latemed. 

1090. Picris hieracioides L. 

Nuria (VAYR., Cat. N.: 43 , sub P. pyrenaicus Gouan). 

- Estatges monta i subalpí, ce. 775-2000 m. 
Es fa en hàbitats molt diversos: prats, marges, llocs tarterosos, prats de dall, etc. VI-X 
(XI). 

Vora el Pont d'en Cabreta (775 m), El Casot, vall d'EstegueIella, La Corba, Estèguel, 
Can Perramon de Baix, vall de Barricò, Aigües de Ribes, El Baell, sota Coli Pan (1700 
m), vall d'Angelats, Pedrera, Els Coforns, Roques Blanques, Plañóles, La Polella, 
Toses, voltants de Ribes, bosc de Batet (1450 m), Rialb, Queralbs, vora Nuria (2000 
m), Ribesaltes, Les Vinyes, vora l'estany de Can Roca (1475 m), Pardines, cap a 
Boixetera, Clots de Macana, Bruguera, Sant Amane, (1400 m), etc. etc. 
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Sembla limitat als solells del sector central de la Vall. Pedrera, 950 m; Roques
Blanques, 1000 m; solells de Ventolà, 1000-1100 m; solells entre Ribesaltes i Pardi
nes, 975·1275 m.

DG 28, 38.

9 Leontodon saxatilis subsp.
hispidus

7
2 3

Med.

1089. Picris echioides L.;Helminthotheea eehioides (L.) Holub

- Ribes de Freser, 925 m, en un talús ruderalitzat. En flor a mitjan agost. Espècie
només accidental?

DG 38.

1090. Picris hieracioides L.

Latemed.

Núria (VAYR., Cat. N.: 43, sub P. pyrenaicus Gouan).

- Estatges montà i subalpí, cc. 775-2000 m.
Es fa en hàbitats molt diversos: prats, marges, llocs tarterosos, prats de dall, etc. Vl·X
(XI).

Vora el Pont d'en Cabreta (775 m), El Casot, vall d'Esteguelella, La Corba, Estèguel,
Can Perramon de Baix, vall de Barricó, Aigües de Ribes, El Baell, sota Coll Pan (1700
m), vall d'Angelats, Pedrera, Els Cofoms, Ro..¡ues Blanques, Planoles, La Polella,
Toses, voltants de Ribes, bosc de Batet (1450 m), Rialb, Queralbs, vora Núria (2000
m), Ribesaltes, Les Vinyes, vora l'estany de Can Roca (1475 m), Pardines, cap a
Boixetera, Clots de Maçana, Bruguera, Sant Amanç, (1400 m), etc. etc.



Planta molt polimorfa. Tots els exemplars estudiats semblen correspondre a la siros-
pècie hieracioides; inclbs un exemplar de l'hervari Vayreda, procèdent de Nûria, 
donat com a P. pyrenaica Gou.? (sic). 

DG 39, 18, 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Plurireg. 

1091. Scorzonera laciniata L.;Podospermum laeiniatum (L.) DC. 

- Estatge monta, rr. 850-1500 m. 
Vores de camins, talussos, erms. VII-VIII. 

Estèguel, 850 m; Ribes de Freser, 875-925 m; de Toses a la Collada, 1500 m. 

DG 18 38, 37. Plurireg. 

1092. Scorzonera humilis L. 

— Zona oriental de la Vail, rrr. 

Es fa a les mulleres i jonqueres poc o gens acides. Molinion coeruleae. V-VI. 

Vora Can Roca, 1250 m; Plans de Pôrtoles, 1650 m. 

D G 3 8 . Eur.W 

1093. Scorzonera hispánica L. 

— Cingles de Sant Eloi, 1700 m;tant la forma típica com la de fulla estreta, atribuida 
a una pretesa subsp. glastifolia (Willd.) Arcangeli. 

DG37 . Submed. 
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Planta molt polimorfa. Tots els exemplars estudiats semblen correspondre a la '001

pècie hieracioides; inclòs un exemplar de l'hervari Vayreda, procedent de Núri~,

donat com aP. pyrenaica Gou.? (sic).

DG 39,18,28,38,27,37.

1091. Seorzonera laciniata L.; Podospermum laeiniatum (L.) DC.

- Estatge montà, rr. 850-1500 m.
Vores de camins, talussos, erms. Vll-VIIl.

Estèguel, 850 m; Ribes de Freser, 875-925 m; de Toses a la Collada, 1500 m.

DG 1838,37.

1092. Seorzonera humi1is L.

- Zona oriental de la Vall, nr.
Es fa a les mulleres i jonqueres poc o gens àcides. Molinion coeruleae. V-VI.

Vora Can Roca, 1250 m; Plans de Pòrtoles, 1650 m.

DG 38.

9 • Scorzonera hispanica
O Scorzonera humilis

--,

7

Plurireg.

Plurireg.

Eur.W

2 3

1093. Seorzonera mspaniea L.

- Cingles de Sant Eloi, 1700 m; tant la forma típica com la de fulla estreta, atribuïda
a una pretesa subsp. glastifolla (Willd.) Arcangeli.

DG 37. Submed.



Scorzonera hirsuta L. 

Costes seques de Ripoll i Ribes (VAYR., Cat. N.: 4 3 ) . 

— A l'herbari Vayreda no existeixen testimonis d'aquesta citació, que preferirti deixar de banda 

mentre no rebi confirmació. 

Tragopogon porrifolius L. susbp. australis (Jordan) Nyman 

Toses (VAYR., PI. Cat.: 38 , sub T. australis). 

— L'exemplar de l'herbari Vayreda corresponent a aquesta citació és de mal identificar; tota ma-
nera, no es pot pas atribuir a T. porrifolius subsp. australis. D'altra banda, la indicació de localitat 
de l'etiqueta du un interrogant (Toses ?). 

Cai deixar de banda, doncs, la citació vayredana. 

1094. Tragopogon crocifolius L. subsp. crocifolius 

Ribes (VAYR. in CAD., FL Cat. III: 439). 

— Estatge monta, rrr. 
Es fa a les vores de camins i als marges secs. V-VII. 

Can Perramon de Baix, 825 m; Ribes de Freser, 900 m; sota Ribesaltes, 1075 m; Les 
Vinyes, 1075 m. 

DG 38. Med. 

1095. Tragopogon pratensis L. 

Queralbs (VAYR., in CAD., Fl. Cat. III: 438, sub subsp. orientalis). 

— Estatges monta i subalpi, c. 825-2100 (2300) m. 

Freqüent sobretot als prats de dall; apareix també a les pastures, a les vores de 
camins,... Arrhenatheretalìa; també al Mesobromion, etc. VI-IX. 

Can Perramon de Baix (825 m), Aigiies de Ribes, El Baell (1200 m),bagadeCamp-
elles, sobre Angelats (1000 m), Les Guilleumes, Pedrera, solell de Ventola (1250 m), 
Roques Blanques, cap al Pont de Sola, Plans de Nevà (1575 m), Toses (1475 m), 
voltants de Ribes, Rialb, Vilamanya (1350 m), vora la Cova del Penitent (2000 m), 
Gorges de Nùria, solell de les Gorges del Freser (La Balma, Clot del Malinfern, Coli 
dels Homes,... fins a 2300 m), Conivella, El Mas, Can Barratort, Les Noufonts,Pla del 
Freixe (1550 m), etc. 

Horn troba, sovint en una mateixa localitat, la subsp. pratensis i la subsp. minor 
(Miller) Wahlenb., no sempre clarament diterenciables; aquesta darrera és la corrent. 
No hem vist l'exemplar de Queralbs que VAYR. atribueix a la subsp. orientalis, però 
un plec de Setcases que aquest botànic determina d'igual manera correspon en 
realitat a la subsp. pratensis. 

DG 29, 39, 18 ,28 , 38 ,37 . Eur. 

1096. Sonchus asper (L.) Hill 

— Estatge monta, r. 800-1600 m. 
Conreus, camins, terres remogudes. De la classe Chenopodietea. VI-IX. 
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Scorzonera hirsuta L.

Costes seques de Ripoll i Ribes (VAYR., Cat. N.: 43).

- A l'herbari Vayreda no existeixen testimonis d'aquesta citació, que preferim deixar de banda
mentre no rebi confirmació.

Tragopogon porrifotius L. susbp. austra/is (Jordan) Nyman

Toses (VAYR., Pl. Cat.: 38, sub T. australis).

- L'exemplar de l'herbari Vayreda corresponent a aquesta citació és de mal identificar; tota ma·
nera, no es pot pas atribuir a T. po"ifolius subsp. austra1is. D'altra banda, la indicació de localitat
de l'etiqueta du un interrogant (Toses ?).
Cal deixar de banda, doncs, la citació vayredana.

1094. Tragopogon crocifolius L. subsp. crocifolius

Ribes (VAYR. in CAD., FI. Cat. 1JI: 439).

- Estatge montà, rrr.
Es fa a les vores de camins i als marges secs. V-VII.

Can Perramon de Baix, 825 m; Ribes de Freser, 900 m; sota Ribesaltes, 1075 m; Les
Vinyes, 1075 m.

DG 38. Med.

1095. Tragopogon pratensis L.

Queralbs (VAYR., in CAD., FI. Cat. 1JI: 438, sub subsp.orientalis).

- Estatges montà i subalpi, c. 825-2100 (2300) m.
Freqüent sobretot als prats de dall; apareix també a les pastures, a les vores de
camins,... Arrhenatheretalia; també al Mesobromion, etc. VI-[X.

Can Perramon de Baix (825 ml, Aigües de Ribes, El Baell (1200 ml, baga de Camp
elles, sobre Angelats (1000 ml, Les Guilleumes, Pedrera, solell de Ventolà (1250 ml,
Roques Blanques, cap al Pont de Solà, Plans de Nevà (1575 ml, Toses (1475 ml,
voltants de Ribes, Rialb, Vila manya (1350 ml, vora la Cova del Penitent (2000 ml,
Gorges de Núria, solell de les Gorges del Freser (La Balma, Clot del Malinfern, Coll
dels Homes,... fins a 2300 ml, Conivella, El Mas, Can Barratort, Les Noufonts, Pla del
Freixe (J 550 ml, etc.

Hom troba, sovint en una mateixa localitat, la subsp. pratensis i la subsp. minor
(Miller) Wahlenb., no sempre clarament diferenciables; aquesta darrera és la corrent.
No hem vist l'exemplar de Queralbs que VAYR. atribueix a la subsp. orientaUs, però
un plec de Setcases que aquest botànic determina d'igual manera correspon en
realitat a la subsp. pratensis.

DG 29, 39,18,28,38,37.

1096. Sonchus asper (L.) Hill

- Estatge montà, r. 800-1600 m.
Conreus, camins, terres remogudes. De la classe Chenopodietea. VI-IX.

Eur.



La Corba, 800 m; Pía de Plaus, 1275 m; cap al Portet, 1500 m; Costes de Segura, 975 
m; El Sola, 1200 m; voltants de Ribes, 875-950 m; El Pinetar, 1600 m; Toses, 1450 
m; carretera forestal del Bosc de Ribes, 1400 m; Fustanyá, 1150 m; Ribesaltes, 
1100-1250 m; Les Vinyes, 1050 m; sota Conivella, 1350 m. 

1097. Sonchus oleraceus L. 

— Conreus i llocs ruderals de l'estatge monta, ce. 800-1500 m. 
De la classe Chenopodietea. V-IX. 

Mes fréquent que l'espècie anterior. Balma del Casot, 925 m; La Corba, 800 m; Can 
Perramon de Baix, 825 m; Barricò, 1000 m; Aiguës de Ribes, 850 m; El Baell, 1200 
m; Campelles, 1300 m; Roques Blanques, 975 m; Ventola, 1300 m; soleil de Ventola, 
1100-1250 m; Toses, 1475 m; La Molina (Cerdanya); voltants de Ribes, 875-950 m; 
Fustanyà, 1150 m; Serrât, 1300 m; Ribesaltes, 1150 m; Perramon de Dalt, 1000 m; 
Bruguera, 1150 m. 

Sonchus maritimus L. subsp. aquatilis (Pourret) Nyman; S. aquatilìs Pourret 

Ribes {SE8.,Add.: 103) (CAD., FI Cut. Ili: 460). 

— Ni a l'herbari Sennen ni a l'herbari Cadevall no hi ha testimonis d'aquestes citacions. Creiem 
prudent de no admetre l'espècie en aquest catàleg, mentre no hi hagi dades més segures. 

1098. Lactuca viminea (L.) J. et C. Presi 

Ribes (VAYR., Cai N.: 44;PI. Cai: 40; in CAD., FI Cai III: 448). 

— Estatge monta, rrr. Es fa als costers secs i assolellats. 

Macana. 975 m; sobre Can Palati, 975 m. Totes dues localitats properes a Ribes de 
Freser. A l'herbari Vayreda existeix realment un plec d'aquest tàxon procedent de 
Ribes. 

Els exemplars estudiats no posseeixen aquenis madurs, la qual cosa fa impossible 
d'atribuir-los a una subspècie determinada. 

DG 38. Med.-Submed. 

1099. Lactuca semola L. 

— Estatge monta inferior, en indrets ruderals, r. 800-1100 m. 
Talussos, vores de camins, etc. Sisymbrion; també als Onopordetalia. 

La Corba, 800 m; voltants de Ribes, 900-975 m; Can Perramon de Baix, 825 m; Can 

Palati, 950 m; Les Vinyes, 1050 m. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Subcosm. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Subcosm. 

DG 38, 37. Plurireg. 

1100. Lactuca virosa L. 

Ribes, Toses (VAYR. in CAD., FI. Cal III: 451). 
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La Corba, 800 m; Pla de Plaus, 1275 m; cap al Portet, 1500 m; Costes de Segura, 975
m; El Solà, 1200 m; voltants de Ribes, 875-950 m; El Pinetar, 1600 m; Toses, 1450
m; carretera forestal del Bosc de Ribes, 1400 m; Fustanyà, 1150 m; Ribesaltes,
1100-1250 m; Les Vinyes, 1050 m; sota Conivella, 1350 m.

DG 18,28,38,37. Subcosm.

1097. Sonchus oleraceus L.

- Conreus i llocs ruderals de l'estatge montà, cc. 800-1500 m.
De la classe Chenopodietea. V-IX.

Més freqüent que l'espècie anterior. Balma del Casot, 925 ro; La Corba, 800 m; Can
Perramon de Baix, 825 m; Barricó, 1000 ro; Aigües de Ribes, 850 m; El Baell, 1200
m; Campelles, 1300 m; Roques Blanques, 975 m; Ventolà, 1300 m; solell de Ventolà,
1100-1250 m; Toses, 1475 m; La Molina (Cerdanya); voltants de Ribes, 875-950 m;
Fustanyà, 1150 ro; Serrat, 1300 m; Ribesaltes, 1150 m; Perramon de Dalt, 1000 m;
Bruguera, 1150 m.

DG 18,28,38,27,37.

Sonchus maritimus L. subsp. aquariUs (Pourret) Nyman; S. aquatilis Pourret

Ribes (SEN., Add.: 103) (CAD., FI. Cot. III: 460).

Subcosm.

- Ni a l'herbari Sennen ni a l'herbari Cadevall no hi ha testimonis d'aquestes citacions. Creiem
prudent de ¡jO admetre l'espècie en aquest catàleg, mentre no hi hagi dades més segures.

1098. Lacluca viminea (L.) J. et C. Presl

Ribes (VAYR., Cat. N.: 44; PI. Cat.: 40; in CAD., FI. Cat. III: 448).

- Estatge montà, rrr. Es fa als costers secs i assolellats.

Maçana. 975 m; sobre Can Palatí, 975 m. Totes dues localitats properes a Ribes de
Freser. A l'herbari Vayreda existeix realment un plec d'aquest tàxon procedent de
Ribes.

Els exemplars estudiats no ~osseeixen aquenis madurs, la qual cosa fa impossible
d'atribuir-los a una subspècie determinada.

DG 38.

1099. Lacluca serriola L.

Med.-Submed.

- Estatge montà inferior, en indrets ruderals, r. 800-1100 m.
Talussos, vores de camins, etc. Sisymbrion; també als Onopordetalia.

La Corba, 800 m; voltants de Ribes, 900-975 m; Can Perramon de Baix, 825 m; Can
Palatí, 950 ro; Les Vinyes, 1050 m.

DG 38, 37.

1100. Lacluca virosa L.

Ribes, Toses (VAYR. in CAD., FI. Cat. /I¡' 451).

Plurireg.



— Estatge monta superior, on sembla molt rara. Es fa als indrets ruderals poc secs. 
Onopordetalia acanthii. 

El Portet, 1550 m; vora Campelles, 1325 m; baga d'Estremerà, 1600 m. 

DG 28, 38. Plurireg. 

1101. Lactuca tenerrima Pourret 

— Soleils de l'estatge monta, rrr. 

De Pardines a Boixetera, 1250 m; soleil de Ventola, 1080 m. 

DG 28 ,38 . Med.W 

1102. Cicerbita alpina (L.) Wallr.\Mulgedium alpinum (L.) Less. 

Muntanyes de Nuria ? (VAYR., Cat. N.: 44). 

- Part superior de les Gorges del Freser, vora Coma de Vaca, 1990 m, 2075 m; dins 
els herbassars de YAdenostylion. En fior a finals de juliol i primers d'agost. 

D G 3 9 . Oròfitalp. 

1103. Cicerbita palmieri (L.) Kirschl. ; Mulgedium plumieri (L.) DC. 

Salt del Sastre (CUFFI in VAYR., PI. not.: 100; Cat. N.: 44 ;Л . Cat: 49). 
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- Estatge montà superior, on sembla molt rara. Es fa als indrets ruderals poc secs.
Onopordetalia acanthii.

El Portet, 1550 m; vora Campelles, 1325 m; baga d'Estremera, 1600 m.

DG 28, 38.

110 1. Lactuca tenerrima Pourret

- Solells de l'estatge montà, err.

De Pardines a Boixetera, 1250 m; solell de Ventolà, 1080 m.

DG 28, 38.

9 • Cicerbita alpina
O Lactuca tenerrima

7
2 3

Plurireg.

Med.W

1102. Cicerbita alpina (L.) Wallr.; Mulgedium alpinum (L.) Less.

Muntanyes de Núria? (VAYR., Cat. N.: 44).

- Part superior de les Gorges del Freser, vora Corna de Vaca, 1990 m, 2075 m; dins
els herbassars de l'Adenostylion. En flor a finals de juliol i primers d'agost.

DG39.

1103. Cicerbita plumieri (L.) Kirschl.; Mulgedium plumieri (L.) DC.

Salt del Sastre (CUFFÍ in VAYR., Pl. not.: 100; Cat. N.: 44;Pl. Cat.: 49).

Oròfit alp.



— Estatge subalpí, a la zona nordoriental de la Vali, r. 1650-2100 m. 
Es fa sobretot dins els herbassars frescals. De l'ordre Adenostyletalia. VIITX. 

Gorges de Nuria (Salt del Sastre, Salt de l'Aigua, Fontnegra, El Ras, Canal de la 
Ganta, etc.), 1650-1950 m; sobre el Cingle del Boc, 1700 m; Gorges del Freser 
(torrent de Castellcervós, sobre Les Brosses, vora Coma de Vaca,...), 1700-2100 m. 

DG 39. Oròfìt alp. 

1104. Prenanthes purpurea L. 

— Estatges monta i subalpí, c, però només als llocs frescals. 950-2200 m. 
Es fa sobretot ais boscos ombrívols (fagedes, pinedes, avetoses,...) i gairebé exclusiva-
ment en terrenys àcids; també apareix als herbassars frescals. Luzulo-Fagenion, 
Vaccinio-Piceetalia,... VII-IX. 

Cap al Portet, 1600 m, en terreny calcinai; baga de Campelles, 1550 m; Els Coforns, 
on descendeix fins a uns 950 m; baga de Sant Antoni, 1100-1250 m; bosc de Batet, 
1575 m; baga d'Estremerà; bagues de Ribes i de Siat, 1200-1800 m; baga de les 
Gorges del Freser, molt abundant; cap a la Balma, 1700 m; Cingle del Boc, 1675 m; 
vora el Prat del Bac, 1275 m; Canal de la Ganta, 1900 m; Coma de l'Embut, 2200 m; 
Bosc d'en Cigala, 1100 m; cap als Prats, 1500 m; tossal de la Collada Verda, 1625 m; 
baga de Sant Aman?; de les Gargantes a Saltor, 1250 m. També als boscos de la 
Molina (Cerdanya). 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 37. Eur. munt. 

1105. Mycelis muralis (L.) Dumort.; Gcerbita muralis (L.) Wallr., Lactuca muralis (L.) 
Gaertner 

Ribes (CAD.,F/. Cat. HI: 449). 

— Estatges monta i subalpí, c. 775-1700 m. 
Boscos humits (freixenedes, vernedes, avetoses, fagedes), vorades frescals,... prefe-
rentment en terrenys calcaris o sòls eutròfics. Fagetalia sylvaticae, Alliarion. VII-IX. 

Vora el Pont d'en Cabreta (775 m), vali d'Esteguelella, Collada de Grats, fagedes del 
Sagnari, sobre Barricò, El Grau, El Baell (1175 m), vali d'Angelats (1150 m), sobre el 
Molí de Can Coli (1250 m), baga de Campelles (1350-1650 m), de Fornells a Espi
nosa, voltants de Ribes (sobretot al riberal deis rius, dintre les vernedes), Rialb, baga 
d'Estremerà (1400 m), cap al Prat del Bac, El Mas, Bosc d'en Cigala, l'Orri, Sant 
Aman? (1700 m), etc. 

DG 39, 28, 38, 27, 37. Lateeur. 

1106. Taraxacum gr. dissectum (Ledeb.) Ledeb. (incl. T. pyrenaicum Reuter) 

Nom vulgar: xicoia. 

Nuria (VAYR., Cat. N.: 44, sub T. officinale "una varietat que s'menja tot l'estiu 
ensiamada amb lo nom de Xicoyra"; PI. Cat.: 40, sub T. officinale Wigg. var. lacinia-
tum Breb. "n.v. xicoyra de Nuria") (CAD., FI. V.: 92, sub T. officinale Wigg., "los 
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- Estatge subalpí, a la zona nordoriental de la Vall, r. 1650-2100 m.
Es fa sobretot dins els herbassars frescals. De l'ordre A denos tyletalia. Vll-[X.

Gorges de Núria (Salt del Sastre, Salt de l'Aigua, Fontnegra, El Ras, Canal de la
Ganta, etc.), 1650-1950 m; sobre el Cingle del Boc, 1700 m; Gorges del Freser
(torrent de Castellcervós, sobre Les Brosses, vora Coma de Vaca,...), 1700-2100 m.

DG 39. Oròfit alp.

Ii 04. Prenanthes purpurea L.

- Estatges montà i subalpí, c, però només als llocs frescals. 950-2200 m.
Es fa sobretot als boscos ombrívols (fagedes, pinedes, avetoses,...) i gairebé exclusiva
ment en terrenys àcids; també apareix als herbassars frescals. Luzulo·Fagellioll,
Vaecinio-Pieeetalia,... VII-IX.

Cap al Portet, 1600 m, en terreny calcinal; baga de Campelles, 1550 m; Els Coforns,
on descendeix fins a uns 950 m; baga de Sant Antoni, 1100-1250 m; bosc de Batet,
1575 m; baga d'Estremera; bagues de Ribes i de Siat, 1200-1800 m; baga de les
Gorges del Freser, molt abundant; cap a la Balma, 1700 m; Cingle del Boc, 1675 m;
vora el Prat del Bac, 1275 m; Canal de la Ganta, 1900 m; Coma de l'Embut, 2200 m;
Bosc d'en Cigala, llOO m; cap als Prats, 1500 m; tossal de la Collada Verda, 1625 m;
baga de Sant Amanç; de les Gargantes a Saltor, 1250 m. També als boscos de la
Molina (Cerdanya).

DG 29, 39,18,28,38,48,37. EUL munt.

llOS. Mycelis muralis (L.) Dumort.; Cieerbita muralis (L.) Wallr., Laetuea muralis (L.)
Gaertner

Ribes (CAD., FI. Cat. III: 449).

- Estatges montà i subalpí, c. 775-1700 m.
Boscos humits (freixenedes, vernedes, avetoses, fagedes), vorades frescals .... prefe.
rentment en terrenys calcaris o sòls eutròfics. Fagetalia sylvatieae, A/liarion. VII-IX.

Vora el Pont d'en Cabreta (775 ml, vall d'Esteguelella, Collada de Grats, fagedes del
Sagnari, sobre Barricó, El Grau, El Baell (1175 ml, vall d'Angelats (lI SO ml, sobre el
Molí de Can Coll (1250 ml, baga de Campelles (1350-1650 ml, de Fornells a Espi
nosa, voltants de Ribes (sobretot al riberal dels rius, dintre les vernedes), Rialb, baga
d'Estre mera (1400 ml, cap al Prat del Bac, El Mas, Bosc d'en Cigala, l'Orri, Sant
Amanç (1700 ml, etc.

DG 39, 28, 38, 27, 37. Lateeur.

1106. Taraxacum gr. dissectum (Ledeb.) Ledeb. (incl. T. pyrenaieum Reuter)

Nom vulgar: xicoia.

Núria (VAYR., Cat. N.: 44, sub T officinale "una varietat que s'menja tot l'estiu
ensiamada amb lo nom de Xicoyra"; PI. Cat.: 40, sub T. officinale Wigg. var.lacinia
rum Breb. "n.v. xicoyra de Núria") (CAD., FI. V.: 92, sub T officinale Wigg., "los



renuevos tiernos de esta planta constituyen la célebre chicoria de Nuria.."; Taraxa
cum: 70, sub T. alpinum (Hoppe) Heg. et Heer. "indudablemente pertenece a esta es
pecie la renombrada Xicorya del Valle de Nuria, lo que no podemos asegurar ahora 
por falta de ejemplares") (SEN., Add.: 102 "nous croyons se rapporte à une race 
alpine distinte" de T. hyoserifolium i T. pyrenaicum; Fi. N.: 69, sub T. alpinum me
na nuriensis). 

Valí de Nuria, 2250 m, vall de Noufonts, 2320 m, Pic de Finestrelles, 2480 m 
(BR.-BL., Vég. alp. t. 7, Galeopsideto-Poetum fontquerii); Coma de Noufonts, 2230 
m (BR.-BL., /. c. : 115, Bryetum schleicheri); Nuria, 2050 m, Coma de Noufonts, 
2210 m (BR.-BL., /. c. t. 18, Chenopodieto-Taraxacetum pyrenaici); Coll de Nou
fonts, 2600 m (BR.-BL., /. c: 189, Fes tuce tum eskiae). 

Torrent de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. Ranunculo-Fes tuce tum 
eskiae); solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, /. c. t. Festuco-Iberidetum). 

— Alta muntanya axial, ce. A les serres pre-pirinenques mes rar. Davalía eventual-
ment a l'estatge monta. (1250) 1600-2600 m. 
Jaces, cledes, prats molt pasturáis o transitais. Rumicion alpini, Poion supinae. 
IV-IX. 

Zona axial: cap a la Collada de Toses (1600 m), de la Collada a la Creu de Meians, 
Fornells (1250 m, portât pel riu), sobre Dôria (1800 m), Collet de les Barraques, 
Coma de Planés, Coma de Fontseca, de Nuria a la Coma de Fontalba, Coma de les 
Mulleres (2150 m), Nuria (molt abundant), Pedrisses, Coll dels Homes, vora el Planell 
de Coma de Vaca, Coma de Fresers, Serra de la Canya (2100 m), Puig Cerven's, 
Collada de Meianells (1900 m), etc. etc. 
Serres pre-pirinenques: Costa Rasa, 2000 m; Rus, 1900 m; sota Costa Borda, 1600 m; 
Plans de Neva; La Covil; Puigsac, 1300 m; Pla de la Llagona, 1725 m, molt abundant; 
l'OrriVell, 1550 m, etc. 

DG 29, 39, 18, 28, 38. Orôfit euras.? 

1107. Taraxacum gr. panalpinum Van Soest 

— Sembla que pertany a alguna especie d'aquest grup un exemplar que recollirem a 
les Costes de l'Huguet, 1975 m. 

DG 18. Orôfit alp. 

1108. Taraxacum gr. laevigatum (Willd.) DC. 

— Ací i alla a l'estatge monta; rarament al subalpí. Es fa als erms, vores de camins, 
llocs pedregosos,... generalment en indrets secs o en sois que es dessequen completa-
ment. III-V. 

Sota el Sagnari, 800 m; Aiguës de Ribes, 825 m; Les Gargantes, 1225 m; Serrât de 
l'Home, 1250 m; El Pinetar (Queralbs), 1700 m. 

Alguns exemplars sembla que podrien correspondre a T. montesignum Van Soest; 
d'altres s'acosten, potser, a T. gasparrinii Tineo ex Lojacona. 

DG 39, 38, 37. Plurireg. 
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renuevos tiemos de esta planta constituyen la célebre chicaria de Núria .."; Taraxa·
eum: 70, sub T. alpinum (Hoppe) Heg. et Heer. "indudablemente pertenece a esta es
pecie la renombrada Xicorya del Valle de Nuria, lo que no podemos asegurar ahora
por falta de ejemplares") (SEN., Add.: 102 "nous croyons se rapporte à une race
a1pine distinte" de T. hyoserifolium i T. pyrenaieum; FI. N.: 69, sub T. alpinum me
na nuriensis).
VaU de Núria, 2250 m, vaU de Noufonts, 2320 m, Pic de Finestrelles, 2480 m
(BR.-BL., Vég. alp. I. 7, Galeopsideto-Poetum fontquerii); Coma de Noufonts, 2230
m (BR.-BL., I. c.: 115, Bryetum sehleieheri); Núria, 2050 m, Coma de Noufonts,
2210 m (BR.-BL., L e. I. 18, Chellopodieto-Taraxaeetum pyrellaici); Coll de Nou
fonts, 2600 m (BR.-BL., I. c.: 189, Festueetum eskiae).
Torrent de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. I. Ranulleulo-Festueetum
eskiae); solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, L e. I. Festueo-Iberidetum).

- Alta muntanya axial, cc. A les serres pre-pirinenques més rar. Davalla eventual·
ment a l'estatge montà. (1250) 1600-2600 m.
Jaces, cledes, prats molt pasturats o transitats. Rumicion a/pini, Poion supinae.
IV-IX.

Zona axial: cap a la Collada de Toses (1600 m), de la Collada a la Creu de Meians,
Fornells (1250 m, portat pel riu), sobre Dòria (J 800 m), Callet de les Barraques,
Coma de Planès, Coma de Fontseca, de Núria a la Coma de Fontalba, Coma de les
Mulleres (2150 m), Núria (molt abundant), Pedrisses, Coll dels Homes, vora el Planell
de Coma de Vaca, Coma de Fresers, Serra de la Canya (2100 m), Puig Cerverís,
Collada de Meianells (1900 m), etc. etc.
Serres pre-pirinenques: Costa Rasa, 2000 m; Rus, 1900 m; sota Costa Borda, 1600 m;
Plans de Nevà; La Covil; Puigsac, 1300 m; Pla de la Llagona, 1725 m, molt abundant,
l'Orri Vell, 1550 m, etc.

DG 29,39,18,28,38. Oròfit euras.?

1107. Taraxacum gr. panalpinum Van Soest

- Sembla que pertany a alguna espècie d'aquest grup un exemplar que recollírem a
les Costes de l'Huguet, 1975 m.

DG 18.

1108. Taraxacum gr.laevigatum (Willd.) DC.

Oròfit alp.

- Ací i allà a l'estatge montà~ rarament al subalpí. Es fa als erms, vores de camins,
llocs pedregosos, ... generalment en indrets secs o en sòls que es dessequen completa
menI. lII-V.

Sota el Sagnari, 800 m; Aigües de Ribes, 825 m; Les Gargantes, 1225 m; Serrat de
l'Home, 1250 m; El Pinetar (Queralbs), 1700 m.

Alguns exemplars sembla que podrien correspondre a T. montesignum Van Soest;
d'altres s'acosten, potser, a T. gasparrinii Tineo ex Lojacona.

DG 39,38,37. Plurireg.



1109. Taraxacum gr. officinale Weber in Wiggers 

Nom vulgar: pixallits. 

— Estatges monta i subalpí, ecc. 800-1900 m 
Frequent sobretot ais prats de dall, on pot èsser abundantíssim; també ais camins, ais 
guarets i ais llocs ruderals poc o molt humits. Anhenatheretalia, Plantaginetalia, 
Artemisie tea... III-VI (XI). 

Sota el Sagnari, Can Perramon de Babc, Barricò, Aigües de Ribes, El Baell, cap al 
Portet, Pía de Prats, baga de Campelles (1675 m), voltants de Ribes, Roques Blan-
ques, Plañóles, Espinosa, Fornells, Neva, Toses, cap a la Collada de Toses (1700 m), 
Barraca de Rus (1900 m), Ventaiola, Rialb, Queralbs, Daió, Ribesaltes,Pardines, Les 
Noufonts, Bruguera, Saltor, etc. etc. 

DG 39, 18, 28, 38, 27, 37. Plurireg. (Subcosm.) 

1110. Chondrilla júncea L. 

— Estatge monta inferior, rr pero localment abundant. 900-1250 m. 
Es fa ais conreus i ais marges de camps, en indrets assolellats. VIII-X. 

Ribes de Freser, 900-975 m; Clots de Macana, 1050 m; solell de Ventola, 1250 m; 
Plañóles, 1150 m; Segura, 1100 m; Coma, 1000 m; vora Can Nofre, 1200 m. Sembla 
limitada a la part central de la comarca. 

DG 28, 38. Med.-Submed. (Holárt) 

1111. Lapsana communis L. subsp. communis 

- Estatge monta, c. 800-1550 m. 

Vorades i marges frescals, clarianes dels boscos humits, llocs ruderals. Arction, Con-
volvuletalia sepium. VI-IX. 

Vali d'Esteguelella, vali de Barricò, Aigiies de Ribes, sota el Baell (1100 m), vali 
d'Angelats, Coli de la Casassa (1200 m), Campelles, voltants de Ribes, Roques Blan-
ques, Planoles, Fornells, Toses, torrent de Pia de Rus (1550 m), vali del Macanell 
(1100 m), Rialb, Queralbs, sobre la Falgosa (1400 m), Can Perpinyà, sota Can Nofre 
(1175 m), sota Vilaró, La Moscatosa (1300 m), sota Boixetera (1400 m), etc. 

DG 18,28,38,27,37. Plurireg. 

1112. Crepis pygmaea L. subsp. pygmaea 

Coma de Vaca (COMP., Hist. Nat. II: 422) (VAYR.,PI. not: 101; in CAD., FI. Cat. 
Ili: 473). 
Coli de Nuria (GAUT., Catal: 284). 
BABCOCK (Crepis: 245) dona testimoni deis següents plecs d'herbari: Noufonts, 
2800 m (SEN. in BURNAT herb, et UC), Noucreus (CUATR. in BC et UC). 
Noucreus, 2800 m (SEN., Add.: 19); Noufonts, Noucreus, Nuria (SEN., Add. : 103); 
codolars i llocs de runes esquistoses (SEN., FI. N.: 69); altures de Nuria (CAD., FI. 
Cat. Ili: 473). 
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1109. Taraxaeum gr. offieinale Weber in Wiggers

Nom vulgar: pixallits.

- Estatges montà i subalpi, cec. 800-1900 m
Freqüent sobretot als prats de daU, on pot ésser abundantissim; també als camins, als
guarets i als Uoes ruderals poc o molt humits. Arrhenatheretalía, Plantaginetalia,
Artemisietea... III-VI (XI).

Sota el Sagnari, Can Perramon de Baix, Barrieó, Aigües de Ribes, El Baell, cap al
Portet, Pla de Prats, baga de Campelles (l675 ml, voltants de Ribes, Roques Blan
ques, Planoles, Espinosa, Fornells, Nevà, Toses, cap a la Collada de Toses (l700 ml,
Barraca de Rus (l900 ml, Ventaiola, Rialb, Queralbs, Daió, Ribesaltes, Pardines, Les
Noufonts, Bruguera, Saltor, etc. etc.

DG 39,18,28,38,27,37. Plurireg. (Subeosm.)

1110. ChondriUa juneea L.

- Estatge montà inferior, rr però localment abundant. 900-1250 m.
Es fa als conreus i als marges de camps, en indrets assolellats. VIII-X.

Ribes de Freser, 900-975 m; Clots de Maçana, 1050 m; solell de Ventolà, 1250 m;
Planoles, 1150 m; Segura, 1100 m; Coma, 1000 m; vora Can Nofre, 1200 m. Sembla
limitada a la part central de la comarca.

DG 28,38. Med.-Submed. (Holàrt)

1111. Lapsana eommunis L. subsp. eommunis

- Estatge montà, e. 800-1550 m.
Vorades i marges frescals, clarianes dels boscos humits, llocs ruderals. Arction. Con
volvuletalia sepium. VI-IX.

VaU d'Esteguelella, vall de Barrieó, Aigües de Ribes, sota el Baell (llOO ml, vall
d'Angelats, CoU de la Casassa (1200 ml, Campelles, voltants de Ribes, Roques Blan
ques, Planoles, Fornells, Toses, torrent de Pla de Rus (I550 ml, vall del Maçanell
(llOO ml, Rialb, Queralbs, sobre la Falgosa (I 400 ml, Can Perpinyà, sota Can Nofre
(I 175 ml, sota Vilaró, La Moseatosa (1300 ml, sota Boixetera (I 400 ml, etc.

DG 18,28,38,27,37. Plurireg.

1112. Crepis pygmaea L. subsp. pygmaea

Coma de Vaca (COMP., Hist. Nat. II: 422) (VAYR., PI. nat.: 101; in CAD., FI. Cat.
III: 473).
CoU de Núria (GAUT., Catal.: 284).
BABCOCK (Crepis: 245) dóna testimoni dels següents plecs d'herbari: Noufonts,
2800 m (SEN. in BURNAT herb. et UC), Nouereus (CUATR. in BC et UC).
Nouereus, 2800 m (SEN., Add.: 19); Noufonts, Nouereus, Núria (SEN., Add.: 103);
codolars i llocs de runes esquistoses (SEN., FI. N.: 69); altures de Núria (CAD., FI.
Cat. III: 473).



Vessants de Noucreus, 2620-2720 m (SERVE, Rech. comp. t. XVII, comunitats de 
Xatardia scabra) (BAUD. y SERVE, Coms. Xat. se. taula i: 545). 
Contrafort meridional del Puigmal, 2700 m (SERVE, Rech. comp. t. XVI, comunitat 
de Viola diversifolia). 

- Estatge alpi, r. 2500-2800 m. 
Tarteres, sobretot en terrenys calcaris, perô també ais esquistosos. Iberidion spathula-

tae (característica de l'associació Crepidetum pygmaeae). VIII-IX. 

Vessants del Coll de Noucreus, 2600-2800 m; Coll de Carançà, 2700 m; Pics de la 
Vaca, 2750 m; entre la Coma de Fresers i la de les Eugues, 2500 m. 

DG 29, 39. Orôfït europ. SW 

Crépis paludosa (L.) Moench 

Vora Nuria (POURRET in WK., Prodr. II: 251) . 

— Cap altre autor no ha indicat la planta a Nuria ni nosaltres la hi hem vist. Possiblement confosa 
amb alguna altra especie. 

1113. Crépis mollis (Jacq.) Ascherson; C. succisifolia (AU.) Tausch 

Al peu de la Creu d'en Riba (CAD., Exe: 96, amb dubte; Fl. Cat. III: 474); Nuria 
(VAYR. in CAD., Fl Cat. III: 474). 
Llocs escarpáis de Coma d'Eina (SEN., Add.: 104). El mateix autor inclou l'espècie 
en el seu catàleg {Fl. N.: 69) sensé especificar localitat. 

— Estatges monta i subalpí, rr i de distribució irregular. 1100-2100 m. 
Prats de dall, herbassars humits. Polygono-Trisetion; també ais Molinietalia coeru-
leae, a YAdenostylion,... VI-VIII. 

Zona axial: Roc de la Malè, 2100 m; vora Nuria, 2050 m; Gorges de Nuria, 
1600-1900 m; Les Espiguetoses, 1900 m. Localitats que corresponen al sector nord-
oriental. 

Serres pre-pirinenques orientais: llisos de Taga, sobre els Clots de Maçana, 1625 m; 
sota Can Barratort, 1100 m; cap a les Noufonts, 1450 m; abundant als prats dalladors 
entre Puigsac i l'Orri Vell, 1300-1500 m. Inexistent (o, en tôt cas, molt rara) als 
sectors meridional i occidental de la comarca. 

DG 39, 38. Eur. 

1114. Crépis conyzifolia (Gouan) A. Kerner; C. grandiflora (Ail.) Tausch 

- Estatge subalpí, al sector nord-oriental, rr. 1600-2100 m. 

Acidôfila. Sobretot als prats del Nardion. VII-IX. 

Aquesta especie es troba limitada a una área poc extensa, a la part alta de les Gorges 
del Freser, perô hi és mes aviat abundant. Des de la Molço fins a la part superior del 
Clot del Malinfern i al Coll deis Homes (Guardiola, Roc Verd, Les Espiguetoses,...), 
1600-2100 m. 
No l'hem observada a cap altra zona de la comarca. 

D G 3 9 . Orôfït alp. 
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Vessants de Noucreus. 2620-2720 m (SERVE. Rec/¡. comp. t. XVII. comunitats de
Xatardia scabra) (BAUD. y SERVE. Corns. Xato sc. taula i: 545).
Contrafort meridional del PuigmaI. 2700 m (SERVE. Rech. comp. t. XVI. comunitat
de Viola diversifolia).

- Estatge alpí. r. 2500-2800 m.
Tarteres, sobretot en terrenys calcaris, però també als esquistosos.lberidion spathula
tae (característica de l'associació Crepidetum pygrnaeae). VIII-IX.

Vessants del Coll de Noucreus. 2600-2800 m; CoU de Carançà. 2700 m; Pics de la
Vaca. 2750 m; entre la Coma de Fresers i la de les Eugues. 2500 m.

DG 29.39.

Crepis paludosa (L.) Moench

Vora Núria (POURRET in WK., Prodr. Jl: 251).

Oròfit europ. SW

- Cap altre autor no ha indicat la planta a Núria ni nosaltres la hi hem vist. Possiblement confosa
amb alguna altra espècie.

1113. Crepis mallis (Jacq.) Ascherson; C. succisifolia (All.) Tausch

Al peu de la Creu d'en Riba (CAD .• Exc.: 96. amb dubte; FI. Cat. III: 474); Núria
(VAYR. in CAD .• FL Cat. III: 474).
Llocs escarpats de Coma d'Eina (SEN .• Add.: 104). El mateix autor inclou l'espècie
en el seu catàleg (FI. N.: 69) sense especificar localitat.

- Estatges montà i subalpí. rr i de distribució irregular. 1100-2100 m.
Prats de daU. herbassars humits. Polygono-Trisetion; també als Molinietafia coeru
leae. a I·Adenostylion•... VI-VIlI.

Zona axial: Roc de la Malè. 2100 m; vora Núria. 2050 m; Gorges de Núria.
1600-1900 m; Les Espiguetoses. 1900 m. Localitats que corresponen al sector nord·
oriental.
Serres pre-pirinenques orientals: llisos de Taga. sobre els Clots de Maçana. 1625 m;
sota Can Barratort. 1100 m; cap a ¡es Noufonts. 1450 m; abundant als prats dalladors
entre Puigsac i l'Orri VeU. 1300-1500 m. Inexistent (o. en tot cas. molt rara) als
sectors meridional i occidental de la comarca.

DG 39.38. Eur.

1114. Crepis conyzifolia (Gouan) A. Kerner; C. grandif/ora (All.) Tausch

- Estatge subalpí. al sector nord-oriental. rr. 1600·2100 m.
AcidbfIla. Sobretot als prats del Nardion. VII-IX.

Aquesta espècie es troba limitada a una àrea poc extensa. a la part alta de les Gorges
del Freser. però hi és més aviat abundant. Des de la Molçó fins a la part superior del
Clot del Malinfern i al Coll dels Homes (Guardiola. Roc Verd. Les Espiguetoses•...).
1600-2100 m.
No l'hem observada a cap altra zona de la comarca.

DG 39. Oròfit alp.



1115. Crepis pyrenaica (L.) W. Greu te r ; C. blattarioides (L.) Vili. 

Cap a Ribes (SALV. in COSTA, Introd.: 154) (SALV., P O U R R E T in WK., Prodr II. 251). 

Prats i closes de Queralbs (VAYR. , Cat. N.: 45 ) ; de Queralbs a Nùria (VAYR. , Pi 

Cai: 4 1 , sub var. pyrenaica Vayr . ; in CAD. , Fi Cat. Ili: 4 7 5 , sub var. pyrenaica 

Vayr . ) ; Queralbs ( C A D . . F / . Cat. Ili: 4 7 5 , sub var. pyrenaica) (SEN., Add.: 103) ; de 

Ribes a la Ruira (CAD. , Exc: 94 ) ; prats de Queralbs, tocan t al Freser, abundan t 

(CAD. , / , e ) . 

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (Fi N.: 69) sense especificar locali tat . 

- Estatges m o n t a i subalpf, al sector nord-or iental de la Vali, c. Rarissima fora 

d 'aquesta zona, 1000-2150 m. 

Prats de dall, herbassars i prats grassos subalpins. Polygono-Trisetion; t ambé al Cala-

magrostion arundinaceae, aìNardion,... VII-IX. 

Alta vali del Freser, des de vora Rialb en a m u n t . Ria lb , 1000-1050 m; vali Es t remerà , 

1150 m; de Rialb a Daió i cap al Salt del Grill; zona del Roc de Tot - lo-món, 

1600-1800 m; Gorges de Nùria , 1850 m ; Coma d 'Eina, 2100 m ; part superior de les 

Gorges del Freser (La Molcó , Roc de Guardiola , La Balma, Clot del Malinfern, Les 

Espiguetoses, . . . ) , 1600-2000 m; Coma de Fresers, 2150 m. ; Nùria (ex he rb . J .M. 

B A R N A D E S in BC 6 0 4 0 6 9 ) . 

Fora d 'aquesta àrea septent r ional , només l 'hem vista als prats de Mas Conili , 1200 m . 

1116. Crepis albida Vili, subsp. albida;Barkhausia albida (Vili.) DC. 

Ribes (BUB. , Fi Pyr. II: 7 2 , sub Pelaya albida (Gesneri? Jussieu et Salvador) Cassin) 

( C A D . , F / . Cat. Ili: 4 6 8 ) . 

Nuria (CAD. , Fi Cat. Ili: 4 6 8 ) . SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 69) , 

sense assenyalar local i tat , només amb la i nd icado "cre ix a les r o q u e s " . 

— Estatges m o n t a superior i subalp í , rrr. 

Llocs pedregosos o rocosos calcaris. VII-VIII . 

En t re la Collada Verda i el Coli de Por tó les , 1625 m , en un petit af lorament rocós ; 

Cingles de Sant Eloi , 1725 m ; sobre Vi lamanya, 1475 m. 

Ni a l 'herbari Cadevall ni a l 'herbari Sennen no h e m vist cap exemplar d 'aquest t àxon 

p roceden t de la nostra comarca . 

Crepis pulchra L. 

- Nosaltres mateixos havíem indicat, de manera dubtosa, aquesta especie a la Valí (Veg. Ribes: 

1181). Sembla molt ciar que no es podia tractar pas d'aquest táxon. 

1117. Crepis foetida L. subsp . foetida 

— Estatge m o n t a inferior, rrr . 

Terres ermes i llocs pedregosos . 

Vora Can Pe r ramon de Baix, 825 m; estació ferroviaria de Ribes, 905 m. 

DG 39 , 3 8 . Oròfit a lp. 

DG 3 8 , 4 8 , 3 7 . Oròfit eu rop . SW 

D G 3 8 . Plurireg. 
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llIS. Crepis pyrenaica (L.) W. Greuter; C. blattarioides (L.) Vil!.

Cap a Ribes (SALV. in COSTA, Introd.: 154)(SALV., POURRET in WK., Prodr.11:251).
Prats i closes de Queralbs (VAYR., Cat. N.: 45); de Queralbs a Núria (VAYR., PI.
Cat.: 41, sub var. pyrenaica Vayr.; in CAD., FI. Cat. IU: 475, sub var. pyrenaica
Vayr.); Queralbs (CAD.,FI. Cat. III: 475, sub var. pyrenaica) (SEN., Add.: 103); de
Ribes a la Ruira (CAD., Exc.: 94); prats de Queralbs, tocant al Freser, abundant
(CAD., I. c.).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 69) sense especificar localitat.

- Estatges montà i subalpí, al sector nord·oriental de la Vall, c. Raríssima fora
d'aquesta zona, 1000-2150 m.
Prats de daU, herbassars i prats grassos subalpins. Polygono-Trisetioll; també al Cala
magrostion arulldinaceae. al Nardion .... V!l-IX.

Alta vaU del Freser, des de vora Rialb en amunt. Rialb, 1000-1050 m; vall Estremera,
liSO m; de Rialb a Daió i cap al Salt del Grill; zona del Roc de Tot-la-món,
1600-1800 m; Gorges de Núria, 1850 m; Coma d'Eina, 2100 m; part superior de les
Gorges del Freser (La Molçó, Roc de Guardiola, La Balma, Clot del Malinfern, Les
Espiguetoses, ...), 1600-2000 m; Coma de Fresers, 2150 m.; Núria (ex herb. J.M.
BARNADES in BC 604069).
Fora d'aquesta àrea septentrional, només l'hem vista als prats de Mas Conill, 1200 m.

DG 39, 38. Oròfit alp.

1116. Crepis albida ViU. subsp. albida;Barkhausia albida (Vil!.) DC.

Ribes (BUB., FI. Pyr. U: 72, sub Pelaya albida (Gesneri? Jussieu et Salvador) Cassin)
(CAD., FI. Cat. III: 468).
Núria (CAD., FI. Cat. III: 468). SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 69),
sense assenyalar localitat, només amb la indicació "creix a les roques".

- Estatges montà superior i subalpí, rrr.
Llocs pedregosos o rocosos calcaris. V!l-Vlll.

Entre la Collada Verda i el CoU de Pòrtoles, 1625 m, en un petit aflorament rocós;
Cingles de Sant Eloi, 1725 m; sobre Vilamanya, 1475 m.
Ni a l'herbari Cadevall ni a l'herbari Sennen no hem vist cap exemplar d'aquest tàxon
procedent de la nostra comarca.

DG 38, 48, 37. Oròfit europ. SW

Oepir pulchra L.

- Nosaltres mateixos havíem indicat, de manera dubtosa. aquesta espècie a la Vall (Veg. Ribes:
1181). Sembla molt clar que no es podia tractar pas d'aquest tàxon.

1117. Crepis foelida L. subsp. foetida

- Estatge montà inferior, rrr.
Terres ermes i llocs pedregosos.

Vora Can Perramon de Baix, 825 m; estació ferroviària de Ribes, 905 m.

DG 38. Plurireg.



1118. Crépis nicaeensis Balbis in Pers. 

— Estatge monta, rrr. 

Marges, vores de camins, prats de dall. VI-VII. 

Cap a Estèguel, 825 m; vora Can Perramon de Baix, 825 m; El Baell, 1175 m. 

DG 28, 38, 37. Submed. 

1119. Crépis capillaris (L.) Wallr.; C. virens L. 

Nuria (VAYR., Pl. Cat: 4 1 , sub var. runcinata Bisch.). 

- Estatge monta, ce. Penetra rarament a l'estatge subalpi. 800-1500 (2000) m. 
Llocs ruderals, vores de camins, codolars dels rius, marges, prats de dall. Onoporde-
talia acanthii, Plantaginetalia, Arrhenatherion, etc. V-X. 

Vall d'Esteguelella, El Sagnari, Estèguel, Can Perramon de Baix, Aiguës de Ribes, La 
Talaia, El Baell, Campelles (1300 m), Roques Blanques, soleil de Ventola (1100 m), 
Plañóles, Neva, carretera forestal del bosc de Neva (1400 m), Toses, La PoMla (1500 
m), Ribes de Freser, Capdevila (1050 m), Bosc de Ribes (1300 m, carretera forestal), 
Rialb, vall del Maçanell (1200 m), Vilamanya, Queralbs, Ribesaltes, Mas Conill, Les 
Vinyes, de Pardines a Boixetera, cap als Plans de Muraroles (1650 m), Bruguera, etc. 
A l'herbari Vayreda existeix reaiment un exemplar d'aquesta especie procèdent, se-
gons l'étiqueta, de Nuria. 

Planta molt polimorfa. Les formes comarcáis mes corrents semblen atribuidles a la 
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1118. Crepis nicaeensis Balbis in Pers.

- Estatge montà, rrr.
Marges, vores de camins, prats de dall. VI-VII.

Cap a Estèguel, 825 m; vora Can Perramon de Baix, 825 m; El Baell, I 175 m.

DG 28, 38, 37.

9 • Andryala integrifolia
O Crepis nicaeensis

7

2 3

Submed.

11 19. Crepis capiIlaris (L.) Wallr.; C. virens L.

Núria (VAYR., PL Cat.: 41, sub var. runcinata Bisch.).

- Estatge montà, cc. Penetra rarament a l'estatge subalpí. 800-1500 (2000) m.
Llocs ruderals, vores de camins, codolars dels rius, marges, prats de dall. Onoporde
talia acanthii, Plantaginetalia, Arrhenatherion, etc. VoX.

Vall d'Esteguelella, El Sagnari, Estèguel, Can Perramon de Baix, Aigües de Ribes, La
Talaia, El Baell, Campelles (1300 ml, Roques Blanques, solell de Ventolà (1100 ml,
Planoles, Nevà, carretera forestal del bosc de Nevà (1400 ml, Toses, La Polella (1500
ml, Ribes de Freser, Capdevila (1050 ml, Bosc de Ribes (1300 m, carretera forestal),
Rialb, vall del Maçanell (1200 ml, Vilamanya, Queralbs, Ribesaltes, Mas Conill, Les
Vinyes, de Pardines a Boixetera, cap als Plans de Muraroles (1650 ml, Bruguera, etc.
A l'herbari Vayreda existeix realment un exemplar d'aquesta espècie procedent, se·
gons l'etiqueta, de Núria.
Planta molt polimorfa. Les formes comarcals més corrents semblen atribulbles a la



var. capillaris, però alguns exemplars s'acosten molt a la var. agrestis (Waldst. et Kit.) 
Dalla Torre et Sarnth. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Atl.-Med. 

1120. Crepis vesicaria L. subsp. haenseleri (Boiss. ex DC.) P.D. Sell; C. taraxacifolia Thuill. 

Ribes (CAD., FI. Cat. Ili: 469). 

— Estatge monta interior, r. 800-1200 m. 
Erms, marges, vores de camins,... V-VII. 

Vora Barricò, 950 m; Aigùes de Ribes, 825 m; Perramon de Dalt, 975 m; El Baell, 
1200 m; solell de Ventola, 1150 m; cap a Daió, 1175 m; entre les Vinyes i Can Nofre, 
abundant, 1100 m. 

DG 39, 28, 38, 37. Plurireg. 

1121. Crepis setosa Haller fil. 

— Estatge monta interior, rr. 800-1300 m 
Vores de camins, erms,... VII-IX. 

La Corba, 800 m; sobre Perramon de Dalt, 1100 m; El Baell, 1200 m; El Grau, 1300 
m; Ribes de Freser, 975 m; Pardines, 1225 m; El Palós, 1300 m. 

DG 28, 38, 37. Latesubmed. 

1122. Andryala integrifolia L. 

- Estatge monta inferior, en terrenys silicis, r. 950-1300 m. 
Termôfïla. Vessants soleils, als prats secs i als matollars. Xerobromion, Sarothamnion. 
VII-X. 

Solell de Perramon, 1075 m; sobre Bruguera, 1150 m; Pedrera, 960 m; Clots de 
Maçana, 1050 m; Capdevila, 1050 m; Roques Blanques, 1000 m; solell de Ventolà, 
1225 m; sobre Planoles, 1250-1300 m; sota Ribesaltes, 975-1050 m; vora les Vinyes, 
1100 m; de Pardines a Boixetera, 1250 m; Serrât, 1250 m. (Vegeu mapa pàg. 630). 

DG 28, 38. Latemed. (-Atl.) 

Hieracium hoppeanum Schultes 1 

Al N de Nûria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp., t. 22 , Hieracieto-Festucetum spadiceae). 

1 — Els représentants del génère Hieracium —grup taxonômic extraordinàriament c o m p l e x - no 
han estât pas objecte per part nostre d'un estudi aprofundit. L'especialista B. de RETZ ha tingut 
l'amabilitat de revisar una bona part del material recol-lectat per nosaltres; per aixô, moites de les 
dades que aqui donem (deixant de banda les bibliogràfiques) son atribui'des a aquest botànic o en 
porten l'aval, tal com especifiquem en cada cas. 

Les citacions fêtes per SEN. a Add.: 104-107 portarien, segons ell mateix, l'aval de l'especialista 
ARVET-TOUVET. D'altra banda, alguns exemplars de l'herbari Sennen foren determinats per un 
autor que no és Arvet-Touvet; com que no ens ha estât possible de desxifrar la seva signatura, en 
el nostre catàleg l'esmentem inconcretament com a X. 
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var. capi/laris, però alguns exemplars s'acosten molt a la var. agrestis (Waldst. et Kit.)
Dalla Torre et Sarnth.

DG 39, 18,28,38,37. Atl.-Med.

1120. Crepis vesicaria L. subsp. haenseleri (Boiss. ex DC.) P.D. Sell; C. taraxacifoiia Thuill.

Ribes (CAD., FI. Cat. JIJ: 469).

- Estatge montà inferior, r. 800·1200 m.
Erms, marges, vores de camins .... V-VlI.

Vora Barricó, 950 m; Aigües de Ribes, 825 m; Perramon de Dalt, 975 m; El Baell,
1200 m; solell de Ventolà, 1150 m; cap a Daió, 1175 m; entre les Vinyes i Can Nofre,
abundant, 1100 m.

DG 39, 28, 38, 37.

1121. Crepis setosa HalIer fil.

- Estatge montà inferior, rr. 800-1300 m
Vores de camins, erms, ... VII-IX.

Plurireg.

La Corba, 800 m; sobre Perramon de Dalt, llOO m; El Baell, 1200 m; El Grau, 1300
m; Ribes de Freser, 975 m; Pardines, 1225 m; El Palós, 1300 m.

DG 28, 38, 37. Latesubmed.

1122. Andryala integrifolia L.

- Estatge montà inferior, en terrenys silicis, r. 950-1300 m.
Termòftla. Vessants solells, als prats secs i als matollars. Xerobromion, Sarothamniotl.
VlI-X.

Solell de Perramon, 1075 m; sobre Bruguera, 1150 m; Pedrera, 960 m; Clots de
Maçana, 1050 m; Capdevila, 1050 m; Roques Blanques, 1000 m; solell de Ventolà,
1225 m; sobre Planoles, 1250-1300 m; sota Ribesaltes, 975-1050 m; vora les Vinyes,
1100 m; de Pardines a Boixetera, 1250 m; Serrat, 1250 m. (Vegeu mapa pàg. 630).

DG 28, 38. Latemed. (-AtI.)

Hieracium hoppeanum Schultes1

Al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp., t. 22. Hieracieto-FesWcetum spadiceae).

1 - Els representants del gènere Hieracium -grup taxonòmic extraordinàriament complex- no
han estat pas objecte per part nostre d'un estudi aprofundit. L'especialista B. de RETZ ha tingut
¡'amabilitat de revisar una bona part del material recoHectat per nosaltres; per això, moltes de les
dades que aquí donem (deixant de banda les bibliogràfiques) són atribuïdes a aquest botànic o en
porten l'aval, tal com especifiquem en cada cas.

Les citacions fetes per SEN. a Add.: 104-107 portarien, segons ell mateix,l'aval de l'especialista
ARVET-TüUVET. D'altra banda, alguns exemplars de ¡'herbari Sennen foren determinats per un
autor que no és Arvet-Touvet; com que no ens ha estat possible de desxifrar la seva signatura, en
el nostre catàleg l'esmentem inconcretament com a X.



- Espècie inexistent ais Pirineus. És molt possible que la citació de BR.-BL. s'hagi de referir a H. 

hypeuryum. 

1123. Hieracium hypeuryum Peter 

Nuria, 1800 m (SEN., Add.: 107). El mateix autor inclou l'espècie en el seu catàleg 
nurienc (FI. N.: 69) sense especificar localitat. 
Nuria, 2100 m (SEN., Add.: 107, sub H. lasiothrix N.P.). El mateix binomen és 
inclòs per SEN. en el seu catàleg (FI. N.: 69) sense precisar localitat. 
(Vegeu també H. hoppeanum). 

- P i a n t a acidófìla que es fa sobretot a l'estatge subalpi. 1250-2200 m. BR.-BL. la 
considera característica del Hieracio-Festucetum paniculatae (sub H. hoppeanum). 
VI-VIII. 

Nuria, vers 1800 m (SEN. herb., det. X); Gorges de Nuria, 1975 m; Les Espiguetoses, 
1850 m, 1875 m. 

subsp. heteromelanum Zahn — Vora Nuria, 1950 m (det. de RETZ); cap a la Cova de 

Sant Gii, 2150 m (det. de RETZ). 

subsp. lasiothrix Naeg. et Peter —Nuria, pastures vers 2100 m (SEN. herb., det. X ); 
baga de Plañóles, 1250 m (det. de RETZ); del Mont-roig a la Collada Verda, 1825 m 
(det. de RETZ). 

DG29? 3 9 , 2 8 , 3 8 . ' Oròfit europ. S 

1124. Hieracium billyanum de Retz 

- Bosc de Ribes, 1450 m (det. de RETZ). 

DG 38. Pir. 

1125. Hieracium peleteranum Mérat 

Sobre Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucatum scopariae subassociació 
de Festuca ovina subsp. indigesta); vers Finestrelles, 2300 m (BR.-BL., /. c. t . 21 , 
Festucetum eskiae). 

- Estatge subalpi de la zona axial, ce; penetra un xic a l'estatge alpi i davalía sovint a 
la muntanya mitjana. A les serres pre-pirinenques bastant rar. 1250-2300 m. 
Acidòfil. Es fa sobretot als prats, però també ais matolls i ais boscos clars. Sobretot al 
Nardion; Festucion eskiae, Calluno-Genistion, Genistion purgantis, Deschampsio-
Pinion,... VI-VIII. 

Zona axial: Cap a la Collada de Toses, 1700 m (subsp. subpeleterianum Naeg. et 
Peter, det. de RETZ); vora el Coli de la Creu de Meians, 1925 m; sobre CanMorer, 
1500 m; Coma de Planes; Collet de les Barraques, 1875 m;Pla de Punya, 1850 m; vali 
Estremerà, 1900 m; Coma de Fontalba; Nuria, 2050 m; Nuria (M. GARRIGA in BC 
37188, subsp. subpeleterianum, det de RETZ; M. GARRIGA in BC 37140 i 37141, 
subsp. peleteranum, det. de RETZ); Pedrisses, 1950 m; solell de les Gorges del Freser 
(La Balma, Collet de Guardiola, Clot de la Balma, Coli dels Homes), 1700-2100 m; 
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- Espècie inexistent als Pirineus. És molt possible que Ja citació de aR.-BL. s'hagi de referir a H.
hypeuryum.

1123. Hieracium hypeuryum Peter

Núria, 1800 m (SEN., Add.: 107). El mateix autor inclou l'espècie en el seu catàleg
nurienc (FI. N.: 69) sense especificar localitat.
Núria, 2100 m (SEN., Add.: 107, sub H. lasiotlzrix N.P.). El mateix binomen és
inclòs per SEN. en el seu catàleg (FI. N.: 69) sense precisar localitat.
(Vegeu també H. Izoppeanum).

- Planta acidófila que es fa sobretot a l'estatge subalpí. 1250-2200 m. BR.-BL. la
considera característica del Hieracio-Festucetum paniculatae (sub H. Izoppeanum).
VI-VIII.

Núria, vers 1800 m (SEN. herb., det. Xl; Gorges de Núria, 1975 m; Les Espiguetoses,
1850 m, 1875 m.

subsp. heteromelanum Zahn - Vora Núria, 1950 m (det. de RETZ); cap a la Cova de
Sant Gil, 2150 m (det. de RETZ).

subsp. lasiothrix Naeg. et Peter -Núria, pastures vers 2100 m (SEN. herb., det. X);
baga de Planoles, 1250 m (det. de RETZ); del Mont-roig a la Collada Verda, 1825 m
(det. de RETZ).

DG 29? 39,28,38. Oròfit eurap. S

1124. Hieracium billyanum de Retz

- Bosc de Ribes, 1450 m (det. de RETZ).

DG 38. Piro

1125. Hieracium peleteranum Mérat

Sobre Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassociació
de Festl/ca ovina subsp. indigesta); vers Finestrelles, 2300 m (BR.-BL., I. c. t. 21,
Festucetum eskiae).

- Estatge subalpí de la zona axial, cc; penetra un xic a l'estatge alpí i davalla sovint a
la muntanya mitjana. A les serres pre-pirinenques bastant rar. 1250-2300 m.
Acidòfil. Es fa sobretot als prats, però també als matolls i als boscos clars. Sobretot al
Nardion; Festucioll eskiae, Calluno-Genistion, Genistiol1 purgantis. Deschampsio
Pinion, ... VI-VIII.

Zona axial: Cap a la Collada de Toses, 1700 m (subsp. subpeleterianum Naeg. et
Peter, det. de RETZ); vora el Coll de la Creu de Meians, 1925 m; sobre Can Morer,
1500 m; Coma de Planès; Callet de les Barraques, 1875 m; Pla de Punya, 1850 m; vall
Estremera, 1900 m; Coma de Fontalba; Núria, 2050 m; Núria (M. GARRIGA in BC
37188, subsp. subpeleterianum, det de RETZ; M. GARRJGA in BC 37140 i 37141,
subsp. peleteranum, det. de RETZ); Pedrisses, 1950 m; solell de les Gorges del Freser
(La Balma, Callet de Guardiola, Clot de la Balma, Coll dels Homes), 1700-2100 m;



vessants obacs del Balandrau; Queralbs, 1250 m; baga de Ribes, 1500 m; vessants del 
Puig Cornador, 1560 m; Puig Cerveris, 1900 m; cap al Mont-roig, 1825 m; etc. Serres 
pre-pirinenques: sobre el Pia de Rus, 1950 m (subsp. peleteranum, det. de RETZ); 
sobre Campelles, 1575 m; llisos de Taga, 1600 m; sobre el Pia del Freixe, 1550 m; 
tossal de la Collada Verda, 1625 m. 

DG 29, 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Lateatl. 

1126. Hieracium niveum (Millier Arg.) Zahn subsp. niveum 

— De l'estatge monta inferior al subalpi, ecc. 800-1900 m. 
Es fa ais prats, amb preferencia pels ambients xèrics; abunda sobretot alla on la terra 
ha estât remoguda o ha aparegut el sòl nu. Festuco-Brometea, Aphyllanthion, Ononi
de ta lia striatae. VI-X. 

Des de l'entrada de la Vali fins a la Collada de Toses, a l'alta vali del Freser i ais Plans 
de Portóles. Voltants del Sagnari (800-900 m), Estèguel, sobre Can Perramon de Baix 
(det. de RETZ), Aigües de Ribes, El Baell (1200 m), La Berruga (1750 m), El Bac, 
Roques Blanques, Plañóles, Neva, Toses, vora el Pía d'Anyella (1790 m, det. de 
RETZ), cap a la Creu de Meians (1900 m), voltants de Ribes, Rialb, Vilamanya, 
Queralbs, torrent del Forn (1200 m), Pía deis Anyells (1850 m), Ribesaltes, La 
Falgosa, Pardines, Portóles (1550 m), llisos de Taga, Conivella, Bruguera, Camp dels 
Dois (1500 m), soleil de Sant Amanç, etc. 
També a Grats i a Montgrony (Ripollès). 

DG 39, 18 ,28 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Submed.NW 

1127. Hieracium pilosella L. 

SEN. l'inclou en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 69). 
Collada de Toses, 1680-1815 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 7, Cytisetum 
purgantis pyrenaicum); Collada de Toses, 1750 m (RIVAS MART., Pastiz. t. 1, 
Campanulo-Festucetum eskiaé). 

— Sembla planta molt rara a la comarca. L'hem herboritzada, per exemple, vora la 
Portella (Bruguera), 1275 m. 
Les citacions anteriors és possible que s'hagin de referir al tàxon precedent {H. ni
veum). Nosaltres mateixos haviem confós al principi ambdues especies; totes o la 
majoria de les indicacions que haviem fet de H. pilosella (o, simplement, gr. pilosella) 
a la comarca han d'atribuir-se a H. niveum. Caldrien, però, estudis mes detallats per 
fixar clarament l'abundància i la distribució del tàxon a la Valí (i ais Pirineus catalans 
en general). 

DG 38. Eur.-Med. 

1128. Hieracium lactucella Wallr.; d. auricula auct., non L. 
subsp. nanum (Scheele) P.D. Sell; subsp. micranthum (Huet) Zahn, //. nanum Scheele 

Nuria (COLM. in WK., Prodr. II: 254) (VAYR., Cat. N.: 45; Pl. Cat.: 42, sub H. 
auriculata) (SEN., FI. N.: 69); Nuria, 2300 m (SEN., Add.: 108). 
Ribes (CAD., FI. V.: 93;FI. Cat. Ili: 483). 
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vessants obacs del Balandrau; Queralbs, 1250 m; baga de Ribes, 1500 m; vessants del
Puig Cornador, 1560 m; Puig Cerverís, 1900 m; cap al Mont-roig, 1825 m; etc. Serres
pre-pirinenques: sobre el Pla de Rus, 1950 m (subsp. peleteranum, det. de RETZ);
sobre Campelles, 1575 m; llisos de Taga, 1600 m; sobre el Pla del Freixe, 1550 m;
tossal de la Collada Verda, 1625 m.

DG 29, 39, 18,28,38,48. Lateatl.

1126. Hieracium niveum (Müller Arg.) Zahn subsp. niveum

- De l'estatge montà inferior al subalpí, ccc. 800-1900 m.
Es fa als prats, amb preferéncia pels ambients xèrics; abunda sobretot allà on la rerra
ha estat remoguda o ha aparegut el sòl nu. Fesruco-Brometea, Aphyl/anthioll, On011i·
detalia striarae. VI-X.

Des de l'entrada de la Vall fins a la Collada de Toses, a l'alta vall del Freser i als Plans
de Pòrtoles. Voltants del Sagnari (800-900 ml, Estèguel, sobre Can Perr.mon de Baix
(det. de RETZ), Aigües de Ribes, El Baell (1200 ml, La Berruga (1750 ml, El Bac,
Roques Blanques, Planoles, Nevà, Toses, vora el Pla d'Anyella (1790 m, det. de
RETZ), cap a la Creu de Meians (1900 ml, voltants de Ribes, Rialb, Vilamanya,
Queralbs, torrent del Forn (1200 ml, Pla dels Anyells (1850 ml, Ribesaltes, La
Falgosa, Pardines, Pòrtoles (1550 ml, llisos de Taga, Conivella, Bruguera, Camp dels
Dois (1500 ml, solell de Sant Amanç, etc.
També a Grats i a Montgrony (Ripollès).

DG 39,18,28,38,27,37. Submed. NW

1127. Hieracium pilosella L.

SEN. l'inclou en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 69).
Collada de Toses, 1680-1815 m (RlVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 7, CytiselUm
purgantis pyrenaicum); Collada de Toses, 1750 m (RIVAS MART., Pas1iz. t. l,
Campallulo-Festucetum eskiae).

- Sembla planta molt rara a la comarca. L'hem herboritzada, per exemple, vora la
Portella (Bruguera), 1275 m.
Les citacions anteriors és possible que s'hagin de referir al tàxon precedent (H. ni
veum). Nosaltres mateixos havíem confós al principi ambdues espècies~ totes o la
majoria de les indicacions que havíem fet de H. pilosella (o, simplement, gro pilosella)
a la comarca han d'atribuir·se aH. niveum. Caldrien, però, estudis més detaUats per
fixar clarament l'abundància i la distribució del tàxon a la Vall (i als Pirineus catalans
en general).

DG 38. Eur.-Med.

1128. Hieracium l.etueella WaIlr.; d. auricula auet., non L.
subsp. nanum (Scheele) P.D. Sell; subsp. micralltlium (Huet) Zahn, H. Ilalllllll Scheele

Núria (COLM. in WK., Prodr. f[: 254) (VAYR., Car. N.: 45; PI. Car.: 42, sub H.
auriculata) (SEN., FI. N.: 69); Núria, 2300 m (SEN.,Add.: 108).
Ribes (CAD., FI. v.. 93; FI. Cat. III: 483).



Coma d ,Eina,Noufonts(SEN. ) J4dtf.: 104). 
Vali de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 165,Efyneto-Oxytropidetum);Colì 
de Noufonts, 2600 m, vers Finestrelles, 2300 m (BR.-BL., /. c. t. 2 1 , Festucetum 
eskiaé). 
Collada de Toses, 1750 m (RIVAS MART., Pastiz. t. 1, Campanulo-Festucetum 
eskiaé). 
Solana de Queralbs, 2300 m (NEGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco-Iberidetum, sub 
var. subsolerianum, det. de RETZ). 

- De l'estatge monta a l'alpi; però principalment al subalpi, ecc. 850-2600 m. 
Acidòfil. Es fa sobretot ais prats. De l'ordre Nardetalia; també ais Caricetalia curvulae 
i, més rarament, alMesobromion, al Festucion gautieri, etc. V-VII. 

Molt freqüent a la zona axial, predominantment silicia: de la Collada de Toses a la 
Creu de Meians, cap al refugi de Dòrria (1800 m), Collet de les Barraques, Pia de 
Punya, baga d'Estremerà (1900 m), Estebris, Coma de Fontalba, sobre Queralbs 
(1650 m),Coma de Gombreny, Gorges de Nuria, voltants de Nuria, Roe de la Male, 
Pedrisses, Coma del Gispet, Coli de Torreneules (2575 m), Coli dels Homes (2075 m), 
baga de Siat (1800 m), sobre la Farga de Queralbs (1250 m), cap a Serrat (1300 m), 
Serra de la Canya, Pia de Batibaumes, Pia de la Guilla, Pia de les Basses de Dalt,Pla 
Rodó, Collada de Meianells, del Mont-roig a la Collada Verda, etc. Nuria (M. GARRI-
GA in BC 37013, det. de RETZ; MASFERRER in BC 89248, det. de RETZ). 
A les serres pre-pirinenques una mica menys frequenti Puigllancada (2100 m), Costa 
Rasa, Pia de Rus, Coli de la Creueta (1900 m), Pia d'Anyella, del Pia d'Anyella a la 
Collada de Toses, Coma de Migjorn, voltants de Toses, Costa Borda, Coli de les 
Fontetes, Coli del Remolo, Plans de Nevà, Costa Pubilla, La Covil, Prat de Jou, Pia de 
Prats (1550 m), Campelles (1300 m), El Baell (1200 m), Barricò (950 m), Aigües de 
Ribes (850 m), voltants de Ribes, Capdevila, sobre Bruguera (1250 m), Coli de Jou, 
Pia del Freixe, llisos de Taga, Mas Conili, Puig de Coma d'Olla (1825 m), Pia de la 
Llagona, Vilaró, Puigsac, cap a l'Orri Veli (1500 m), Coli del Pal, etc. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Eur. 

Hieracium glaciale Lachm. 

Puigmal (VAYR., Cat. N.: 45). Però posteriorment el mateix autor atribueix aquesta pianta a.H. 
glanduliferum Hoppe (PI. Cat.: 42). 

1129. Hieracium breviscapum DC. in Lam. et D C ; H. pumilum Lapeyr., non L., H. can-
dollei Monnier 

Coli de Nuria (GR. et GODR..F/. Fr. II: 351 ; in WK., Prodr. II: 255) (BUB..FÍ Pyr. 
II: 84, sub H. pumilum (Plukenet) La-Peyr.); Nuria (GR. et GODR. segons COSTA, 
Introd.: 154). 
Puigmal, Coli de Gegants i de Finestrelles (VIDAL, PUIGG., TRÈM. in COSTA, 
Supl.: 50-51) (COSTA in WK., Suppl: 118). 
Nuria (VIDAL, PUIGG., TRÈM. in COSTA, Supl: 50-51, "las formas monocephala y 
polycephala "). 
Rasos i serres de les muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 45). 
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Coma d'Eina, Noufonts (SEN., Add.: 104).
Vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 165,Elyneto-Oxytropidetum);Coll
de Noufonts, 2600 m, vers Finestrelles, 2300 m (BR.·BL., I. e. t. 21, Festueetum
eskiae).
Collada de Toses, 1750 m (RNAS MART., Pastit. t. l, Campanulo-Festueetum
eskiae).
Solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. Festueo-Iberidetum, sub
var. subsolerianum, det. de RETZ).

- De l'estatge montà a l'alpí; però principalment al subalpí, cec. 850-2600 m.
Acidòftl. Es fa sobretot als prats. De l'ordre Nardetalia; també als Carieetalia eurvulae
i, més rarament, al Mesobromion, al Festucion gaulieri, etc. V·VII.

Molt freqüent a la zona axial, predominantment silícia: de la Collada de Toses a la
Creu de Meians, cap al refugi de Dòrria (1800 ml, Collet de les Barraques, Pla de
Punya, baga d'Estremera (1900 ml, Estebris, Coma de Fontalba, sobre Queralbs
(1650 m),Coma de Gombreny. Gorges de Núria, voltants de Núria, Roc de la Malè,
Pedrisses, Coma del Gispet, Coll de Torreneules (2575 ml, Coll dels Homes (2075 ml,
baga de Siat (1800 ml, sobre la Farga de Queralbs (1250 ml, cap a Serrat (1300 ml,
Serra de la Canya, Pla de Batibaumes, Pla de la Guilla, Pla de les Basses de Dalt, Pla
Rodó, Collada de Meianells, del Mont-roig a la Collada Verda, etc. Núria (M. GARRI
GA in BC 37013, det. de RETZ; MASFERRER in BC 89248, det. de RETZ).
A les serres pre-pirinenques una mica menys freqüent: Puigllançada (2100 ml, Costa
Rasa, Pla de Rus, Coll de la Creueta (1900 ml, Pla d'Anyella, del Pla d'Anyella a la
Collada de Toses, Coma de Migjorn, voltants de Toses, Costa Borda, Coll de les
Fontetes, Coll del Remoló, Plans de Nevà, Costa Pubilla, La Covil, Prat de Jou, Pla de
Prats (1550 ml, Campelles (1300 ml, El Baell (1200 ml, Barricó (950 ml, Aigües de
Ribes (850 ml, voltants de Ribes, Capdevila, sobre Bruguera (1250 ml, Coll de Jou,
Pla del Freixe, llisos de Taga, Mas Conill, Puig de Coma d'Olla (1825 ml, Pla de la
Llagona, Vilaró, Puigsac, cap a l'Orri Vell (1500 ml, Coll del Pal, etc.

DG 29, 39, 18,28,38,48,37. Eur.

Hieracium glacia/e Lachm.

Puigmal (VAYR., Cat. N.: 45). Però posteriorment el mateix autor atribueix aquesta planta a H.
glanduliferum Hoppe (Pl. Cat.: 42).

1129. Hieracium breviscapum DC. in Lam. et DC.; H. pumilum Lapeyr., non L., H. can·
dol/ei Monnier

Coll de Núria (GR. et GODR., FI. Fr. lI: 35 I; in WK.. Prodr. fi: 255) (BUB., FI. Pyr.
Jl: 84, sub H. pumilum (plukenet) La-Peyr.); Núria (GR. et GODR. segons COSTA,
Introd.: 154).
Puigmal, Coll de Gegants i de Finestrelles (VIDAL, PUIGG., TRÈM. in COSTA,
Supl.: 50-51) (COSTA in WK., Suppl.: 118).
Núria (VIDAL, PUIGG., TRÈM. in COSTA, Supl.: SO-SI, "las formas mOl1oeephala y
polyeephala '').
Rasos i serres de les muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 45).



Abundant per tots els massissos de Nuria (SEN., Add.: 104); Nuria, vers 2300 m 
(SEN., Add.: 108). El mateix autor inclou l'espécie en el seu catáleg (Fl. N.: 69) 
sense cap especificado. 
Finestrelles (CAD., Exc: 105); Nuria, Fontnegra, Finestrelles, Puigmal (CAD., FL 
Cat. Ill: 483). 
Nuria, 2000-2300 m (SEN.PL d'Esp. 2087, in MALAG.,Notas fitoc: 38 i 52). 
Pic de Finestrelles, 2600 m, Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 2500 m 
(BR.-BL., Vég. alp. t. 23 , Pumileto-Festucetum supinae). 
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 taula); marge del Pla de Gorrablanc, 2400 
m (BAUD, in SOUT., Mod. supraf.: 125 taula); Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD, 
et SERVE, Group, vég. Pla t. 1,2, 3, 4, 7). 
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona del Pla de les Salines-Puigmal, 2260-2640 
m, sobretot dintre les comunitats del Festucion supinae (vegeu taules III, V, XVI, 
XVIII, XIX, XX, XXIV i: 153). 

— Alta muntanya axial, ce. A les serres pre-pirinenques, mes aviat rar. (1600) 
1800-2750 m. 
Preferentment en terrenys silicis; algun cop sobre calcáries. Es fa sobretot a les 
pastures alpines. De l'alianca Festucion airoidis. VII-VIII. 

Molt corrent a la zona axial, des de vora la Collada de Toses fins al Puig de Basti-
ments i al Mont-roig. Creu de Meians, Collet de Sant Salvador, Pla de les Salines, 
Coma de Planes, Pas dels Lladres, sobre el Collet de les Barraques (2000 m), Bac de la 
Foradada, Coma de Fontalba, Ras de FOrtigar, sobre el Bosc de la Mare de Déu 
(2250 m), Coma de Fontnegra (2150 m, vidit de RETZ), Collet de Fontnegra, sobre 

I 

9 Hieracium breviscapum 
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Abundant per tots els massissos de Núria (SEN., Add.: 104); Núria, vers 2300 m
(SEN., Add.: 108). El mateix autor inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 69)
sense cap espedficació.
Finestrelles (CAD., Exc.: 105); Núria, Fontnegra, Finestrelles, Puigmal (CAD., F/.
Cat. III: 483).
Núria, 2000-2300 m (SEN. PI. d'Esp. 2087, in MALAG.,Notas fitoc.: 38 i 52).
Pic de Finestrelles, 2600 m, Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 2500 m
(BR.-BL., Vég. alp. t. 23,PlImi/eto-Festucetum supinae).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT.,Exhum.: 266 taula); marge del Pla de Gorrablanc, 2400
m (BAUD. in SOUT., Mod. supraf: 125 taula); Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD.
et SERVE, Group. vég. Pla t. i, 2, 3, 4, 7).
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona del Pla de les Salines-Puigmal, 2260-2640
m, sobretot dintre les comunitats del Festucion supinae (vegeu taules 1II, V, XVI,
XVIII, XIX, XX, XXIV i: 153).

- Alta muntanya axial, cc. A les serres pre-pirinenques, més aviat rar. (I 600)
1800-2750 m.
Preferentment en terrenys silicis; algun cop sobre calcàries. Es fa sobretot a les
pastures alpines. De l'aliança Festucion airoidis. VII-VIII.

Molt corrent a la zona axial, des de vora la Collada de Toses fins al Puig de Basti
ments i al Mont-roig. Creu de Meians, Callet de Sant Salvador, Pla de les Salines,
Coma de Planès, Pas dels Lladres, sobre el Callet de les Barraques (2000 ml, Bac de la
Foradada, Coma de Fontalba, Ras de l'Ortigar, sobre el Bosc de ia Mare de Déu
(2250 ml, Coma de Fontnegra (2i50 m, vidit de RETZ), Callet de Fontnegra, sobre

9 Hieracium breviscapum

7

2 3



les Arques de Coma de Vaca (2750 m), Finestrelles (2550 m), Bastiments, cap al Coli 
de la Coma de l'Orri (2500 m), Balandrau, Gorges del Freser (Clot de la Balma.Les 
Marrades,...), Serra de la Canya, Pia de Batibaumes, Puig Cerven's, Mont-roig, etc. etc. 
Nuria (M. GARRIGA in ВС 37137, 529342, 529341 ; LLENAS in ВС 37620; SEN., 
PI. d'Esp. 2087 - vidit de RETZ); Puigmal (CAMPA in ВС 36946; PUIGG. in ВС 
36945 - vidit de RETZ). 
Serres pre-pirinenques: Coli de la Creueta, 1900 m; Cim de Pietà Roja, 2000 m, 
abundant al Festucetum gautieri; Coli de les Fontetes, 1875 m; Coli del Remolo, 
1925 m; Coli de la Bona; Costa Pubilla, 2000 m; Plans de Pòrtoles, 1600 m;Puig de 
Coma d'Olla; 1825 m; abundant cap al Coli del Pai, 1680-1850 m. 

DG 29, 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Endèm. pir. 

1130. Hieracium muroram L. 

— Estatges monta i subalpi, ecc. 800-2100 m. 
Es fa a tota mena de boscos. Vaccinio-Piceetalia, Querco-Fagetea. VI-IX. 

Des de la zona meridional de la Vali fins a la Collada de Toses, a la vali de Nuria i a 
l'alta vali del Segadell. Vora Esteguelella, Collada de Grats, Barricò (950 m), boscos 
d'Aigiies de Ribes, bagues del Baell i de Campelles, vali d'Angelats, Torroella, bagues 
de Planoles, de Nevà i de Fornells.ElPinetar (1500-1800 m), Els Emprius (Toses), cap 
a la creu de Meians (1900 m), vora la Collada de Toses, voltants de Ribes, bosc de 
Batet, Bosc de Ribes, vali Estremerà, Queralbs (1150 m),bosc de Sant Gii (2100 m), 
baga de les Gorges del Freser, Baga de Siat, Bosc de Pardines, La Moscatosa, Els Prats, 
La Balcera, Can Barratort, l'Orri, Вас de l'Heura, sobre Bruguera (1575 m), baga de 
Perramon, La Portella, Sant Amane, etc. 

subsp. silvularum (Jordan) Zahn — Cap a Esteguelella, 825 m (det. de RETZ); torrent 
Llobre, 1100 m (var. subsilvularum Zahn, det. de RETZ); Les Deveses del Baell, 1200 
m (det. de RETZ); bosc de Campelles, 1350 m (det. de RETZ); El Palós, 1570 m 
(det. de RETZ); vora Daió, 1175 m (det. de RETZ); cap al Prat del Вас, 1275 m (det. 
de RETZ). 

subsp. neosparsum Zahn - Sobre el Pia de Prats, 1580 m (det. de RETZ); sobre 
Nuria, 2075 m (det. de RETZ). 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 27, 37. Plurireg. 

1131. Hieracium praecox Schultz Bip. 

subsp. pallidifrons Sudre - Bosc de Planoles, 1250 m, pineda (det. de RETZ). 

subsp. bounophilum (Jordan) Zahn - La Corba, 800 m (det. de RETZ);Puig de Coma 
d'Olla, 1850 m, prats humits (det. de RETZ). 

subsp. similatum (Jordan) Zahn - El Palós, 1350 m, roques sih'cies (det. de RETZ). 

subsp. gougetianum (Gren. et Godr.) Zahn - Sota Prat de Jou, 1600 m, roques 
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les Arques de Coma de Vaca (2750 ml, Finestrelles (2550 ml, Bastiments, cap al Coll
de la Coma de l'Orri (2500 ml, Balandrau, Gorges del Freser (Clot de la Balma,Les
Marrades,...), Serra de la Canya, Pla de Batibaumes, Puig Cerverís, Mont-roig, etc. etc.
Núria (M. GARRIGA in BC 37137, 529342, 529341; LLENAS in BC 37620; SEN.,
PI. d'Esp. 2087 - vidit de RETZ); Puigmal (CAMPÀ in BC 36946; PUIGG. in BC
36945 - vidit de RETZ).
Serres pre-pirinenques: Coll de la Creueta, 1900 m; Cim de Pleta Roja, 2000 m,
abundant al Feswcelllm galllieri; Coll de les Fontetes, 1875 m; Coll del Remoló,
1925 m; Coll de la Bona; Costa Pubilla, 2000 m; Plans de Pòrtoles, 1600 m;Puig de
Coma d'Olla; 1825 m; abundant cap al Coll del Pal, 1680-1850 m.

DG 29, 39,18,28,38,48.

1130. Hieracium murorum L.

Endèm. piro

- Estatges montà i subalpí, cCC. 800-2100 m.
Es fa a tota mena de boscos. Vaccinio-Piceelalia, Querco-Fagelea. VI-IX.

Des de la zona meridional de la Vall fins a la Collada de Toses, a la vall de Núria i a
l'alta vall del Segadell. Vora EstegueJella, Collada de Grats, Barricó (950 ml, boscos
d'Aigües de Ribes, bagues del Baell i de Campelles, vall d'Angelats, Torroella, bagues
de Planoles, de Nevà i de Fornells, El Pinetar (1500-1800 ml, Els Emprius (Toses), cap
a la creu de Meians (1900 ml, vora la Collada de Toses, voltants de Ribes, bosc de
Batet, Bosc de Ribes, vall Estremera, Queralbs (1150 ml, bosc de Sant Gil (2100 ml,
baga de les Gorges del Freser, Baga de Siat, Bosc de Pardines, La Moscatosa, Els Prats,
La Balcera, Can Barratort, l'Orri, Bac de l'Heura, sobre Bruguera (1575 ml, baga de
Perramon, La Portella, Sant Amanç, etc.

subsp. silvularum (lordan) Zahn - Cap a Esteguelella, 825 m (det. de RETZ); torrent
Llobre, 1100 m (var. subsilvuJarum Zahn, det. de RETZ); Les Deveses del Baell, 1200
m (det. de RETZ); bosc de Campelles, 1350 m (det. de RETZ); El Palós, 1570 m
(det. de RETZ); vora Daió, 1175 m (det. de RETZ); cap al Prat del Bac, 1275 m (det.
de RETZ).

subsp. neosparsum Zahn - Sobre el Pla de Prats, 1580 m (det. de RETZ); sobre
Núria, 2075 m (det. de RETZ).

DG 29, 39,18,28,38,27,37.

1131. Hieracium praecox Schu!tz Bip.

Plurireg.

subsp. pallidifrons Sudre - Bosc de Planoles, 1250 m, pineda (det. de RETZ).

subsp. bounophilum (lordan) Zahn - La Corba, 800 m (det. de RETZ);Puig de Coma
d'Olla, 1850 m, prats humits (det. de RETZ).

subsp. similatum (Jordan) Zahn - El Palós, 1350 m, roques silícies (det. de RETZ).

subsp. gougetianum (Gren. et Godr.) Zahn - Sota Prat de Jou, 1600 m, roques



silícies (det. de RETZ): vora Estéguel, 850 m (det. de RETZ); Nuria (M. GARRIGA 
in BC 37142 "vergens ad subsp. conjugatum", det. de RETZ). 

subsp. jaubertianum (Lor. et Timb.) Zahn - Queralbs, camí de Nuria (M. GARRIGA 
in BC, det. de RETZ). 

subsp. conjugatum (Jordán) Zahn - Nuria (M. GARRIGA in BC 37189, det. de 
RETZ); Coma d'Eina (M. GARRIGA in BC 37155, det. de RETZ). 

subsp. vernum (Sauzé et Maill.) Zahn - Nuria (M. GARRIGA in BC 37180, det. de 
RETZ). 

DG 39, 2 8 , 3 8 , 3 7 . Eur. S 

1132. Hieracium solidagineum Fries subsp. coderianum (Arv.-Touv. et Gaut.) Zahn 

— Bosc de Ribes, 1500 m (var. submurorum (Arv.-Touv. et Gaut.) Zahn, det. de 
RETZ); torrent de la Corba, 875 m (var. subpraecox (Arv.-Touv. et Gaut.) Zahn, det. 
de RETZ). 

D G 3 8 , 3 7 . Pir. 

1133. Hieracium lachenalii (Gmel.) Zahn 

— Vora Can Barratort, 1180 m, dins el Quercion robori-petraeae (± subsp. acumina
tum (Jordan) Zahn, det. de RETZ). 

DG 38. Eur. 

1134. Hieracium pallidum Biv. 

Muntanyes de Nüria [VAYR., Cat. N.: 45 , sub H. pullidum Bir., non Fr. (sie)]. 

subsp. comatulum (Jordan ex Boreau) Zahn — sobre Nüria, 2050 m, al Hieracio-

Festucetum paniculatae (det. de RETZ). 

DG 39. Oröfit europ. S 

Hieracium bifidum Kit./ i / . rupicolum Fries var. franconicum Griseb. 

Muntanyes de Nûria (VAYR., Cat. N.: 4 5 , sub H. bifidum Kit. non Koch) (VAYR., PI. Cat.: 46 , 
sub H. bifidum Kit? , H rupicolum Fr. /3 franconicum Gris.). 

- Ambdues citacions deuen haver de reduir-se a una de sola, ja que a l'herbari Vayreda un exem
plar procèdent de Nûria porta la doble denominaciô H. bifidum, N. rupicolum var. franconicum. 

Sembla, perô, que tant H. bifidum Kit. com H. franconicum Griseb. son taxons inexistents als 
nostres Pirineus. 

1135. Hieracium aymericianun Arv.-Touv. subsp. caligatum (Arv.-Touv.) Zahn 

Murs dels prats de Nuria (SEN., Add.: 104). El mateix autor inclou la planta en el seu 
catàleg (Fl. N.: 69) sense indicar localitat. (Sub H. caligatum). 
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silícies (det. de RETZ): vora Estèguel, 850 m (det. de RETZ); Núria (M. GARRIGA
in BC 37142 "vergens ad subsp. conjugatum", det. de RETZ).

subsp. jaubertianum (Lar. et Timb.) Zaho - Queralbs, camí de Núria (M. GARRIGA
in BC, det. de RETZ).

subsp. eonjugatum (lordan) Zahn - Núria (M. GARRIGA in BC 37189, det. de
RETZ); Coma d'Eina (M. GARRIGA in BC 37155, det. de RETZ).

subsp. vemum (Sauzé et Maill.) Zaho - Núria (M. GARRIGA in BC 37180, det. de
RETZ).

DG 39, 28, 38, 37. Eur. S

1132. Hieracium sotidagineum Fries subsp. eoderianum (Arv.-Touv. et Gaut.) Zahn

- Bosc de Ribes, 1500 m (var. submurorum (Arv.-Touv. et Gaut.) Zahn, det. de
RETZ); torrent de la Corba, 875 m (var. subpraeeox (Arv.-Touv. et Gaut.) Zahn, det.
de RETZ).

DG 38,37. Piro

1133. Hieracium laehenalü (Gme!.) Zaho

- Vora Can Barratort, 1180 m, dins el Quercionrobori-petraeae (± subsp. aeumina
tum (lordan) Zahn, det. de RETZ).

DG 38.

1134. Hieracium pa11idum Biv.

Muntanyes de Núria [VAYR.,.Cat. N.: 45, sub H pullidllln Bir., non Fr. (sic)].

Eur.

subsp. eomatulum (lordan ex Boreau) Zaho - sobre Núria, 2050 m, al Híeracio
Festucetum paniculatae (det. de RETZ).

DG 39. Oròfit europ. S

Hieracium blfidum Kit.fH. rupicolu.m Fries var, !rollconicum Griscb.

Muntanyes de Núria (VAYR.. Cal. N.: 45. sub H. bifidum Kit. non Koch) (VAYR., Pl. Cat.: 46.
sub H. bifidum Kit? ,H rupicolum FI. (j francollicum Gris.).

- Ambdues citacions deuen haver de reduir~se a una de sola, ja que a l'herbari Vayreda un exem
plar procedent de Núria porta la doble denominació H. bifidum, H. rupicoJum var. franconicum.
Sembla, però, que tant H. bifidum Kit. com H. franconicum Griseb. són tàxons inexistents als
nostres Pirineus.

1135. Hieracium aymericianun Arv.-Touv. subsp. catigatum (Arv.-Touv.) Zahn

Murs dels prats de Núria (SEN.,Add.: 104). El mateix autor inclou la planta en el seu
eatàJeg (FL N.: 69) sense indicar Joealitat. (Sub H caligatum).



— A l'herbari Sennen hem vist exemplars d'aquest táxon (determináis per 
ARV.-TOUV.) procedents deis vessants del Canigó, pero no pas de Nuria. De tota 
manera, la indicado de SEN. és molt versemblant. 

1136. Hieracium bourgaei Boiss.; H. pogonatum Arv.-Touv. et Gaut. 

Nuria, roques (SEN.,Add.: 107). 
Al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 22,Hieracieto-Festucetum spadiceae). 

- Nuria, roques del Salt del Sastre, 1800 m (SEN.herb.,det.X); Nuria, vora el Café 
ais marges del torrent (SEN. herb., det. X). 

DG 39. Ibero-pir. 

1137. Hieracium saxifragum Fries subsp. guillonianum (Arv.-Touv.) Zahn 

- Sobre Nuria, 2125 m (det. de RETZ). 

DG 29. Atl.-Submed.? 

Hieracium bellidioides Schl. 

Nuria (VAYR., Pl. Cat.: 47, amb dubte). 

— A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis d'aquesta citació. Ates que el mateix VAYR. afegia 
un interrogant al binoraen, val mes deixar de banda la indicació. 

1138. Hieracium candidum Scheele 

Al S de Sant Aman?, Ribes (VAYR., Pl, Cat.: 44, sub H. laniferum Cav. = H. 
sericeum Costa, H. candidum Schl. sec. Fries); Sant Amane, 1500 m, roques calcàries 
emboscades (SOULIÉ in ARV.-TOUV., Hierac. : 167). 

— Roques calcàries assolellades. Sembla rar. 

Sant Amane, entre Ogassa i els Banys de Ribes, vers 1500 m (SOULIÉ in Hieracioth. 
Hispan, sub H. erosulum Arv.-Touv. et Gaut. [ = H. candidum subsp. erosulum 
(Arv.-Touv. et Gaut) Zahn]; vessants de Sant Amane, 1300 m (subsp. candidum, det. 
de RETZ); sobre la Coma de Fresers, 2200 m ("vergens ad H. flocculiferum Zahn", 
det. de RETZ); solell de la Covil, 1800 m (subsp. candidum). 

DG 39, 2 8 , 3 7 . Endèm. pir. 

Hieracium lawsonii Vili. - H. phlomoides Froelich in DC. 

Ribes, Coma de Vaca (VAYR., Pl. Cat.: 44, sub H. lawsonii). 

Valí de Nuria (GAUT., Catal.: 266, sub H. saxatile Vili. var. subobtusum). 

Roques de les muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 45, sub H. lawsonii Vili. var. phlomoides 

Schei.); Nuria (VAYR. in CAD., FI. Cat. Ili: 486, sub H. phlomoides Froel. =H. eriocerinthe 

Fr.). 

- De les citacions de VAYR., que potser es poden reduir a dues, n'hem vist només un testimoni: 
un exemplar d'herbari, procedent de Ribes, el qual s'ha d'atribuir, a parer nostre, a H. cordifo-
lium. Pel que fa a la citació de GAUT. , no veiem ciar si es refereix a H. lawsonii o a H. 
phlomoides. No és pas improbable, de tota manera, que una o altra espècie - o totes dues -
existeixin a la comarca. 
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- A l'herbari Sennen hem vist exemplars d'aquest tàxon (determinats per
ARV.-TOUV.) procedents dels vessants del Canigó, però no pas de Núria. De tota
manera, la indicació de SEN. és molt versemblant.

1136. Hieracium bourgaei Boiss.;H pogonatum Arv.-Touv. et Gaut.

Núria, roques (SEN., Add.: 107).
AI N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae).

- Núria, roques del Salt del Sastre, 1800 m (SEN. herb., det. X); Núria, vora el Cafè
als marges del torrent (SEN. herb., det. X).

DG 39.

1137. Hieracium saxifragum Fries subsp. guillonianum (Arv.-Touv.) Zaho

- Sobre Núria, 2125 m (det. de RETZ).

DG29.

Hieracium bellidíoides Schl.

Ibero-pi! .

Atl.-Submed.?

Núria (VA YR., Pl. Olt.: 47. amb dubte).

- A l'herbari Vayrcda no hi ha testimonis d'aquesta citació. Atès que el mateix VAYR. afegia
un interrogant al binomen, val més deixar de banda la indicació.

1138. Hieracium candidum Scheele

AI S de Sant Amanç, Ribes (VAYR., PI. Cat.: 44, sub H laniferum Cavo = H
sericeum Costa, H candidum ScW. sec. Fries); Sant Amanç, 1500 m, roques calcàries
emboscades (SOULIÉ in ARV.-TOUV., Hierac.: 167).

- Roques calcàries assolellades. Sembla rar.

Sant Amanç, entre Ogassa i els Banys de Ribes, vers 1500 m (SOULIÉ in Hieracioth.
Hispan. sub H erosulum Arv.-Touv. et Gaut. [ = H calldidum subsp. erosulum
(Arv.-Touv. et Gaut) Zahn]; vessants de Sant Amanç, 1300 m (subsp. candidum, det.
de RETZ); sobre la Coma de Fresers, 2200 m ("vergens ad H f/occuliferum Zahn",
det. de RETZ); solell de la Covil, 1800 ro (subsp. candidum).

DG 39, 28, 37. Endèm. pir.

Hieracium lawsonii Vill. - H. phlomoides Froelich in DC.

Ribes, Coma de Vaca (VAYR., Pl. Cat.: 44, sub H. lawsonil).
Vall de Núria (GAlTf., Catal.: 266, sub H. saxatile ViU. var. subobtusum).
Roques de les muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 45. sub H. lawsonii Vill. var. phfomoides
Sche1.); Núria (VAYR. in CAO .. Ff. Cat. IlI: 486, sub H. phlomoides Froe!. = fi. eriocerinthe
Fr.).

- De les citacions de VAYR., que potser es poden reduir a dues, n'hem vist només un testimoni:
un exemplar d'herbari, procedent de Ribes, el qual s'ha d'atribuir, a parer nostre, a H. cordito·
/ium. Pel que fa a la citació de GAUT., no veiem clar si es refereix a H. lawsonii o aH.
phlomoides. No és pas improbable, de tota manera, que una o altra espècie - o totes dues 
existei..xin a la comarca.



1139. Hieracium cordifolium Lapeyr. 

Sant Amanç (SOULIÉ in ARV.-TOUV., Hierac. : 2 0 4 , sub H. gouanii Arv.-Touv.). 

Ribes (ARV.-TOUV. in G AUT., Catal: 267 , sub//, gouanii Arv.-Touv.) (VAYR. , Cat. 

N.: 4 5 , sub H. cordifolium Froel. i H. neocerinthe Fries) (CAD., / 7 / . V.: 9 3 ; F / . Cat. 

III: 4 8 6 , sub H. neocerinthe Fries, que seria H. intybus Scheele, segons PAU). 

Roques de Nûria, Queralbs (VAYR. , Cat. N.: 4 5 , sub H. neocerinthe Fries). 

— Estatges monta i subalpf, c. VII -X. 

Boscos de Barricò; Aiguës de Ribes, 850 m; Boscos del Baell; Pedrera, 975 m; Bac de 

l'Heura, 1000 m; ELCoforns , 975 m; Sta. Caterina, 1000 mjl 'Orri, 1150 m. 

subsp. gouanii (Arv.-Touv.) Zahn - Sobretot a les roques, tant silicies com calcinais. 

Serrât de l'Home, 1275 m (det. de R E T Z ) ; torrent Roig (El Baell), 1000 m (det. 

de R E T Z ) ; Costa de Sant Antoni, 1150 m (det. de RETZ) ; La Cisterna, 1150 m 

(det. de R E T Z ) ; Rialb, 1125 m (det. de R E T Z ) . 

subsp. neocerinthe (Fries) Zahn - De Ripoll a Ribes (PUIGG. in BC 36681 i 3 6 6 8 2 , 

det. de R E T Z ) ; cap als Cingles de Sant Eloi, 1550 m (det. de R E T Z ) ; vora Coli Pan 

(Bruguera), 1350 m (det. de R E T Z ) ; Toses, 1525 n (det. de RETZ) ; de Ribes a 

Queralbs (PUIGG. in BC 3 6 6 8 4 , MASF. herb. in BC 36683 i 3 6 6 8 5 , det. de R E T Z ) ; 

torrent del Forn (Queralbs), 1175 m (det. de R E T Z ) . 

subsp. eriocerinthe (Fries) Zahn - Nûria (M. GARRIGA in BC 3 7 1 4 3 , det. de 

R E T Z ) . 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Pir.-occ. 

1140. Hieracium sonchoides Arv.-Touv.;//. coriaceum Scheele 

Ribes ( V A Y R . , H Cat.: 4 6 ) . 

— Bosc de Neva, 1300 m, a VHylocomio-Pinetum (subsp. sonchoides, det. de R E T Z ) ; 

vora Can Barratort, 1100 m, roureda humida (subsp. sonchoides, det. de R E T Z ) ; Sta. 

Caterina, 1000 m, al Quercion robori-petraeae. 

D G 2 8 . 3 8 . Pir .occ. 

1141. Hieracium cerinthoides L . 

Cap a Ribes i Queralbs (PUIGG. in COSTA, SupL: 51 ; in №L.,Suppl.: 122, sub var. 
glabrecens Gr. et Godr.; in CAD., FI. Cat. III: 4 8 8 ) ; roques de Ribes ( V A Y R . , Pl. 
Cat.: 44 , amb dubte). 

— subsp. rhomboidalis (Lapeyr.) Zahn — Bosc de Ribes, 1250 m (det. de R E T Z ) ; 
vora Can Perpinyà, 1 1 5 0 m, al Quercion robori-petraeae (det. de R E T Z ) . 

DG 3 8 . Pir. 
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1139. Hieracium cordifolium Lapeyr.

Sant Amanç (SOULIÉ in ARV.-TOUV., Hierac.: 204, sub H. gouanii Arv.-Touv.).
Ribes (ARV.-TOUV. in GAUT., Catal.: 267,subH. gouanii Arv.-Touv.) (V AYR., Cat.
N.: 45, sub H. cordifolium Froe!. i H. neocerinthe Fries) (CAD., FI. V.: 93;FI. Cat.
Ifl: 486, sub H. neocerinthe Fries, que seria H. intybus Scheele, segons PAUj.
Roques de Núria, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 45, sub H. l1eoceril1the Fries).

- Estatges montà i subalpí, c. VII-X.
Boscos de Barricó; Aigúes de Ribes, 850 m; Boscos del Baell; Pedrera, 975 m; Bac de
l'Heura, 1000 m; El; Coforns, 975 m; Sta. Caterina, 1000 m; l'Orri, 1150 m.

subsp. gouanii (Arv.-Touv.) Zahn - Sobretot a les roques, tant silícies com calcinals.
Serrat de l'Home, 1275 m (det. de RETZ); torrent Roig (El Baell), 1000 m (det.
de RETZ); Costa de Sant Antoni, 1150 m (det. de RETZ); La Cisterna, 1150 m
(det. de RETZ); Rialb, 1125 m (det. de RETZ).

subsp. neocerinthe (Fries) Zahn - De Ripoll a Ribes (PUIGG. in BC 36681 i 36682,
det. de RETZ); cap als Cingles de Sant Eloi, 1550 m (det. de RETZ); vora Coll Pan
(Bruguera), 1350 m (det. de RETZ); Toses, 1525 n (det. de RETZ); de Ribes a
Queralbs (PUIGG. in BC 36684, MASF. herb. in BC 36683 i 36685, det. de RETZ);
torrent del Forn (Queralbs), 1175 m (det. de RETZ).

subsp. eriocerinthe (Fries) Zahn - Núria (M. GARRIGA in BC 37143, det. de
RETZ).

DG 29, 39,18,28,38,27,37. Pir.-occ.

1140. Hieracium sonchoides Arv.-Touv.; H. coriaceum Scheele

Ribes (VAYR., PI. Cat.: 46).

- Bosc de Nevà, 1300 m, a l'Hylocomio-Pinetum (subsp. sonchoides, det. de RETZ);
vora Can Barratort, 1100 m, roureda humida (subsp. sonchoides, det. de RETZ); Sta.
Caterina, 1000 m, al Quercion robori-petraeae.

DG 28, 38.

1141. Hieracium cerinthoides L.

Pir.OCC.

Cap a Ribes i Queralbs (PUlGG. in COSTA, Supl.: 51 ; in WK., Suppl.: 122, sub var.
glabrecens Gr. et Godr.; in CAD., FI. Cat. III: 488); roques de Ribes (VAYR., PI.
Cat.: 44, amb dubte).

- subsp. rhomboidalis (Lapeyr.) Zahn - Bosc de Ribes, 1250 m (det. de RETZ);
vora Can Perpinyà, J 150 m, al Querciol1 robori-petraeae (det. de RETZ).

DG 38. Pir.



1142. Hieracium vogesiacum (Kirschl.) Fríes;//', mougeotii (Froelich ex Koch) Godron 

Nuria (VAYR., Pl. Cat.: 45, sub H. vogesianum Moug. i lavar, parvifolium Vayr.) 
(CAD.,/*?. V.: 93, sub H. vogesiacum Moug.). 
Salt del Sastre (CAD., Fl. Cat. III: 490, sub H. mougeotii Froehlich var. doronicoides 
Rouy, "vidit Arv.-Touv."). 

± subsp. lagopinum (Arv.-Touv. et Gaut.) Zahn - Bosc del Baell, 1350 m (det. de 
RETZ). 

± subsp. asturicum (Arv.-Touv.) Zahn — Conivella, 1500 m, roques calcáries (det. de 
RETZ). 

La citació del Salt del Sastre, de CAD, correspon a la subsp. doronicoides (Arv.-
Touv.) Zahn. 

DG 39 ,28 , 38. Orófit europ. S 

Hieracium alatum Lapeyr. 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 45); valí de Nuria (VAYR. in GAUT., Catal.: 268). 

- Sembla que el H. alatum tipie no existeix ais Pirineus catalans. La citació podría referir-se a 
alguna altra especie del mateix grup (H. vogesiacum, H. olivaceum,...). 

1143. Hieracium olivaceum Gren. et Godr. 

Massís del Puigmal, Nuria (SEN., Add.: 107, sub H. lividulum). El mateix autor 
indica el tàxon en la seva flora nurienca (FI. N.: 69) sense fer especificacions. 

subsp. olivaceum - Vora Nuria, 2000 m (det. de RETZ); La Portella (Bruguera), 
1315 m (det. de RETZ); vora el Pont d'en Cabrera, 775 m (det. de RETZ). 

subsp. subluridum (Arv.-Touv.) Zahn — Vora Nuria, 1970 m, al Hieracio-Festucetum 
paniculatae (det. de RETZ); vali Estremerà, 1400 m (det. de RETZ); torrent de Prat 
de Jou, 1300 m (det. de RETZ). 

subsp. lividulum (Arv.-Touv. et Gaut.) Zahn - Coma de Vaca, 2100 m (det. de 
RETZ); sobre Angeláis, 1150 m (det. de RETZ); Sant Aman v , 1675 m, tartera (det. 
de RETZ). 

DG 39, 28, 38, 37. Pir.-occ. 

Hieracium chondrilloides Vili. 

Roques ombrejades de Nuria (VAYR., Pl. Cat.: 47, amb dubte, i amb una nota que diu: "Difícil 
nos es actualmente, con las deficientes muestras y elementos de estudio que poseemos, el apreciar 
con seguridad si le cuadra mejor este nombre que elH. cerinthoides L. ó elH. rupicolum".). 

- A l'herbari Vayreda no existeixen testimonis de la citació, d'altra banda tan insegura que no 
pot èsser presa en consideració. 
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1142. Hieracium vogesiacum (KirschJ.) Fries; H. mougeotii (Froelich ex Koch) Godron

Núria (VAYR., Pl. Cat.: 45, sub H. vogesianllm Moug. i la var. parvifolillm Vayr.)
(CAD., F!. v.: 93, sub H. vogesiacum Moug.).
Salt del Sastre (CAD.,F!. Cat. III: 490, sub H. mOllgeotii Froehlich var.dorol1icoides
Rouy, "vidit Arv.-Touv.").

± subsp. lagopinum (Arv.-Touv. et Gaut.) Zaho - Bosc del Baell, 1350 m (det. de
RETZ).

± subsp. asturicum (Arv.-Touv.) Zahn - Conivella, 1500 m, roques calcàries (det. de
RETZ).

La citació del Salt del Sastre, de CAD, correspon a la subsp. doronicoides (Arv.
Touv.) Zahn.

DG 39,28,38. Oròfit europ. S

Hieracium alatum Lapeyr.

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 45); vall de Núria (VAYR. in GAUT., Catal.: 268).

- Sembla que el H alatum tipic no existeix als Pirineus catalans. La citació podria referir-se a
alguna altra espècie del mateix grup (H vogesiacum, H. olivaceum,... ).

1143. Hieracium olivaceum Gren. et Godr.

Massís del Puigmal, Núria (SEN., Add.: 107, sub H. /ividulum). El mateix autor
indica el tàxon en la seva flora nurienca (FI. N.: 69) sense fer especificacions.

subsp. olivaceum - Vora Núria, 2000 m (det. de RETZ); La Portella (Bruguer.),
1315 m (det. de RETZ); vora el Pont d'en Caoreta, 775 m (det. de RETZ).

subsp. subluridum (Arv.-Touv.) Z.hn - Vora Núria, 1970 m, al Hieracio-Festucetum
paniculatae (det. de RETZ); vall Estremer., 1400 m (det. de RETZ); torrent de Prat
de Jou, 1300 m (det. de RETZ).

subsp. lividulum (Arv.-Touv. et Gaut.) Zaho - Coma de Vaca, 2100 m (det. de
RETZ); sobre Angelats, 1150 m (det. de RETZ); Sant Aman" 1675 m, tartera (det.
de RETZ).

DG 39,28,38,37. Pir.-occ.

Hieracium chondrilloides Vill.

Roques ombrejades de Núria (VAYR., Pl. Cat.: 47, amb dubte, i amb una nota que diu: "Difícil
nos es actualmente, con las deficientes muestras y elementos de estudio que poseemos, el apreciar
con seguridad si le cuadra mejor estc nombre que el H. cerin.thoides L. ó el H. rupicolum H.).

- A l'herbari Vayreda no existeixen testimonis de la citació, d'altra banda tan insegura que no
pot ésser presa en consideració.



1144. Hieracium piliferum Hoppe 

Puigmal (VAYR.,Pl. Cat.: 42, sub// , glanduliferum Hoppe in Sturm). 

subsp. piliferum - Part superior de les Gorges del Freser, sobre Coma de Vaca, 2025 
m, ais llocs rocosos. 

subsp. hololeptum (Naeg. et Peter) Zahn - A aquesta subspècie correspon la mostra 
de l'herbari Vayreda, procedent del Puigmal, a la qual fa referencia la indicació a dalt 
ressenyada. 

D G 2 9 , 3 9 . Oròfitalp. 

1145. Hieracium amplexicaule L. 

Ribes, Coma de Vaca, Nuria (VAYR.,Pl. Cat.: 43 , sub var. petraeum Schei.). 
Ribes (CAD.,F/. V.: 93; FI. Cat. III: 484). 
Nuria (GAUT., Catal: 264, sub var. abbreviata Arv.-Touv.); Nuria, carni de Coli de 
Lio, 2200 m (GAUT., Catal: 264, sub//, petrophilum Arv.-Touv.); Nuria, roques vers 
1700 m (SEN., Adi.: 107, sub H. salvatorum Arv.-Touv. et Gaut.); Nuria, roques 
granítiques (SEN., Add.: 107, sub H. speluncarum Arv.-Touv.). 
Valí de Nuria, 2200 m, a l'W de Nuria, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. l,Saxifragetum 
mixtaé). 

- De l'estatge monta inferior a la base de l'alpi, ce. 900-2260 m. 
Rupicola. De la classe Asplenietea. VI-VIII. 

Lleixes de la Covil, 1700 m; Roques del Due, 1100 m; sota Prat de Jou, 1600 m; Ro
ca Aguda (Plañóles), 1325 m; de Fornells a Espinosa, 1200 m; El Palos, 1600 m; sobre 
Can Moret, 1400 m; baga de Toses; Macana, 950 m; Rialb, 1050 m;sobre Rialb, 1125 
m (det. de RETZ); sota Queralbs, 1150 m; roques de la vali Estremerà; Daió, 1200 m; 
Salt del Grill, 1300 m; Gorges de Nuria, 1800 m; Coma de Fontalba, 2100-2250 m; 
Coma de Fontnegra, 2125 m; sobre la Cova de Sant Gil, 2150 m; Coma delGispet, 
2000 m; Cingle del Boc, 1675 m; La Balma, 1700 m; baga de la Canya, 1900 m; Els 
Estiradors, sobre Ribes; Sa Cot, 1000 m; Es Quer, 1425 m; Bruguera, 1150 m; Sant 
Aman?, 1700 m; etc. 

Nuria, roques vers 1700 m (SEN.,/ 5/. d'Esp. 6860, vidit de RETZ). 

subsp. amplexicaule (segons de RETZ) - Roques de Forat Mito, 1725 m; Nuria (M. 
GARRIGA in BC 30567 i 37138); Bosquet de la Mare de Déu (M. GARRIGA in BC 
36624); de Ribes a Queralbs (PUIGG. in BC 36646); de Queralbs a Nuria (PUIGG. 
in BC 36645). 

subsp. speluncarum (Arv.-Touv.) Zahn - Roques vora el Salt del Sastre, 1700 m 
(SEN. herb., sub H. speluncarum Arv.-Touv. = H. salvatorum Arv.-Touv. et Gaut. 
p.p., det. X); Nuria, 2100 m (SEN. herb., sub H. speluncarum, det. X). Com es pot 
veure, la indicació senneniana de H. salvatorum correspon en reaütat a la subsp. 
speluncarum, ja que l'exemplar que en dona fe és el del Salt del Sastre, citat aquí sobre. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 37. Oròfit europ. C-S 
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1144. Hierncium pillferum Hoppe

Puigmal (VAYR.,PL Cat.: 42, subH. glanduilferum Hoppe in Sturm).

subsp. pillferum - Part superior de les Gorges del Freser, sobre Coma de Vaca, 2025
m, als llocs rocosos.

subsp. hololeptum (Naeg. et Peter) lahn - A aquesta subspècie correspon la mostra
de l'herbari Vayreda, procedent del Puigmal, a la qual fa referència la indicació a dalt
ressenyada.

DG 29,39. Oròfit alp.

1145. Hieracium amplexicaule L.

Ribes, Coma de Vaca, Núria (VAYR., PI. Cat.: 43, sub var.petraeum Sche!.).
Ribes (CAD., FI. V: 93; FI. Cat. III: 484).
Núria (GAUT., Catal.: 264, sub var. abbreviata Arv.-Touv.); Núria, camí de Coll de
Lla, 2200 m (GAUT., Catal.: 264, sub H. petrophilum Arv.-Touv.); Núria. roques vers
1700 m (SEN., Add.: 107, sub H. salvatorum Arv.-Touv. et Gaut.); Núria, roques
granítiques (SEN., Add.: 107, sub H. speluncarum Arv.-Touv.).
Vall de Núria, 2200 m, a l'W de Núria, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. I,Saxifragetum
mixtae).

- De l'estatge montà inferior a la base de l'alpi, cc. 900-2260 m.
Rupícola. De la classe Asplenietea. VI-V1l1.

Lleixes de la Covil, 1700 m; Roques del Duc, 1100 m;sota Prat de Jou, 1600 m; Ro
ca Aguda (planoles), 1325 m; de Fornells a Espinosa, 1200 m; El Palós, 1600 m; sobre
Can Moret, 1400 m; baga de Toses; Maçana, 950 m; Rialb, 1050 m;sobre Rialb,l125
m (det. de RETl); sota Queralbs, 1150 m; roques de la vall Estremera; Daió, 1200 m;
Salt del Grill, 1300 m; Gorges de Núria, 1800 m; Coma de Fontalba, 2100-2250 m;
Coma de Fontnegra, 2125 m; sobre la Cova de Sant Gil, 2150 m; Coma del Gispet,
2000 m; Cingle del Boc, 1675 m; La Balma, 1700 m; baga de la Canya, 1900 m; Els
Estiradors, sobre Ribes; Sa Cot, 1000 m; Es Quer, 1425 m; Bruguera, 1150 m;Sant
Amanç, 1700 m; etc.
Núria, roques vers 1700 m (SEN.,PI. d'Esp. 6860, vidit de RETl).

subsp. amplexicaule (segons de RETl) - Roques de Forat Miló, 1725 m; Núria (M.
GARRiGA in BC 30567 i 37138); Bosquet de la Mare de Déu (M. GARRIGA in BC
36624); de Ribes a Queralbs (pUIGG. in BC 36646); de Queralbs a Núria (PUIGG.
in BC 36645).

subsp. speluncarum (Arv.-Touv.) lahn - Roques vora el Salt del Sastre, 1700 m
(SEN_ herb., sub H. speluncarum Arv.-Touv. = H. salvatorum Arv.-Touv. et Gaut.
p.p., det. Xl; Núria, 2100 m (SEN_ herb., sub H. speluncarum. det. Xl. Com es pot
veure, la indicació senneniana de H. salvatorum correspon en realitat a la subsp.
speluncarum. ja que l'exemplar que en dóna fe és el del Salt del Sastre, citat aquí sobre.
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DG 29, 39,18,28,38,37. Oròfit europ. CoS



1146. Hieracium chamaepicris Arv.-Touv. 

- El Palós, 1375 m, a les roques granítiques (det. de RETZ). 

DG 28. Endèm. pir. 

H. sonchifolium Scheele 

Ribes (VAYR., Cat. N.: 45) . 

- Planta del grup de H. rupicola. Segons el monografista ZAHN correspondria a H. leptocladum 

Griseb. subsp. sonchifolium (Scheele)Zahn. A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis d'aquesta 
citació, versemblant però no avalada per cap altre autor. 

1147. Hieracium cordatum Scheele ex Costa 

Roques de Nuria (VAYR., Cat. N.: 45). 

subsp. legrandianum (Arv.-Touv.) Zahn — Sant Amane, vers 1500 m (ARV.-TOUV., 
Hierac: 138, sub/ / , legrandianum). 

subsp. cordatum - De Nuria a Queralbs (M. GARRIGA in BC, det. de RETZ) (M. 
GARRIGA in BC 130239, "'vergens ad subsp. legrandianum", det. de RETZ). 

subsp. salvatorum (Arv.-Touv. et Gaut.) Zahn 

Nuria, roques vers 1700 m (SEN., Add.: 107, ut H. salvatorum). 

- Planta que podria existir a la nostra comarca. La citació de SEN., però, s'ha de referir - com 
ho demostren eis exemplars d'herbari corresponents - a H. amplexicaule subsp. speluncarum 

(vegeu aquesta espècie, n. 1145) . 

DG 39, 37. Endèm. pir. 

1148. Hieracium viscosum Arv.-Touv. 

- Sant Antoni de Ribes, 1225 m, al Sarothamnion scoparti (± subsp. oxygonoides 
Zahn, det. de RETZ). 

DG 38. Oròfit europ. SW 

1149. Hieracium neopicris Arv.-Touv. subsp. conyzoides (Arv.-Touv.) Zahn 

Nuria, 2200 m (GAUT., Catal: 281, sub H. conyzoides). 

DG 39? 29? Endèm. pir. 

1150. Hieracium umbrosum Jordan subsp. umbrosum 

- Bosc del Baell, 1350 m, al Deschampsio-Pinion (var. umbrosulum Zahn, det. de 
RETZ). 

DG 28. Bor.-alp. 

Hieracium prenanthoides Vili. 

Roques ombrívoles de Nuria (VAYR., PI. Cat.: 49) . 
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1146. Hieracium ehamaepieris Arv.-Touv.

- El Palós, 1375 m, a les roques granítiques (det. de RETZ).

DG 28.

H. sonchifolium Scheele

Ribes (VAYR., Cal. N.: 45).

Endèm. piro

- Planta del grup de H. rupicola. Segons el monografista ZAHN correspondria a H. leptocladum
Griseb. subsp. sonchifolium (Scheele)Zahn. A ¡'herbari Vayreda no hi ha testimonis d'aquesta
citació, ~ersemblant però no avalada per cap altre autor.

1147. Hieraeium eordatum Seheele ex Costa

Roques de Núria (VAYR., Cat. N.: 45).

subsp. legrandianum (Alv.·Touv.) Zahn - Sant Amanç, vers 1500 m (ARV.-TOUV.,
Hierac.: 138, sub H. legrandianum).

subsp. eordatum - De Núria a Queralbs (M. GARRIGA in BC, det. de RETZ) (M.
GARRIGA in BC 130239, "vergens ad subsp.legrandianum", det. de RETZ).

subsp. salvatorum (Arv.-Touv. et Gaut.) Zahn

Núria, roques vers 1700 m (SEN., Add.: 107, utH. salvatorum).

~ Planta que podria existir a la nostra comarca. La citació de SEN., però, s'ha de referir - com
ho demostren els exemplars d'herbari corresponents - a H. amplexicaule subsp. spe/uncarum
(vegeu aquesta espècie, n. 1145).

DG 39,37.

1148. Hieracium viscosum Arv.·Touv.

Endèm. pir.

- Sant Antoni de Ribes, 1225 m, al Sarothamnion scoparli (± subsp. oxygonoides
Zahn, det. de RETZ).

DG 38. Oròfit europ. SW

1149. Hieracium neopicris Arv.-Touv. subsp. eonyzoides (Arv.-Touv.) Zahn

Núria, 2200 m (GAUT., Catal.: 281, sub H. conyzoides).

DG 39? 29? Endèm. piro

lISO. Hjeraeium umbrosum Jordan subsp. umbrosum

- Bosc del BaeU, 1350 m, al Deschampsio-Pinion (var. umbrosuluro Zaho, det. de
RETZ).

DG 28. Bor.-alp.

Hieracium prenanthoides Vill.

Roques ombrívoles de Núria (VAYR., Pl. Cat.: 49).



- El H. prenanthoides t ipie no existeix ais Pirineus, bé que s'hi fan algunes subspécies. D'altra 
banda, l'exemplar de l'herbari Vayreda que correspon a aquesta citació pertany possiblement a 
una especie afí (H. cantalicum?). 

1151. Hieracium cantalicum Arv.-Touv. 

- Sobre Angeláis, 1000 m, dins el Buxo-Quercetum (± subsp. lerescheanum Zahn, 
det. de RETZ). Vegeu també// , prenanthoides. 

D G 3 8 , 3 9 ? Pir.-occ. 

1152. Hieracium turntifolium Arv.-Touv. 

- Vora El Mas, 1050 m (± subsp. turritifolium, det. de RETZ). 

D G 3 8 . Pir.-occ. 

Hieracium racemosum Waldst. et Kit. ex Willd. 

Roques entre Ribes i Queralbs (SEN., Add.: 106, sub H. heterospermum Arv.-Touv.); Queralbs 
(SEN., Add.: 108, s u b / / . subhirsutum Jordan var. niveobarbatum). 

- Els epitets sota els quais SEN. fa les sèves citacions corresponen, segons el monografista ZAHN, a 
subspècies de H. racemosum: subsp. heterospermum (Arv.-Touv.) Zahn, subsp. subhirsutum 

(Jordan) Zahn i subsp. niveobarbatum (Arv.-Touv. et Gaut.) Zahn. A l'herbari Sennen, només hi 
hem vist un plec procèdent de la comarca (Ribes, a les roques), déterminât com a H. heterosper

mum; l'exemplar, perô, no té capitols. Altres exemplars del mateix herbari, procedents d'altres 
zones, no semblen coincidir gaire amb H. racemosum. Preferim, doncs, deixar, de banda les cita
cions sennenianes mentre no rebin confirmaciô autoritzada. 

1153. Hieracium nobile Gren. et Godr.; H. pyrenaicum Jordan, non L. 

Queralbs, Nûria (VAYR.,/ >/. Caî.: 45). 

— Un exemplar de l'herbari Vayreda, l'étiqueta del quai diu "Morens, Nûria, Que
ralbs", sembla correspondre reaiment a aquest tàxon. 

DG39? 38? Pir.-occ. 

1154. Hieracium rectum Griseb. subsp. pseudoeriophorum (Loret et Timb.-Lagr.) Zahn;// . 

pseudoeriophorum Loret et Timb.-Lagr. 

Ribes (PUIGG. in COSTA, Supl: 52 "parece semejante al llamado H. pseudo
eriophorum"); roques de Ribes (CAD., FI. Cat. III: 493). 
Muntanyes de Nûria (GAUT., Catal: 273, sub H. hirsutum Bernh., Tausch., Fries, 
Gren. et Godr. = / / . pseudoeriophorum Loret et Timb.-Lagr.). 
Queralbs (SEN., Add: 108). 

- Sembla relativament fréquent a l'estatge monta. Es fa sobretot alsvessants soleils, 
en gênerai dins les rouredes seques. Acidôfil. 

Davant de Perramon de Dalt, 975 m; Bruguera, 1150 m (det. de RETZ); sobre Can 
Nofre, 1350 m; La Moscatosa, 1325 m (vidit de RETZ); Ribes, roques vers 900 m 
(SEN. herb., det. X); Queralbs, 1350 m (SEN. herb., det. X). 
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- El H. prenanthoides típic no existeix als Pirineus, bé que s'hi fan algunes subspècies. D'altra
banda, ¡'exemplar de l'herbari Vayreda que correspon a aquesta citació pertany possiblement a
una espècie afí (H. cantalicum?).

1151. Hieracium cantalicum Arv.-Touv.

- Sobre Angelats, 1000 m, dins el Buxo-Quercetum (± subsp_ lerescheanum Zahn,
det. de RETZ). Vegeu també H. prellallthoides.

DG 38, 39?

1152. Hieracium turntifolium Arv.-Touv.

- Vora El Mas, 1050 m (± subsp. turritifolium, det. de RETZ).

DG 38.

Pir .-cec.

Pir .-cec.

Hieracium racemosum \Valdst. et Kit. ex \ViUd.

Roques entre Ribes i Queralbs (SEN., Add.: 106. sub H. heterospemlUm Arv.-Touv.); Queralbs
(SEN., Add.: 108. sub H. subhirsutum Jordan var. niveobarbatum).

- Els epítets sota els quals SEN. fa les seves citacions corresponen, segons el monografista ZAHN, a
subspècies de H. racemosum: subsp. heterospemlUm (Arv.-Touv.) Zahn. subsp. subJ¡irsutum
(Jordan) Zahn i subsp. nil)eobarbatum (Arv.-Touv. et Gaut.) Zahn. A l'herbari Sennen. només hi
hem vist un plec procedent de la comarca (Ribes, a les roques), determinat com a H. J¡eterosper·
mum; l'exemplar, però, no té capítols. Altres exemplars del mateix herbari. procedents d'altres
zones, no semblen coincidir gaire amb H. racemosum. Preferim, doncs, deixar, de banda les cita
cions sennenianes mentre no rebin confrrmació autoritzada.

I I53. Hieracium nobile Gren. et Godr.;H. pyrellaicum lordan, non L.

Queralbs, Núria (VAYR., PI. Cat.: 45).

- Un exemplar de l'herbari Vayreda, l'etiqueta del qual diu "Morens, Núria, Que
ralbs", sembla correspondre realment a aquest tàxon.

DG 39? 38? Pir.-occ.

1154. Hieracium rectum Griseb. subsp. pseudoeriophorum (Loret et Timb.-Lagr.) Zahn; H.
pseudoeriophorum Loret et Timb.-Lagr.

Ribes (PUIGG. in COSTA, Supl.:, 52 "parece semejante al llamado H. psel/do
eriophorum"); roques de Ribes (CAD., FI. Cat. llJ: 493).
Muntanyes de Núria (GAUT., Catal.: 273, sub H. hirsutum Bernh., Tausch., Fries,
Gren. et Godr. ~H. pseudoeriophorum Loret et Timb.-Lagr.).
Queralbs (SEN., Add.: '108).

- Sembla relativament freqüent a ¡'estatge montà. Es fa sobretot als vessants solells,
en general dins les rouredes seques. Acidòfil.

Davant de Perramon de Dalt, 975 m; Bruguera, 1150 m (det. de RETZ); sobre Can
Nofre, 1350 m; La Moscatosa, 1325 m (vidit de RETZ); Ribes, roques vers 900 m
(SEN. herb., del. X); Queralbs, 1350 m (SEN. herb., det. X).



Atès que es tracta d'una planta essencialment de muntanya mitjana, la citaciô de 
Nûria de GAUT. és sospitosa, si no és que hom pren en sentit molt ampli la indicaciô 
"muntanyes de Nûria"). 

DG 39? 38. Latepir. 

subsp. myriophyllum (Scheele) Zan;/ / . myriophyllum Scheele 

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 45). 

- Sota Ribesaltes, 1100 m (det. de RETZ); de Ribes a Queralbs (MASF. in BC 36296 
i 36297, det. de RETZ). 

DG 38. Pir. 

1155. Hieracium sabaudum L. 

— Terrenys silicis de l'estatge monta, c. 950-1550 m. 
Boscos àcids, matollars, marges,... Quercion robori-petraeae, Calluno-Genistion, Ori-
ganetalia. VII-X. 

Sobre Angelats, 1050 m; d'Espinosa a Fornells, 1250 m (subsp. vagum (Jordan) 
Zahn, det. de RETZ); sobre Toses, 1550 m (probablement subsp. scabiosum (Sudre) 
Zahn, det. de RETZ); Queralbs; sobre Daiô, 1300 m (subsp. rigens (Jordan) Zahn, 
det. de RETZ); Sta. Caterina, 975-1050 m; Costa Ardena, 1250 m; sota Ribesaltes, 
1000 m (det. de RETZ); El Mas, 1050 m (det. de RETZ); vora Can Perpinyà, 1050 m 
(subsp. dumosum (Jordan) Zahn, det. de RETZ); Pardines, 1225 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 38. Lateeur. 

Hieracium hirsutum Fries 

Nûria (TEX. in VAYR., Cat. N.: 45 ) ; muntanyes de Nûria (TEX. in WK., Suppl. 124). 

- A l'herbari Vayreda hem vist un exemplar procèdent de Ribes, déterminât per CAD. com a H. 

hirsutum auctorum ?; sembla mes aviat H. rectum, i podria èsser que fos l'origen de la citaciô 
cadevalliana de H. pseudoeriophorum a Ribes (vegeu n. 1154) . De fet, el nom de H. hirsutum 

s'havia aplicat sovint a H. rectum subsp. pseudoeriophorum. 

1156. Hieracium umbellatum L. subsp. umbellatum 

- Vora Ribes, 950 m, al Calluno-Genistion (vidit de RETZ); de Ribes a Queralbs 
(MASF. in BC 36174, det. de RETZ). 

DG 38. Circumbor. 

Hieracium levigatum Willd. subsp. pseudogothicum (Arv.-Touv.) Zahn 

Pastures de Nûria (VAYR., Cat. N.: 45 , sub H. ramosum K., H. pseudogothicum Arv.-Touv). 

- La citaciô deu èsser versemblant, pero no n'hi ha testimonis d'herbari i ningû mes no ha indicat 
la planta a la comarca. 

COMPOSTES CULTIVADES — A part les especies ja esmentades mes amunt, hom 
cultiva diverses altres plantes d'aquesta familia. Als horts s'hi veu sovint Cichorium 
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Atès que es tracta d'una planta essencialment de muntanya mitjana, la citació de
Núria de GAUT. és sospitosa, si no és que hom pren en sentit molt ampli la indicació
"muntanyes de Núria").

DG 39? 38. Latepir.

subsp. myriophyUum (Scheele) Zan;H. myriopltyllum Scheele

Ribes, Queralbs (VAYR., Cat. N.: 45).

- Sota Ribesaltes, 1100 m (det. de RETZ); de Ribes a Queralbs (MASF. in BC 36296
i 36297, det. de RETZ).

DG 38. Piro

1155. Hieracium sabaudum L.

- Terrenys silicis de l'estatge montà, C. 950-1550 m.
Boscos àcids, matollars, marges, ... Quercion robori-petraeae, Calluno-Genistion, Ori
ganetalia. VII-X.

Sobre Angelats, 1050 m; d'Espinosa a Fornells, 1250 m (subsp. vagum (lordan)
Zahn, det. de RETZ); sobre Toses, 1550 m (probablement subsp. scabiosum (Sudre)
Zahn, det. de RETZ); Queralbs; sobre Daió, 1300 m (subsp. rigens (Jordan) Zahn,
det. de RETZ); Sta. Caterina, 975·1050 m; Costa Ardena, 1250 m; sota Ribesaltes,
1000 m (det. de RETZ); El Mas, 1050 m (det. de RETZ); vora Can Perpinyà, 1050 m
(subsp. dumosum (Jordan) Zahn, det. de RETZ); Pardines, 1225 m.

DG 39, 18,28,38.

Hieracium hirsutum Feies

Lateeur.

Núria ([EX. in VAYR., Cot. N.: 45); muntanyes de Núria (TEX. in WK., Suppl. 124).

- A l'herbari Vayreda hem vist un exemplar procedent de Ribes, determinat per CAO. com a H.
h¡rsutum auctorum ?; sembla més aviat H. rectum, i podria ésser que fos l'origen de la citació
cadevalliana de H. pseudoer;ophorum a Ribes (vegeu n. 1154). De fet, el nom de H. hirsutum
s'havia aplicat sovint a H. rectum subsp. pseudoeriophorom.

1156. Hieracium umbeUatum L. subsp. umbellatum

- Vora Ribes, 950 m, al Calluno-Genistion (vidit de RETZ); de Ribes a Queralbs
(MASF. in BC 36174, det. de RETZ).

DG 38. Circumbor.

Hieracium levigatum WilId. subsp. pseudogothicum (Arv.·Touv.) Zahn

Pastures de Núria (VAYR., Cat. N.: 45, sub H. ramosum K., H. pseudogothicum Arv.·Touv).

- La citació deu ésser versemblant, perb no n'hi ha testimonis d'herbari i ningú més no ha indicat
la planta a la comarca.

COMPOSTES CULTIVADES - A part les espècies ja esmentades més amunt, hom
cultiva diverses altres plantes d'aquesta famma. Als horts s'hi veu sovint Cicltorium



endivia L. (l'escarola) i Lactuca sativa L. (l'enciam) i, mes rarament, Helianthus 
annuus L. (el gira-sol) i Cynara cardunculus L. (l'herba-col). Com a ornamentals, horn 
planta Dahlia variabilis (Willd.) Desf. (la dalia), Cosmos bipinnatus Cav., Zinnia ele-
gans Jacq., etc. 

CL. MONOCOTYLEDONES 

ALISMATACEAE 

1157. Alisma plantago-aquatica L. 

Estany de Can Roca (MARC, Macrófitos: 16). 

- Estanys de la vali del Segadell, c. 1400-1625 m. 
Basses i estanyols. De la classe Phragmitetea. VII-IX. 

Estany de Can Roca, 1475 m; estanyols de vora l'Orri Veli, 1400-1550 m; vers la 
Collada Verda, 1625 m. 

DG 38. Holàrt. (Subcosm.) 

1158. Alisma lanceolatum With. 

- Es fa gairebé a les mateixes localitats que la seva congènere, però sembla que hi és 
més rara. Estany de Can Roca, l'Orri Veli, cap a la Collada Verda. 1400-1525 m. 

DG 38. Plurireg. 

JUNCAGINACEAE 

1159 Triglochin palustris L. 

Ribes (CUFFÍ in VAYR., Cat. N.: 73). 
Vali de Conili, 1350 m, 1400 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS,.De veg. not. lì: 
219, Cariceto-Eriophoretum latifolii). 

- Estatges monta i subalpí, r. 1150-1750 m. 
Mulleres. De la classe Scheuchzerio-Caricetea nigrae. VI-VIII. 

Baga de Campelles, 1300 m; Pia de Prats, 1550 m; cap a Coli Roig, 1750 m; vora 
Nevà, 1300 m; Plans de Nevà, 1500 m; sobre Toses, 1525 m; sota Can Barratort, 
1150 m; mulleres de l'Orri Veli; cap a la Collada Verda, 1625 m. 

DG 18, 28, 38. Circumbor. (també a America S). A Europa, lateeur. 

POTAMOGETONACEAE 

1160. Potamogetón natans L. 

Estany de Can Roca (MARC, Macrófitos: 19). 
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endivia L. (l'escarola) i Lacruca sativa L. (l'enciam) i, més rarament, Helianthus
annuus L. (el gira-sol) i Ç¡mara cardunculus L. (l'herba-col). Com a ornamentals, hom
planta Dahlia variabilis (Willd.) DesC. (la dàlia), Cosmos bipinllatus Cav., Zillnia ele
gans Jaeq., etc.

CL.MONOCOTYLEDONES

ALlSMATACEAE

1157. Alisma plantago-aquatiea L.

Estany de Can Roca (MARG., Macrójitos: 16).

- Estanys de la vall del Segadell, e. 1400-1625 m.
Basses i estanyols. De la classe Phragmitetea. VII-IX.

Estany de Can Roca, 1475 m; estanyols de vora l'Orri Vell, 1400-1550 m; vers la
Collada Verda, 1625 m.

DG 38. Holàr!. (Subeosm.)

1158. Alisma laneeolatum With.

- Es fa gairebé a les mateixes localitats que la seva congènere, però sembla que hi és
més rara. Estany de Can Roca, l'Orri Vell, cap a la Collada Verda. 1400-1525 m.

DG 38.

JUNCAGINACEAE

Plurireg.

1159 Trigloehin palustris L.

Ribes (CUFFÍ in VAYR., Cat. N.: 73).
Vall de Conill, 1350 m, 1400 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. llor. II:
219, Cariceto-Eriophoretum latifolii).

- Estatges montà 1subalpí, r. 1150-1750 m.
Mulleres. De la classe Scheuchzerio-Caricetea nigrae. VI-VIII.

Baga de Campelles, 1300 m; Pla de Prats, 1550 m; cap a Coll Roig, 1750 m; vora
Nevà, 1300 m; Plans de Nevà, 1500 m; sobre Toses, 1525 m; sota Can Barratort,
1150 m; mulleres de l'Orri Vell; cap a la Collada Verda, 1625 m.

DG 18,28,38. Cireumbor. (també a Amèrica S). A Europa, lateeur.

POTAMOGETONACEAE

1160. Potamogeton natans L.

Estany de Can Roca (MARG.,Macrófitos: 19).



- Únicament a l'Estany de Can Roca, on abunda, 1470 m (vidit J. M. MONTS.). 

DG 38. Circumbor. (Subcosm.) 

1161. Potamogetón berchtoldii Fieber in Berchtold et Opiz;f. pusillus auct., non L. 

Estany de Can Roca (MARC, Macrófitos: 19). 

- Només l'hem vist a l'Estany de Can Roca, 1470 m (vidit J. M. MONTS.). 

DG 38. Subcosm. 

LILIACEAE 

1162. Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. 

Prats humits de Nuria, Creu d'en Riba (VAYR., Cat. N.: 73); Nuria (CAD., Exe: 

102) (TEX. in CAD., Fl. Cat. V: 217); al peu del Bosc de la Mare de Déu, r (CAD., 

Fl. Cat. V: 217). 

(Vegeu també Narthecium ossifragum). 

- Estatges monta i subalpí, rr. 800-2100 m. 

Mulleres i Uocs humits, d'aigues alcalines o poc acides. De l'ordre Tofieldietalia. 

VI-VIII. 

Pla de Prats, 1550 m; vall Estremera, 1350 m; Nuria, 2000 m; sota el Collet Verd, 

2100 m. Davant de l'establiment Perramon (VAYR. herb.). 

DG 29, 3 9 , 2 8 , 3 7 . Eur. 

Narthecium ossifragum (L.) Hudson 

Nuria (TEX. in VAYR., Cat. N: 73); mulladius de Nuria (CAD., Fl. V.: 113;F/. Cat. V: 217). 

- No l'hem vista mai a la comarca i suposem que no hi existeix. El mateix CAD. havia desmentit 
indirectament la seva primera citació, ja que a Notas fitog. 09: 27 diu: "También TEX. ex 
VAYR. lo indica en Nuria, donde no lo hemos observado en ninguna de las muchas excursiones 
que allí hemos efectuado". I en tornar a indicar la planta a Nuria, en la seva Flora de Catalunya, 
afegeix en nota de peu de página: "La planta que en l'inici de les nostres excursions recollírem a 
Nuria deu ser a l'herbari Vayreda, car la trametérem a aquest autor, que la determina amb 
l'esmentada denominado (VAYR. in Hit. 11 de juny de 1892)". A l'herbari Vayreda no hi ha cap 
exemplar de N. ossifragum procèdent de Nuria, pero sí un plec de Tofieldia calyculata que, per la 
Uetra i el text de l'étiqueta corresponent, creiem que és el prêtés M ossifragum nurienc. CAD. en 
citar aquest tàxon de Nuria, l'any 1897, havia dit textualment: "sitios aguanosos de Nuria"; 
l'étiqueta que acompanya aquell exemplar de l'herbari Vayreda porta data del 1890 i com a 
indicado de locaUtat diu "aguanosos Nuria". VAYREDA el devia determinar de primer com a TV. 
ossifragum, i així ho devia comunicar per carta a CAD. l'any 1892. Els dubtes i les correccions 
posteriors son fàcils d'imaginar. 

1163. Veratrum album L. 

Nom vulgar: veladre. 

Nûria (SALV. in COSTA, Introd.: 234) (CAD.,F/. V.: 1 1 3 ; R Cat. V.: 215) (SEN., 
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- Únicament a l'Estany de Can Roca, on abunda, 1470 m (vidit J. M. MONTS.).

DG 38. Circumbor. (Subcosm.)

1161. Potamogeton berchtoldü Fieber in Berchtold et Opiz;P. pusillus auct., non L.

Estany de Can Roca (MARG., Macrófitos: 19).

- Només l'hem vist a l'Estany de Can Roca, 1470 m (vidit J. M. MONTS.).

DG 38.

L1LIACEAE

Subcosm.

1162. Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

Prats humits de Núria, Creu d'en Riba (VAYR., Cat. N.: 73); Núria (CAD., Exc.:
102) (TEX. in CAD., FI. Cat. l': 217); al peu del Bosc de la Mare de Déu, r (CAD.,
FI. Cat. ¡r. 217).
(Vegeu també Narthecium ossifragum).

- Estatges montà i subalpí, IT. 800-2100 m.
Mulleres i llocs humits, d'aigues alcalines o poc àcides. De l'ordre Tofieldietalia.
VI-VJIl.

Pla de Prats, 1550 m; vall Estremera, 1350 m; Núria, 2000 m; sota el Collet Verd,
2100 m. Davant de l'establiment Perramon (VAYR. herb.).

DG 29, 39, 28, 37. Eur.

Narthecium ossifragum (L.) Hudson

Núria (TEX. in VAYR., Olt. N.: 73); mulladius de Núria (CAD.. F7. V.: 113; FI. Cat. V: 217).

- No l'hem vista mai a la comarca i suposem que no hi existeix. El mateix CAD. havia desmentit
indirectament la seva primera citació, ja que a Notas fi/ag. 09: 27 diu: "También TEX. ex
VAYR. lo indica en Núria, donde no lo hemos observada en ninguna de las muchas excursiones
que allí hemos efectuada", I en tornar a indicar la planta a Núria. en la seva Flora de Catalunya.
afegeix en nota de peu de pàgina: "La planta que en l'inici de les nostres excursions recollírem a
Núria deu ser a l'herbari Vayreda. car la trametérem a aquest autor, que la determinà amb
l'esmentada denominació (VAYR. in llit. 11 de juny de 1892) ". A l'herbari Vayreda no hi ha cap
exemplar de N. ossifragum procedent de Núria, però sí un plec de TofieJdia ca/yculata que, per la
lletra i el text de l'etiqueta corresponent. creiem que és el pretès N. osslïragum nueienc. CAD. en
citar aquest tàxon de Núria, l'any 1897, havia dit textualment: "sitios aguanosos de Nucia";
l'etiqueta que acompanya aquell exemplar de l'herbari Vayred.a porta data del 1890 i com a
indicació de localitat diu "aguanosos Nuria". VAYREDA el devia determinar de primer com aN.
ossifragum, i així ho devia comunicar per carta a CAD. l'any 1892. Els dubtes i les correccions
posteriors són fàcils d'imaginar.

1163. Veratrum .lbum L.

Nom vulgar: veladre.

Núria (SALV. in COSTA,Introd.: 234) (CAD., FI. l'.: 113;FI. Cat. l'.: 215)(SEN.,



Add.: 165, sub raça V. lobelianum Bernh.; Fl. N.: 76, amb una nota que diu: "La 
mena V. lobelianum, de flors groguenques, és la que mes sovinteja"). 
Queralbs(CAD.,F/. V.: 1 1 3 ; H Cat. V: 215). 
Part damunt de Dbrria, 1600 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 6, Veronico-
Pinetum sylvestris). 

— Estatges subalpi i monta superior, ce. Davalla a l'estatge monta inferior i pénétra, 
rarament, a l'alpi. 1000-2300 m. 
Vores de torrents, mulleres, herbassars higrôfïls. Calthion (i Molinietalia en gênerai), 
Adenostylion, etc. VII-VIII. 

Entre la Collada de Toses i el Pla d'Anyella (1750 m), sobre Toses (1500-1600 m), 
soleils de la vall del Rigard, cap a la Collada (abundant), Coma de Planés (1560 m), 

, Gorges de Nûria, voltants de Nûria (1975-2100 m), Coma d'Eina (2100 m), Planell de 
Coma de Vaca (2050 m), Coma de Fresers (2300 m, 2100 m), Gorges del Freser, 
sobre Boixetera (1550 m), e t c . . localitats totes de la zona axial. 
Serres pre-pirinenques: baga de Fornells (1400 m), sobre els Plans de Neva (1700 m), 
cap al Coll del Remolô (1800 m), baga de Campelles (1300 m), Els Coforns (1000 
m), baga de Sant Amanç, Conivella (1425 m), Mas Conill (1200 m), vora Can Barra-
tort (1100 m), mulleres de l'Orri Vell, Els Prats, vessants del Puig s'Estela (1800 m), 
cap al Coll del Pal, sota el Puig del Pla de les Pasteres. 

DG 29, 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Eur. 

1164. Asphodelus albus Miller subsp. albus (incl. A. subalpinus Gren. et Godr.) 

Vall de Ribes (CAD., Fl. V.: 114, amb dubte). 
Nûria (CAD.,Exe: 103;Notas fitog. 10: 29; Fl. Cat. V: 279). 

— Estatge subalpf, a la zona nord-oriental de la Vall, c; a d'altres sectors i a l'estatge 
monta, molt rar. (1150) 1600-2100 m. 
Es fa sobretot en indrets arrecerats, sovint entre roques, als barrancs,... perô en sois 
poc o molt profunds. Juniperion nanae, Hieracio-Festucetum paniculatae, etc. 
VI-VII. 

Força corrent a les altes valls dels rius Nûria i Freser: Gorges de Nûria, 1600-2000 m; 
Roc de la Malè, 2100 m; La Cacera, 1975 m; entre Pedrisses i la Coma de Gispet, 
2100 m; Torrent de Castellcervôs, 1700-1900 m, molt abundant; Les Espiguetoses, 
1800-2000 m; vora Daiô, 1150 m, força abundant als prats de dall; Sait del Grill, 
1300 m. 

També als vessants soleils de sobre Toses, 1600 m. 

És molt posible que la citaciô dubtosa de CAD. s'hagi de referir a l'espècie segùent. 

DG 39, 18. Submed.-Atl. (munt.) 

1165. Asphodelus ramosus L.; A. cerasiferus Gay 

— Zona méridional de la Vall, r. 825-1700 m. 
Terrenys rocosos calcaris, en llocs arrecerats. Termôfil. V-VI. 
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Add.: 165, sub raça V. lobelianum Bernh.; FL N.: 76, amb una nota que diu: "La
mena v: lobeh"anum, de flors groguenques, és la que més sovinteja").
Queralbs (CAD., FI. v,: I 13; FI. Cat. V: 215).
Part damunt de Dòrria, 1600 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6, Veronico
Pinetum sylvestris).

- Estatges subalpí i montà superior, cc. Davalla a l'estatge montà inferior i penetra,
rarament, a l'alpí. 1000-2300 m.
Vores de torrents, mulleres, herbassars higròfils. Calthion (i Molinietalia en general),
Adenostylion, etc. VlI-VIII.

Entre la Collada de Toses i el Pla d'Anyella (1750 m), sobre Toses (1500-1600 m),
solells de la vall del Rigard, cap a la Collada (abundant), Coma de Planès (1560 m),

, Gorges de Núria, voltants de Núria (1975-2100 m), Coma d'Eina (2100 m), Planell de
Coma de Vaca (2050 m), Coma de Fresers (2300 m, 2100 m), Gorges del Freser,
sobre Boixetera (1550 m), etc... localitats totes de la zona axial.
Serres pre-pirinenques: baga de Fornells (1400 m), sobre els Plans de Nevà (1700 m),
cap al Coll del Remoló (1800 m), baga de Campelles (1300 m), Els Cofoms (1000
m), baga de Sant Amanç, Conivella (1425 m), Mas Conill (1200 m), vora Can Barra
tort (1100 m), mulleres de l'Orri VeU, Els Prats, vessants del Puig s'Estela (1800 m),
cap al Coll del Pal, sota el Puig del Pla de les Pasteres.

DG 29, 39,18,28,38,48,37. Eur.

1164. Asphodelus albus Miller subsp. albus (ine!. A. subalpinus Gren. et Godr.)

VaU de Ribes (CAD., FI. v,: 114, amb dubte).
Núria (CAD., Exc.: 103;Notasfitog. lO: 29;FI. Cat. V: 279).

- Estatge subalpí, a la zona nord·oriental de la VaU, c; a d'altres sectors i a l'estatge
montà, molt rar. (lISO) 1600-2100 m.
Es fa sobretot en indrets arrecerats, sovint entre roques, als barrancs.... però en sòls
poc o molt profunds. Juniperion nanae, Hieracio-Festucetum ponteu/alae, etc.
VI-VlI.

Força corrent a les altes valls dels rius Núria i Freser: Gorges de Núria, 1600-2000 m;
Roc de la Malè, 2100 m; La Cacera, 1975 m; entre Pedrisses i la Coma de Gispet,
2100 m; Torrent de Castellcervós, 1700-1900 m, molt abundant; Les Espiguetoses,
1800-2000 m; vora Daió, liSO m, força abundant als prats de dall; Salt del Grill,
1300 m.
També als vessants solells de sobre Toses, 1600 m.

És molt posible que la citació dubtosa de CAD. s'hagi de referir a l'espècie següent.

DG 39, 18.

1165. Asphodelus ramosus L.; A. cerasiferus Gay

- Zona meridional de la Vall, r. 825-1700 m.
Terrenys rocosos calcaris. en llocs arrecerats. Termòfil. Y·YI.

Submed.-Atl. (munt.)



Golobran, 1500 m, forca abundant; Can Perramon de Baix, 825 m; solell de Can 
Perramon, entre les Coves de Ribes i la Roca Aguda, 825-1200 m; vora El Portet, 
1600 m; Cingles de Sant Eloi, 1700 m. 
(Vegeu A albus). 

DG 28, 38, 27, 37. Med. 

1166. Anthericum liliago L. 

Vora Nuria (COLM. in WK.,Prodr. I: 202). 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 77). 
Nuria (CAD., FI Cat. V: 276). 

- Estatges monta i subalpí, ce. 800-2050 m. 
Llevat dels boscos, es fa en ambients molt diversos: prats, marges, matollars bai-
xos,... VI-VII. 

La Toella (1400 m), Golobran, Estèguel (850 m), Barricò, El Baell (1100-1300 m), 
cap al Portet (1600 m), Campelles, Plañóles, El Pinetar, sobre Toses (1650 m), 
voltants de Ribes de Freser, Vilamanya, Prat del Bac (1275 m, molt abundant), sobre 
el Pont de Cremai (1650 m, molt abundant), Nuria, Cingle del Boc (1680 m),Clot 
de la Balma (2050 m), sobre Ribesaltes, Conivella (1450 m),Pardines, solell de Sant 
Amane (1700 m), etc. etc. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Submed.-Atl. 
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9 ~. Asphodelus albus
• Asphodelus ramosus

7
2 3

Colobran, 1500 m, força abundant; Can Perramon de Baix, 825 m; soleU de Can
Perramon, entre les Coves de Ribes i la Roca Aguda, 825-1200 m; vora El Portet,
1600 m; Cingles de Sant Eloi, 1700 m.
(VegeuA. albus).

DC 28, 38, 27, 37. Med.

1166. Anthericum liliago L.

Vora Núria (COLM. in WK.,Prodr.l: 202).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 77).
Núria (CAD., FI. Cat. V: 276).

- Estatges montà i subalpí, cc. 800-2050 m.
Llevat dels boscos, es fa en ambients molt diversos: prats, marges, matollars bai
xos, ... VI-VII.

La ToeUa (1400 ml, Colobran, Estèguel (850 ml, Barricó, El Baell (1100-1300 ml,
cap al Portet (1600 ml, CampeUes, Planoles, El Pinetar, sobre Toses (1650 ml,
voltants de Ribes de Freser, Vilamanya, Prat del Bac (1275 m, molt abundant), sobre
el Pont de Cremal (1650 m, molt abundant), Núria, Cingle del Boc (1680 ml, Clot
de la Balma (2050 ml, sobre Ribesaltes, Conivella (1450 ml, Pardines, soleU de Sant
Amanç (1700 ml, etc. etc.

DC 39,18,28,38,27,37. Submed.-Atl.



1167. Paradisea liliastrum (L.) Bertol. 

Vora Nuria (POURRET in WK., Prodr. I: 202); Nuria, des de la Font dels Assots i 
Salt del Sastre (SALV. in COSTA, Introd.: 239; in CAD., Fl. Cat. V: 274); Nuria 
(VAYR., Cat. N.: 74) (CAD.,Exc: 102; F£ Cat. V: 274) (SEN.,M N: 77). 
Al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadi-
ceae). 

— Estatge subalpí a les altes vails dels rius Nuria i Freser, c; ran'ssima a d'altres llocs. 
1600-2200 m. 
Es fa sobretot en indrets arrecerats i en terres profundes. Especialment als prats de 
Festuca paniculata {Hieracio-Festucetum paniculatae). VI-VII. 

Voltants de Nuria (Cova de Sant Gil, cap al Collet Verd, Roc de la Male,...), 
2000-2200 m; Gorges de Nuria, 1600-2000 m, abundant; part superior de les Gorges 
del Freser, 1800-2000 m. També a l'extrem occidental de la Serra de Montgrony: 
Costa Geperuda, 2050 m, als prats calcicoles. 

DG 29, 39, 18. Orófitalp. 

1168. Aphyllanthes monspeliensis L. 

Ribes (CAD., Fl. Cat. V: 280). 

— Zona meridional de la Vail, ccc. Sobretot a l'estatge monta, pero s'enfila al subalpí. 

775-1500(1700) m. 
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1167. Parndisea Iiliastrum (L.) Bertol.

Vora Núria (POURRET in WK.• ?rodr. J: 202); Núria. des de la Font dels Assots i
Salt del Sastre (SALV. in COSTA. Jntrod.: 239; in CAD .• FI. Cat. V: 274); Núria
(VAYR.• Cat. N.: 74) (CAD .• Exc.: 102;F/. Cat. V: 274) (SEN .• FI. N: 77).
Al N de Núria. 2200 m (BR.-BL.. Vég. alp. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadi
ceae).

- Estatge subalpí a les altes valls dels rius Núria i Freser, e; raríssirna a d'altres llocs.
1600-2200 m.
Es fa sobretot en indrets arrecerats i en terres profundes. Especialment als prats de
Festuca panicu/ata (Hieracio-Festucetum panicu/atae). VI-VII.

Voltants de Núria (Cova de Sant Gil. cap al Callet Verd. Roc de la Malè •...).
2000-2200 m; Gorges de Núria. 1600-2000 m. abundant; part superior de les Gorges
del Freser. 1800-2000 m. També a l'extrem occidental de la Serra de Montgrony:
Costa Geperuda. 20S0 m. als prats calcícoles.

DG 29.39, 18.

9 ~. Aphyllanthes monspeliensis
~. Paradisea Iiliastrum

7

1168. Aphyllanthes monspeliensis L.

Ribes (CAD .• F/. Cat. V: 280).

2 3

Oròfit alp.

- Zona meridional de la VaU, ccc. Sobretot a ¡'estatge montà, però s'enfila al subalpí.
77S-1 SOO (1700) m.



Termôfil. Prats dels vessants soleils, Normalment en terrenys calcaris, perô algun cop 
també al permotriàsic i sobre esquists poc àcids. De l'aliança Aphyllanthion. IV-VII. 

Soleil de la vall d'Esteguelella, fins a la Collada de Grats i a Golobran, 800-1500 m; 
soleils del Sagnari, des d'on s'enfila cap a Saltor i fins a prop del cim de Sant Amanv, 
800-1700 m; El Casot, 825 m; soleils de la vall de Barricô, 825-1300 m; cap al Portet, 
1500-1600 m; soleils del torrent de la Corba, i pel Serrât de l'Home fins a CollPan, 
825-1350 m; Aiguës de Ribes, 850 m; vessants soleils del torrent Roig, fins mes 
amunt del Baell, 850-1250 m; sobre Les Guilleumes (Campelles), 1250 m, com a 
localitat isolada mes septentrional. 

DG 28, 38 ,27 , 37. Med.W. 

Colchicum alpinum DC. in Lam. et DC. 

Cap de Pore (SEN., Add : 165; Fl. N.: 76). 
Pia de Pujalts (SEN.Mrfd.: 165). 

- Planta inexistent als Pirineus. A l'herbari Sennen no hi ha exemplars corresponents a les cita-

cions a dalt ressenyades. 

1169. Colchicum autumnale L. 

- Estatge montä, rrr. Es fa als prats de dall (Arrhenatheriori). VIII-IX. 

Sota Macana, 875 m; Roques Blanques, 975 m. 

DG 28, 38. Eur. 

1170. Bulbocodium vernum L. 

Pla d'AnyeUa (VAYR. in COSTA, Supl: 47; PL not.: 150; Cat. N.: 73 ; in WK., 
Suppl: 47; in CAD., Fl. Cat. V: 212) (SOULIÉ in CAD., Fl. Cat. V: 212). 
Collada de Nûria (COMP. in VAYR., PI. not.: 150, Cat. N.: 73 (sense indicar que es 
tracta de la citaciô de COMP.); in WK.,5«pp/.: 47; in CAD.,Fl. Cat. V: 212). 
Collada de Toses (SOULIÉ in SEN., Nombr. loc. : 403). 

Rasos de les muntanyes de Toses i Alp, cap a Puigllançada i Coll del Pal (CAD., Fl. 
Cat. V: 212). 

— Serres pre-pirinenques, als estatges monta superior i subalpî, ce. A la zona axial, 
molt rar. (1275) 1400-2300 m. 
Es fa a les pastures. Seslerietalia coeruleae, Nardion, Mesobromion. III-V (VI). 

Puigllançada, fins al cim mateix, 2300 m; Pla de Rus, 1900 m; sobre Pla d'Anyella, 
1925 m; Coll de la Creueta, 1900 m; baga de Toses, 1450-1600 m, abundant; Costa 
Pubilla, 1825 m; Coll Roig, 1750 m; La Covil, 1800 m; Pla de Plaus, 1275 m; cap al 
Pou de Taga, 1850 m; de les Noufonts al Pla de la Llagona, abundant, 1550-1750 m; 
vessants del Puig de Coma d'Olla i del Puig s'Estela, 1700-1900 m; etc. 
No l'hem vista a la zona axial; perô a l'herbari Vayreda hi ha un exemplar procèdent 
de Fontalba. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Alp.-pir. 
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Termófil. Prats dels vessants solells, Normalment en terrenys calcaris, però algun cop
també al permotriàsic i sobre esquists poc àcids. De l'aliança Aphyllanthion. IV-VII.

Solell de la vall d'Esteguelella, fins a la Collada de Grats i a Golobran, 800-1500 m;
solells del Sagnari, des d'on s'enfila cap a Saltor i fins a prop del cim de Sant Aman"
800-1700 m; El Casot, 825 m; solells de la vall de Barricó, 825-1300 m; cap al Portet,
1500-1600 m; solells del torrent de la Corba, i pel Serrat de l'Home fins a Coll Pan,
825-1350 m; Aigües de Ribes, 850 m; vessants solells del torrent Roig, fins més
amunt del Baell, 850-1250 m; sobre Les Guilleumes (Campelles), 1250 m, com a
localitat isolada més septentrional.

DG 28, 38, 27, 37.

Co/chicum alpinum DC. in Lam. et DC.

Cap de Porc (SEN.. Add: 165; Ft. N.: 76).
Pla de Pujalts (SEN.• Add.: (65).

Med.W.

- Planta inexistent als Pirineus. A l'herbari Sennen no hi ha exemplars corresponents a les cita·
cians a dalt ressenyades.

1169. Colchicum autumnale L.

- Estatge montà, rrt. Es fa als prats de dall (Arrhenatherion). VIII-IX.

Sota Maçana, 875 m; Roques Blanques, 975 m.

DG 28, 38.

1170. Bulbocodium vernum L.

Eur.

Pla d'Anyella (VAYR. in COSTA, Supl.: 47; PI. nat.: 150; Cat. N.: 73; in WK.,
Suppl.: 47; in CAD., FI. Cat. V: 212)(SOULlÉ in CAD., FI. Cat. V: 212).
Collada de Núria (COMP. in VAYR., PI. nat.: 150, Cat. N.: 73 (sense indicar que es
tracta de la citació de COMP.); in WK., Suppl.: 47; in CAD., FI. Cat. V: 212).
Collada de Toses (SOULlÉ in SEN., Nombr. Ioc.: 403).
Rasos de les muntanyes de Toses i Alp, cap a Puigllançada i Coll del Pal (CAD., FI.
Cat. V: 212).

- Serres pre·pirinenques, als estatges montà superior i subalpí, cc. A la zona axial,
molt rar. (1275) 1400-2300 m.
Es fa a les pastures. Seslerietalia coeruleae, Nardion, Mesobromion. IlI-V (VI).

Puigllançada, fins al cim mateix, 2300 m; Pla de Rus, 1900 m; sobre Pla d'Anyella,
1925 m; Coll de la Creueta, 1900 m; baga de Toses, 1450-1600 m, abundant; Costa
Pubilla, 1825 m; Coll Roig, 1750 m; La Covil, 1800 m; Pla de Plaus, 1275 m; cap al
Pou de Taga, 1850 m; de les Noufonts al Pla de la Llagona, abundant, 1550-1750 m;
vessants del Puig de Coma d'Olla i del Puig s'Estela, 1700-1900 m; etc.
No l'hem vista a la zona axial; però a l'herbari Vayreda hi ha un exemplar procedent
de Fontalba.

DG 39, 18,28,38. Alp.-pir.



1171. Merenderà montana (L.) Lge.; M. pyrenaica (Pourr.) P. Fourn.; M. bulbocodium 
Ramond 

Sobre Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vèg. alp.: \6\,Festucetum scopariae subasociació de 
Festuca ovina subsp. indigesta). 

— Localitat notable, atès que aquesta espècie, frequent ais Pirineuscentrals, deu èsser 
rarissima a la part oriental de la serralada. BAUD, et CAUWET diuen, en comentar, 
les citacions de COMP.: les localitats de Companyó són dubtoses encara que possibles 
per a aquesta planta dels Pirineus centrals (v. Rech. crit.: 107). 

DG 39. Ibero-pir. 

1172. Gagea lutea (L.) Ker-Gawler 

— Els Prats, 1550 m, a dins i al marge del Scillo-Fagetum. 

DG 38. Eur. 

1173. Gagea fistulosa (Ramond ex DC.) Ker-Gawler; G. liotardii (Sternb.) J.A. et J.H. 
Schultes 

Collada de Nuria (COMP. in VAYR., i5/, not: 152; in CAD..F/. Cat. V: 243). 
De Nuria a Noufonts (PUJOL in VAYR..P* not: 152; in CAD., Fl. Cat. V: 243). 
Pastures i colla des dels cims de Nuria (VAYR., Cat. N.: 74). 
Pic de la Vaca (BUB., Fi Pyr. Ill: 64, "vidit Gautier"). 
Puigmal, de Setcases a Nuria (VAYR. in CAD.,F/. Cat. V: 243). 
Coma de Noufonts, 2210 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 18, Chenopodieto-Taraxacetum 
pyrenaici). 

— Altes vails dels rius Nuria i Freser, c. 2000-2800 m. 
Jaces i cledes, prats.Rumicion alpini, Poion supinae, Caricetalia curvulae. VI-VII. 

Coma de l'Embut, 2300 m, abundant; sota el Collet Verd, 2150 m; Coma de Vaca, 
2300 m; Coma de Fresers, 2500 m; cap al Roc de l'Orri, 2100 m. 

DG 29, 39. Latebor.-alp. 

1174. Gagea arvensis (Pers.) Dumort. 

— Conreus, sobretot al sector occidental, r. 950-1600 m. 
De l'ordre Secalinetea. III-V. 

Camps de Toses, 1450-1600 m; Neva, 1275 m; vora Ribes, 975 m. Sembla que 
existeix també a Queralbs, si és la planta que anomenen xarbions. 

DG 18, 2 8 , 3 8 . Eur.-Med. 

1175. Erythronium dens-canis L. 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 74); Nuria (VAYR. in CAD., Fl. Cat. V: 266). 

— Abundant al Tossal de la Collada Verda, 1600-1650 m, dins el Calluno-Genistion. 
Caldria comprovar la citació vayredana de Nuria; al seu herbari no n'hi ha testimonis. 

DG39? 48. Eur. S 
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1171. Merendera montana (L.) Lge.; M pyrenaiea (Pourr.) P. Foum.; M. bulboeodium
Ramond

Sobre Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161,Festueetum seopariae subasociació de
Festuca ovina subsp. indigesta).

- Localitat notable, atès que aquesta espècie, freqüent als Pirineuscentrals, deu ésser
raríssima a la part oriental de la serralada. BAUD. et CAUWET diuen, en comentar,
les citacions de COMP.: les localitats de Companyó són dubtoses encara que possibles
per a aquesta planta dels Pirineus centrals (v. Reeh. crit.: 107).

DG 39.

1172. Gagea lutea (L.) Ker-Gawler

- Els Prats, 1550 m, a dins i al marge del Seillo-Fagetum.

DG 38.

Ibero-pir.

Eur.

1173. Gagea fistulosa (Ramond ex DC.) Ker-Gawler; G. liotardii (Stemb.) J.A. et J .H.
Schu1tes

Collada de Núria (COMP. in VAYR.,PI. llot.: 152; in CAD.,FI. Cat. V: 243).
De Núria a Noufonts (pUJOL in VAYR.,PI. nat.: 152; in CAD., FI. Cat. V: 243).
Pastures i collades dels cims de Núria (VAYR., Cat. N.: 74).
Pic de la Vaca (BUB., FL Pyr. III: 64, "vidit Gautier").
Puigmal, de Setcases a Núria (VAYR. in CAD., FI. Cat. V: 243).
Coma de Noufonts, 2210 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 18, Chellopodieto-Taraxaeetum
pyrellaici).

- Altes valls dels rius Núria i Freser, c. 2000-2800 m.
Jaces i cledes, prats. Rumicioll alpilli, Poion supillae, Carieetalia eurvulae. VI-VII.

Coma de l'Embut, 2300 m, abundant; sota el Callet Verd, 2150 m; Coma de Vaca,
2300 m; Coma de Fresers, 2500 m; cap al Roc de l'Orri, 2100 m.

DG 29, 39. Latebor.-alp.

1174. Gagea arvensis (Pers.) Dumort.

- Conreus, sobretot al sector occidental, r. 950-1600 m.
De l'ordre Seealineten. III-V.

Camps de Toses, 1450-1600 m; Nevà, 1275 m; vora Ribes, 975 m. Sembla que
existeix també a Queralbs, si és la planta que anomenen xarbions.

DG 18,28,38. Eur.-Med.

1175. Erythronium dens-canis L.

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 74); Núria (VAYR. in CAD., FI. Cat. V: 266).

- Abundant al Tossal de la Collada Verda, 1600-1650 m, dins el Ca/luno-Genistion.
Caldria comprovar la citació vayredana de Núria; al seu herbari no n'hi ha testimonis.

DG 39? 48. Eur. S



1176. Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link) Pamp.; T. australis Link 

— Serres pre-pirinenques, a l'estatge subalpí, r. 1800-2200 m. 
Calcícola. Es fa a les carenes i ais vessants secs. Seslerietalia coeruleae, etc. V-VII. 

Vessants del Puigllancada (Costa Rasa, Costes de l'Huguet, Costa Geperuda), 
2000-2200 m; Coli de la Creueta, 1900 m; Sant Aman?, 1850 m; Taga, 2000 m, 2035 
m; Puig s'Estela, 1950-2000 m. 

DG 18, 38, 37. Latemed.-Iran. 

1177. Fritillaria pyrenaica L. 

Collada de Nuria (PUJOL in VAYR., Pl. not: 151, Cat. N.: 13;inWK.,SuppL: 54; 
in CAD., FI. Cat. V: 226). 

— No hem vist exemplars d'herbari que donin testimoni de la citació. 

DG 39. Ibero-occ. 

1178. Lilium martagón L. 

Nom vulgar: marcòlic, consolta. 

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 76). 
Nuria (CAD., FI. Cat. V: 229). 

— Estatges monta i subalpí, ce. 800-2000 m. 
Llocs frescals, sobretot ais boscos humits, però també ais matollars, ais herbassars 
higròfils, etc. De l'ordre Fagetalia; també ais Adenostyletalia, etc. VII-VIII. 

Escampada des de la zona meridional de la Vali fins a vora el Pia d'Anyella, a Nuria i 
a Portóles. Baga d'Esteguelella, boscos de la Corba (1200 m), vali de Barricò, bagues 
del Baell i de Campelles, sota el Coli del Remolo (1800 m), Toses (1425 m), boixe-
des entre la Collada de Toses i el Pía d'Anyella (1750 m), voltants de Ribes (riberal 
deis rius, Sta. Caterina,...), baga d'Estremerà, sobre la Font de l'Home mort (1900 
m), cap al Prat del Bac (1275 m), Gorges de Nuria (fins a prop de Nuria), sobre la 
Molcó, baga de les Gorges del Freser, baga de la Canya (1900 m), boixedes deis 
vessants obacs del Taga i de la baga de Pardines, Can Barratort (1100 m), cap a 
l'Estany de Can Roca (1500 m), Els Prats, vessants del Puig del Pía de les Pasteres, 
Pineda Rosta, Conivella, Bac de l'Heura, sota Torroella (850 m), fagedes de Bruguera, 
sobre Can Maiols (Ripollès), etc. 

DG 29, 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

1179. Lilium pyrenaicum Gouan 

Nom vulgar: marcòlic (groe), consolta (groga). 

Muntanyes de Nuria (COLM. in WK., Prodr. I: 221). 

Vora el Salt del Sastre (SALV. in COSTA,/»trod.: 235; in CAD., FI. Cat. V: 229). 
Sobre Sant Gil (VAYR., Cat. N.: 76) (CAD.,F/. Cat. V: 229). 
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 76). 
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1176. Tulipa sylvestris L. subsp. austratis (Link) Pamp.; T. australis Link

- Serres pre-pirinenques, a l'estatge subalpí, r. 1800-2200 m.
Calcícola. Es fa a les carenes i als vessants secs. Seslerietalia coeru/eae, etc. V-Vll.

Vessants del Puigllançada (Costa Rasa, Costes de l'Huguet, Costa Geperuda),
2000-2200 m; Coll de la Creueta, 1900 m; Sant Amanç, 1850 m; Taga, 2000 m, 2035
m; Puig s'Estela, 1950-2000 m.

DG 18,38,37. Latemed.-Iran.

1177. Fritillaria pyrenaica L.

Collada de Núria (PUJOL in VAYR., PI. nat.: 151, Cat. N: 73; in WK.,Suppl.: 54;
in CAD., F/. Cat. V: 226).

- No hem vist exemplars d'herbari que donin testimoni de la citació.

DG 39.

1178. Lilium martagon L.

Nom vulgar: marcòlic, consolta.

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (F/. N: 76).
Núria (CAD., FI. Cat. V: 229).

Ibero-occ.

- Estatges montà i subalpí, cc. 800-2000 m.
Llocs frescals, sobretot als boscos humits, però també als matollars, als herbassars
higròfils, etc. De l'ordre Fagetalia; també als Adenostyletalia, etc. VJI-VllI.

Escampada des de la zona meridional de la Vall fIns a vora el Pla d'Anyella, a Núria i
a Pòrtoles. Baga d'Esteguelella, boscos de la Corba (1200 ml, vall de Barricó, bagues
del Baell i de Campelles, sota el Coll del Remoló (1800 ml, Toses (1425 ml, boixe
des entre la Collada de Toses i el Pla d'Anyella (1750 ml, voltants de Ribes (riberal
dels rius, Sta. Caterina, ...), baga d'Estremera, sobre la Font de l'Home mort (1900
ml, cap al Prat del Bac (1275 ml, Gorges de Núria (fins a prop de Núria), sobre la
Molçó, baga de les Gorges del Freser, baga de la Canya (1900 ml, boixedes dels
vessants obacs del Taga i de la baga de Pardines, Can Barratort (1100 ml, cap a
l'Estany de Can Roca (1500 ml, Els Prats, vessants del Puig del Pla de les Pasteres,
Pineda Rosta, Conivella, Bac de l'Heura, sota Torroella (850 ml, fagedes de Bruguera,
sobre Can Maials (Ripollès), etc.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37. Eur.

1179. Litium pyrenaicum Gouan

Nom vulgar: marcòlic (groc), consolta (groga).

Muntanyes de Núria (CaLM. in WK., Prodr. f: 221).
Vora el Salt del Sastre (SALV. in COSTA,Jntrod.: 235; in CAD., FI. Cat. V: 229).
Sobre Sant Gil (VAYR., Cat. N: 76) (CAD., F/. Cat. V: 229).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (F/. N: 76).



— Zona nord-or ienta l de la comarca , a l 'estage subalpi , c. Davalla a l 'estatge m o n t a i 

pene t ra poc a l 'a lpi . ( 1 2 0 0 ) 1500-2100 ( 2 4 0 0 ) m. 

Herbassars, bar rancs , l locs frescals. Sobre to t al Calamagrostion arundinaceae. VI-VII . 

A b u n d a n t a les Gorges de Nûria (Cremai , Sait del Sastre, Sait de l 'Aigua, Canal de la 

Gan ta , Pia de Sallent , Creu d'en Riba, . . . ) , 1550-2000 m ; R o c de la Male, 2100 m ; 

Coma d 'Eina , 2 4 0 0 m ; Cingle del Boc, 1675 m ; fréquent a les Gorges del Freser (vora 

Daió, t o r r en t de la Calç, to r ren t de Castellcervós, La Molcó, Clot de la Balma, Clot 

del Malinfern, Les Marrades , Les Espiguetoses, . . . ) , 1200-2000 m ; Coma de Fresers , 

2400 m ; Baga de Siat, 1800 m . 

D G 2 9 , 3 9 , 3 8 . I b e r . N - o c c . 

1180. Ornithogalum pyrenaicum L.; O. flavescens Lam. 

De Nûria a Queralbs (VAYR. , Cat. N.: 74 ) . 

Al peu de la Creu d 'en Riba ( C A D . ^ J C C : 9 6 ; FI Cat. V: 2 4 0 ) . 

Sait del Sastre (SEN. , Add.: 167 ; in C A D . , F / . Cat. V: 2 4 0 ) . 

SEN. inclou l 'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 76) sense especificar localitat . 

— Estatge suba lp i , rrr. Vessants secs, relleixos de roca. VI -Vi l i . 

Gorges de Nûr ia , 1975 m ; sota el Collet Verd , 2050 m. Sait del Sastre , 1800 m 

(SEN. , herb.). Indicat t ambé a Montg rony per SEN. (Add.: 167) . 

D G 2 9 , 3 9 , 2 8 . Latea t l . -Submed. 

1181 . Ornithogalum umbellatum L. 

— Estatge m o n t a , r. 825 -1450 m . 

Prats de dall, vorades, pastures grasses, boscos de ribera (on no arriba a fiorir). V-VII . 

Aigiies de Ribes , 825 m ; sota Maçana, 875 m , mol t a b u n d a n t ; vora Ribes , al riberal 

dels r ius, 875-975 m; R o q u e s Blanques , 975 m ; cap a Da ió , 1175 m ; Gorges del 

Freser , 1350 m ; sota Pardines , 1100 m ; cap a l 'Orri Veli , 1450 m. 

DG 3 9 , 2 8 , 3 8 . La temed. -At l . 

1182. Ornithogalum orthophyllum Ten. ; O. tenuifolium auct . , O. kochii Pari. 

— Estatges m o n t a i subalpi , rr. 1025-1900 m. 

Prats secs, codines , llocs rocosos . Festuco-Brometea, Ononidion striatae,... V-VII. 

Pia d 'Anyel la , 1800 m ; sota el Sola, 1025 m ; soleil del c im de Pia de Pujalts (Ri-

pollès) 1900 m; sota Fus t anyà , 1200 m ; Els Empr ius de Serrât , 1700 m ; vessants 

soleils de Sant A m a n e (Ripol lès) , 1700 m , 1825 m . 

SEN. (Add.: 167) ja l 'havia indicat , abundan t , a Mon tg rony pujant al Pia de Pujalts. 

D G 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Eur . S 

1183. Scilla lilio-hyacinthus L. 

— Estatge m o n t a superior , rrr. Només a les fagedes més humides (Scillo-Fagetum). 

V-VI. 
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- Zona nord-oriental de la comarca, a )'estage subalpí, c. Davalla a l'estatge montà i
penetra poc a l'alpí. CI 200) 1500-2100 (2400) m.
Herbassars. barrancs. llocs frescals. Sobretot al Calamagrostion anmdinaeeae. VI-VII.

Abundant a les Gorges de Núria (Cremal, Salt del Sastre. Salt de l'Aigua, Canal de la
Ganta. Pla de Sallent, Creu d'en Riba ....). 1550-2000 m; Roc de la Malè. 2100 m;
Coma d'Eina, 2400 m; Cingle del Boc. 1675 m; freqüent a les Gorges del Freser (vora
Daió. torrent de la Calç, torrent de Castellcervós. La Molçó. Clot de la Balma. Clot
del Malinfern. Les Marrades, Les Espiguetoses....). 1200-2000 m; Coma de Fresers.
2400 m; Baga de Siat. 1800 m.

DG 29. 39. 38. Iber. N-occ.

1180. Omithogalum pyrenaicum L.; O. [/aveseens Lam.

De Núria a Queralbs (VAYR .• Cat. N.: 74).
Al peu de la Creu d'en Riba (CAD .• Exe.: 96; FI. Cat. V: 240).
Salt del Sastre (SEN .• Add.: 167; in CAD .• FI. Cat. V. 240).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 76) sense especificar localitat.

- Estatge subalpí, rrr. Vessants secs. relleixos de roca. VI-VIlI.

Gorges de Núria. 1975 m; sota el Callet Verd, 2050 m. Salt del Sastre. 1800 m
(SEN., herb.). Indicattarnbé a Montgrony per SEN. (Add.. 167).

DG 29. 39, 28. Lateatl.-Submed.

1181. Omithogalum umbellatum L.

- Estatge montà. r. 825-1450 m.
Prats de dall, vorades. pastures grasses. boscos de ribera (on no arriba a florir). V-VII.

Aigües de Ribes, 825 m; sota Maçana. 875 m. molt abundant; vora Ribes. al riberal
dels rius, 875-975 m; Roques Blanques, 975 m; cap a Daió. 1175 m; Gorges del
Freser, 1350 m; sota Pardines, 1100 m; cap a l'Orri Vell. 1450 m.

DG 39.28.38. Latemed.-Atl.

1182. Omithogalum orthophyllum Ten.; O. tenuifolium auct.. O. kochii ParI.

- Estatges montà i subalpí. rr. 1025-1900 m.
Prats secs, codines, llocs rocosos. Festuco·Brometea. Ononidion striatae.... V-VII.

Pla d'Anyella, 1800 m; sota el Solà. 1025 m; solell del cim de Pla de Pujalts (Ri
pollès) 1900 m; sota Fustanyà, 1200 m; Els Emprius de Serrat. 1700 m; vessants
solells de Sant Amanç (Ripollès), 1700 m. 1825 m.
SEN. (Add.: 167) ja l'havia indicat. abundant. a Montgrony pujant al Pla de Pujalts.

DG 18.28.38.37. Eur. S

1183. Scilla lilio-hyacinthus L.

- Estatge montà superior. rrr. Només a les fagedes més humides (Scillo-Fagetum).
V-VI.



Rara a la fageda de Sant Amane, 1600 m; fageda dels Prats, 1450-1550 m, força 

fréquent. 

DG 38, 37. Atl. S 

Brimeura amethystina (L.) Chouard; Hyacinthus amethystinus L. 

Riba esquerra de Noufonts (SEN., Add.: 168, amb inseguretat). El mateix autor inclou l'espècie 
en el seu catàleg (Fl. N.: 77) sensé indicar localitat i sensé fer cap comentan. 

- A l'herbari Sennen no hi ha testimonis d'aquesta citació. SEN assenyala la planta de manera 
molt inconcreta; diu exactament: "rive gauche de Noufonts, nous trouvâmes une spèce à feuilles 
linéaires que nous croyons être H. amethystinus L". BAUD. et CAUWET en el seu estudi critic de 
l'obra de Companyó (Rech. crit.: 112) afirmen que aquesta liliàcia, ben coneguda dels Pirineus 
centrais, no ha estât mai retrobada ais "Pyrénées-Orientales". Es évident que cal deixar de banda 
la vaga indicado senneniana. 

1184. Dipcadi serotinum (L.) Medicus 

— Estatges monta i subalpf, rr. 1000-1850 m. 

Relleixos i replanets de roca amb poca terra, tant en terrenys silicis com calcinais. 

Sedo-Scleranthion, Ononidion striatae, etc. VI-VII. 

Roques Blanques, 1000 m, força abundant; sota Fustanyà, 1125 m; Prat del Bac, 

1250 m, 1275 m; sota les roques de l'Oratori, 1400 m; torrent de Pia de Rus, 1850 

m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Med.W 
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Rara a la fageda de Sant Amanç, 1600 m; fageda dels Prats, 1450-1550 m, força
freqüent.

DG 38, 37. Atl. S

Brimeura amethystina (L.) Chouard; Hyacinthus amethystinus L

Riba esquerra de Noufonts (SEN., Add.: 168, amb inseguretat). El mateix autor inclou l'espècie
en el seu catàleg (Fi. N.: 77) sense indicar localitat i sense fer cap comentari.

- A l'herbari Sennen no hi ha testimonis d'aquesta citació. SEN assenyala la planta de manera
molt mcooercta; diu exactament: "r¡ve gauche de Noufonts, nous trouvames une spèce à reu illes
linéaires que nous eroyans être H. amethystinus L". BAUD. et CAUWET en el seu estudi crític de
l'obra de Companyó (Rech. en"t.: 112) afirmen que aquesta liliàcia, ben coneguda dels Pirineus
centrals, no ha estat mai retrobada als "Pyrénées-orientales". És evident que cal deixar de banda
la vaga indicació senneniana.

9 • Scilla lilio-hyacinthus
• Oipcadi serotinum
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1184. Dipcadi serotinum (L.) Medicus

- Estatges montà i subalpí, rr. 1000-1850 m.
Relleixos i replanets de roca amb poca terra, tant en terrenys silicis com calcinals.
Sedo-Sc/eranthion, Ononidion striatae, etc. VI-VII.

Roques Blanques, 1000 m, força abundant; sota Fustanyà, 1125 m; Prat del Bac,
1250 m, 1275 m; sota les roques de l'Oratori, 1400 m; torrent de Pla de Rus, 1850
m.

DG 39, 18,28,38. Med.w



1185. Museali comosum (L.) Miller 

— Entre la Corba i Can Perramon de Baix, 825 m, dintre les messes. 

DG 37. Latemed. 

1186. Muscari neglectum Guss. ex Ten.;M. racemosum (L.) Lam et DC. 

Nom vulgar: all de bruixa. 

— Estatges monta i subalpí, r però localment abundant. 1100-1775 m. 
Guarets, marges de camps, prats sees, terres remogudes,... IV-VII. 

El Baell, 1200 m, abundant; Mas Conili, 1200 m, molt abundant;sota Can Barratort, 
1150 m; sota Fustanyà, 1125 m; La Berruga, 1775 m; solell de Sant Amane, 
1400-1500 m, 1775 m. 

DC 18, 28, 38, 37. Latemed.-Submed. 

1187. Allium senescens L. subsp. montanum (Fries) Holub; A fallax Schultes et Schultes 
ill., A montanum F.W. Schmidt, non Schrank 

Roques de les muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 74). 
Nuria, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp.: 38). 

— De l'estatge monta a la base de l'alpi, però, en general, molt localitzat. 975-2200 m. 
Replans de roca, llocs rocosos,... tant en terrenys silicis com calcaris. Sedo-Scleran-
thion, Ononidion striatae, etc. VII-IX. 

Sobre la Collada de Grats, 1350 m; sota la Roca del Corb, 1500 m;Pla de Rus, 1850 
m; Collet de Sant Salvador, 2200 m; cap a la Creu de Meians, 2100 m; vora el Pía de 
les Salines, 2200 m; vora Ribes, 975 m; vali Estremerà, 1650 m; Prat del Bac, 1275 
m; sobre Daió, 1375 m; cap al Cingle del Boc, 1650 m; cap a la Jaca del Solell, 
1600-1800 m; Les Espiguetoses, 1850 m; Cim de Taga, 2030 m; Collet de Saltor, 
1625 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. S 

1188. Allium schoenoprasum L. 

Nuria (VAYR., Cat. N.: 74; in CAD., FI. Cat. V: 255) (SEN., FI. N.: 76). 
Noufonts, Coma d'Eina, La Male, Cap de Porc (SEN., Add.: 167). 
Cap a Noufonts (CAD., FI. Cat. V: 255). 
Eina (VAYR. in CAD..F/. Cat. V: 255). 

— Estatge subalpí, a la zona septentrional de la Vali, c; a d'altres sectors de la 
comarca, molt rar. 1600-2275 m. 
Torrents, mulleres, llocs rocosos humits. VI-Vili. 

Capcalera de la vali Estremerà, 2100 m; Gorges de Nuria, 1850-1975 m; Roc de la 
Male, 2100 m; sota el Collet Verd, 2150 m;Planell de Coma de Vaca, 2050 m; sobre 
el Roc de l'Ori, 2275 m; Les Marrades, 1600 m;... localitats de la zona septentrional. 
Sobre Pia de Rus, 2000 m; Mont-roig, 1900 m (Vali de Camprodón, abundant). 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 38. Circumbor. 
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1185. Muscari comosum (L.) Miller

- Entre la Corba i Can Perramon de Baix, 825 m, dintre les messes.

DG 37. Latemed.

1186. Muscari neglectum Guss. ex Ten.; M. racemosum (L.) Lam et DC.

Nom vulgar: all de bruixa.

- Estatges montà i subalpí, r però localment abundant. 1100-1775 m.
Guarets, marges de camps, prats secs, terres remogudes, ... IV-VII.

El Baell, 1200 m, abundant; Mas Conill, 1200 m, molt abundant;sota Can Barratort,
1150 m; sota Fustanyà, 1125 m; La Berruga, 1775 m; solell de Sant Amanç,
1400-1500 m, 1775 m.

Dr. 18,28,38,37. Latemed.-Submed.

1187. Allium senescens L. subsp. montanom (Fries) Holub;A. faUax Schultes et Schultes
fil.,A. montanum F.W. Schmidt, non Schrank

Roques de les muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N: 74).
Núria, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp.: 38).

- De l'estatge montà a la base de l'alpí, però, en general, molt localitzat. 975-2200 m.
Replans de roca, llocs roCOSOS, ... tant en terrenys silicis com calcaris. Sedo-5cleran
thion, Ononidion 'triatae, etc. VII-IX.

Sobre la Collada de Grats, 1350 m; sota la Roca del Corb, 1500 m;Pla de Rus, 1850
m; Callet de Sant Salvador, 2200 m; cap a la Creu de Meians, 2100 m; vora el Pla de
les Salines, 2200 m; vora Ribes, 975 m; vall Estremera, 1650 m; Prat del Bac, 1275
m; sobre Dai6, 1375 m; cap al Cingle del Boc, 1650 m; cap a la Jaça del Solell,
1600-1800 m; Les Espiguetoses, 1850 m; Cim de Taga, 2030 m; Callet de Saltar,
1625 m.

DG 29,39,18,28,38,27,37.

1188. Allium schoenoprasum L.

Eur. S

Núria (VAYR., Cat. N: 74; in CAD., FI. Cat. V: 255) (SEN., FI. N: 76).
Noufonts, Coma d'Eina, La Malè, Cap de Porc (SEN., Add.: 167).
Cap a Noufonts (CAD., FI. Cat. V: 255).
Eina (VAYR. in CAD., FI. Cat. V 255).

- Estatge subalpí, a la zona septentrional de la Vall, c; a d'altres sectors de la
comarca, molt rar. 1600-2275 m.
Torrents, mulleres, llocs rocosos humits. VI-VIII.

Capçalera de la vall Estremera, 2100 m; Gorges de Núria, 1850-1975 m; Roc de la
Malè, 2100 m; sota el Callet Verd, 2150 m; Planell de Coma de Vaca, 2050 m; sobre
el Roc de l'Ori, 2275 m; Les Marrades, 1600 m;... localitats de la zona septentrional.
Sobre Pla de Rus, 2000 m; Mont-roig, 1900 m (Vall de Camprod6n, abundant).

DG 29, 39,18,38. Circumbor.



1189. Allium victorialis L. 

Muntanyes de Nûria (COLM. in WK.,Prodr. I: 211) (SALV. in COSTA,Introd.: 238) 
(VAYR., Cat. K: 74). 
Salt del Sastre (CAD.,Ft V.: \ \A\Fl. Cat. V: 256). 
Al peu de la Creu d'en Riba (CAD.,.Exc.: 96;FI Cat. V: 256). 
Puigllançada, Nûria, bosc de Sant Hou (SEN., Add.: 167-168). El mateix autor inclou 
l'espècie en el seu catàleg nurienc (Fl. N.: 76) sense comentaris. 

- Estatge subalpf (i eventualment estatge monta al sector nord-oriental de la Vall, 
ce. També a la zona central de les serres pre-pirinenques. (1275) 1500-2300 m. 
Peus i relleixos de cingle ombrivols, herbassars subalpins. Calamagrostion arundina-
ceae, Laserpitio-Ranunculion thorae. VI-VIII. 

Abundant a les Gorges de Nûria (Sait de l'Aigua, Canal de la Ganta, Fontnegra, Creu 
d'en Riba,...), 1700-2000 m; cap al Prat del Bac, 1275 m; abundant a les Gorges del 
Freser (torrent de Castellcervôs, Clot de la Balma, Collet de les Mentides, Roc de 
Guardiola, Les Espiguetoses, Costa Rubi,...), 1700-2000 m; Coma de Vaca, 2300 m; 
abundant als vessants obacs del Balandrau, fins a uns 2200 m. Fora d'aquesta zona 
nord-oriental, l'hem vist només a dues localitats de les serres pre-pirinenques: Roques 
de Forât Mité, 1650 m; vessant obac de Sant Amanç, on abunda, entre uns 1450 i 
1650 m. 

DG 2 9 , 1 8 , 2 8 , 3 7 . Orôfit euras. 

656

1189. Amum victorialis L.

Muntanyes de Núria (COLM. in WK.,Prodr. 1: 211)(SALV. in COSTA,1ntrod.: 238)
(VAYR., Cat. N.: 74).
Salt del Sastre (CAD., FI. v.: 114; FI. Cat. V. 256).
Al peu de la Creu d'en Riba (CAD., Exc.: 96;FI. Cat. V: 256).
PuigUançada, Núria, bosc de Sant Hou (SEN.,Add.: 167-168). El mateix autor inclou
l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 76) sense comentaris.

- Estatge subalpí (i eventualment estatge montà al sector nord-oriental de la VaU,
cc. També a la zona central de les serres pre-pirinenques. (J 275) 1500-2300 m.
Peus i relleixos de cingle ombrívols, herbassars subalpins. Calamagrostion arundina·
ceae, Laserpitio-Ranunculion thorae. VI-VIII.

Abundant a les Gorges de Núria (Salt de l'Aigua, Canal de la Ganta, Fontnegra, Creu
d'en Riba,,,.), 1700-2000 m; cap al Prat del Bac, 1275 m; abundant a les Gorges del
Freser (torrent de Castellcervós, Clot de la Balma, Collet de les Mentides, Roc de
Guardiola, Les Espiguetoses, Costa Rubí,,,.), 1700-2000 m; Coma de Vaca, 2300 m;
abundant als vessants obacs del Balandrau, fins a uns 2200 m. Fora d'aquesta zona
nord-oriental, l'hem vist només a dues localitats de les serres pre·pirinenques: Roques
de Forat Mitó, 1650 m; vessant obac de Sant Amanç, on abunda, entre uns 1450 i
1650 m.

DG 29,18,28,37.

9 Allium victorialis

7
2 3

Oròfit euras.



1190. Allium oleraceum L. 

Fins a Nuria (VAYR., Cat. K: 74); Nuria (CAD., Fl. Cat. V: 265) (GAUT. Catal: 
414). 
Ribes (CAD.,/ 7/. V.: 114;Fl. Cat. V: 265). 

- Estatges monta i subalpí, rr. 825-2000 m. 
Llocs rocosos, prats secs, marges. VIII-IX. 

Golobran, 1520 m, dins el Xerobromion; soleils de Perramon de Baix, 825-1050 m; 
Pedrera, 975 m, al Xerobromion; Ribes de Freser, 950 m, ais marges del camps; 
torrent de Font Roja, 1675 m; Vilaró, 1100 m. 

DG 39, 28, 38, 27. Lateeur. 

Allium pyrenaicum Costa et Vayr. in Costa 

- Cingles de Corones, 1225 m (Ripollès), molt a prop del limit meridional de la Vail. 

DG 37. Endèm. pir. E 

1191. AUium sphaerocephalon L. 

Nom vulgar: ail de bruixa. 

Vali de Ribes (CAD., FI. Cat. V: 255). 

Sobre Nûria, 2200 m, vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum 
scopariae subassociació de Festuca ovina subsp. indigesta). 

— Estatge monta, c; penetra àmpliament a l'estatge subalpi, on és més rar. 800-2200 
m. 
Prats secs, llocs rocosos. De l'aliança Xerobromion; també als Ononidion striatae, etc. 
VII-Vili. 

Golobran, 1500 m; Can Perramon de Baix, 825 m; vora Barricò, 1025 m; sobre El 
Baell, 1275-1300 m; La Berruga, 1775 m; Costes de Segura, 975-1100 m; soleil de 
Can Paloca, 1200 m; Roques Blanques, 1000 m; torrent de Pia de Rus, 1900 m; 
Rialb, 1050 m; Estret del Forn, 1400 m; baga d'Estremerà, 1650 m, a les roques; 
Costa de les Tutes, 2100 m; sobre el Pianeti de Coma de Vaca, 2150 m. 

DG 29, 39, 18 ,28 , 38, 27, 37. Plurireg. 

1192. Convallaria majalis L. 

— Només l'hem vista a la part central de les serres pre-pirinenques, a les mateixes 
localitats on es fan Allium victorialis i Ranunculus thora. Creix al peu i als relleixos 
de cingle, en indrets ombn'vols. A la comarca, de l'aliança Laserpitio-Ranunculion 
thorae. 1400-1700 m. 

Roques de Forât Mito, 1700 m; vessant obac de Sant Amanç, 1400-1600 m. 

DG 28 ,37 . Circumbor. 
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1190. Allium oleraceum L.

Fins a Núria (VAYR., Cat. N.: 74); Núria (CAD., FI. Cat. V: 265) (GAUT. Catal.:
414).
Ribes (CAD., FI. V.: I 14; FI. Cat. V: 265).

- Estatges montà i subalpí, rr. 825-2000 m.
Llocs rocosos, prats secs, marges. VIII-IX.

Golobran, 1520 m, dins el Xerobromion; solells de Perramon de Baix, 825-1050 m;
Pedrera, 975 m, al Xerobromion; Ribes de Freser, 950 m, als marges del camps;
torrent de Font Roja, 1675 m; Vilaró, llOO m.

DG 39,28,38,27. Lateeur.

Allium pyrenaicum Costa et Vayr. in Costa

- Cingles de Corones. 1225 m (RipoUès). molt a prop del límit meridional de la VaU.

DG 37. Endèm. piro E

I 191. Allium sphaerocephalon L.

Nom vulgar: all de bruixa.

Vall de Ribes (CAD., FI. Cat. V: 255).
Sobre Núria, 2200 m, vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum
scopariae subassociació de Festuca ovina subsp. indigesta).

- Estatge montà, c; penetra àmpliament a l'estatge subalpí, on és més rar. 800-2200
m.
Prats secs, llocs rocosos. De l'aliança Xerobromion; també als Ononidion striatae, etc.
VII-VIII.

Golobran, 1500 m; Can Perramon de Baix, 825 m; vora Barricó, 1025 m; sobre El
Baell, 1275-1300 m; La Berruga, 1775 m; Costes de Segura, 975-1100 m; solell de
Can Paloca, 1200 m; Roques Blanques, 1000 m; torrent de Pla de Rus, 1900 m;
Rialb, 1050 m; Estret del Forn, 1400 m; baga d'Estremera, 1650 m, a les roques;
Costa de les Tutes, 2100 m; sobre el Planell de Coma de Vaca, 2150 m.

DG 29, 39,18,28,38,27,37. Plurireg.

1192. Convallaria majalis L.

- Només l'hem vista a la part central de les serres pre-pirinenques, a les mateixes
localitats on es fan Allium victorialis i Ranunculus (hora. Creix al peu i als relleixos
de cingle, en indrets ombrívols. A la comarca, de ¡'aliança Laserpitio-Rammculion
thorae. 1400-1700 m.

Roques de Forat Mitó, 1700 m; vessant obac de Sant Amanç, 1400-1600 m.

"

DG 28, 37. Circumbor.



1193. Streptopus amplexifolius DC. in Lam. et DC. 

Nuria (PUJOL in VAYR.,PI. not.: 155; in WK.,Suppl: 48). 
Llocs ombrívols i embardissats de Nuria, Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 75); Nuria, 
cap al Puigmal, Creu d'en Riba, Coma de Vaca (VAYR. in CAD., FI. Cat. V: 283). 

— Estatge subalpi, a la zona septentrional, rr. 2000-2150 m. 
Herbassars de Y zlianqa A denos ty lion. VII-VIII. 

Cap al Collet Verd, 2150 m; Coma de Fontalba, 2000 m; Gorges del Freser, vora 
Coma de Vaca, 2050 m, 1990 m. 

DG 29, 39. Oròfit circumbor. 

1194. Polygonatum verticillatum (L.) Ali.; Convallaria verticillata L. 

Boscos dels Pirineus a la Collada de Nuria (sic) (PUJOL in VAYR.,/ 1/. not.: 155; in 
WK.,Suppl: 48). 
Nuria (VAYR., Car. N.: 75) (CAD.,F¿ V.: 115) (SEN. ,Fi N.: 77). 
Al peu de la Creu d'en Riba (CAD., Exc.: 96); Nuria (Creu d'en Riba i cap a 
Fontalba) (CAD., FI. Cat. V: 285-286). 
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 28,Peucedaneto-Luzuletum desvauxii). 

— Estatges monta superior i subalpí, c i localment abundant. 1400-2150 m. 
Llocs frescals; principalment als boscos humits (fagedes i avetoses) i ais herbassars 
megafòrbics. Fagetalia, Adenostyletalia. V-VII. 
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1193. Streptopus amplexifolius DC. in Lam. et DC.

Núria (PUJOL in VAYR.,Pl. not.: 155; in WK., Supp/.: 48).
Llocs ombrívols i embardissats de Núria, Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 75); Núria,
cap al Puigmal, Creu d'en Riba, Coma de Vaca (VAYR. in CAD., FI. Cat. V: 283).

- Estatge subalpí, a la zona septentrional, tro 2000-2150 m.
Herbassars de l'aliança Adenostylioll. VII-VIII.

Cap al Callet Verd, 2150 m; Coma de Fontalba, 2000 m; Gorges del Freser, vora
Coma de Vaca, 2050 m, 1990 m.

DG 29, 39. Oròfit eireumbor.

1194. Polygonatum vertieillatum (L.) All.; ConvaUaria vertici/lata L.

Boscos dels Pirineus a la Collada de Núria (sic) (PUJOL in VAYR., PL not.: 155; in
WK.,Supp/.: 48).
Núria (VAYR.,Cat. N.: 75)(CAD.,F/. v.: 115)(SEN.,F/.N.: 77).
Al peu de la Creu d'en Riba (CAD., Exc.: 96); Núria (Creu d'en Riba i cap a
Fontalba) (CAD., F/. Cat. V: 285-286).
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 28,Peucedaneto-Luzuletum desvauxii).

- Estatges montà superior i subalpí, e i localment abundant. 1400-2150 m.
Llocs frescals; principalment als boscos humits (fagedes i avetoses) i als herbassars
megafòrbics. Fagetalia, Adenosty/etalia. V-VII.



Vessants del Cim de Pleta Roja, 1700 m; baga de Campelles, abundant a l'avetar, 
1600-1800 m; Baga de Siat, 1750 m; Gorges de Nuria (Salt del Sastre, Canal de la 
Ganta, Fontnegra, Creu d'en Riba,...), 1700-2000 m; sota el Collet Verd, 2100 m; 
Cingle del Boc, 1675 m; Coma de Fontalba, 1950 m; Gorges del Freser (Roe de 
Guardiola, Les Espiguetoses, sota les Marrades, vora el Planell de Coma de Vaca,...), 
1650-2100 m; baga de Sant Amane, 1600-1700 m; La Balcera, 1400 m; Els Prats, 
1450-1550 m; cap a la Collada Verda, 1575 m; Puig del Pía de les Pasteres, 1750 m. 

DG 29, 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Eur. 

1195. Polygonatum multiflorum (L.) AIL 

— Roques de Forat Mito, 1650 m, única localitat on hem vist aquesta especie. 

DG 28. Circumbor. 

1196. Polygonatum odoratum (Miller) Druce 

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 77) sense especificar localitat. 
Ribes (VAYR., in CAD., FI. Cat. V: 287). 

- Estatges monta i subalpf, c. 825-1900 m. 
Relleixos de roca ombrivols; també als marges de bosc. V-VI. 

Golobran (1450 m), cap a la Roca Aguda (1100 m), soleils de Perramon de Baix, 
Aigues de Ribes (825 m), Roques de Forat Mito (1650 m), abundant al soleil de la 
Covil (1900 m, Ripollès), Roques del Duc, Torrent delPalós (1575 m), sobre Toses, 
(1650-1700 m), Capdevila, Sta. Caterina, vali Estremerà (a les roques), fréquent a la 
zona rocosa de Daió-Roc de Tot-lo-món-Salt del Grill, Gorges del Freser (Les Ribes, 
torrent de Castellcervós, Roc de la Calç, La Balma, etc., 1350-1900 m), Mas Conili, 
Can Barratort, sobre Can Nofre, etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 . Lateeur. 

1197. Paris quadrifolia L. 

Nuria (PUJOL in VAYR., PL not.: 155) (VAYR., Cat. N.: 75) (CAD., Fl. V.: 115; 
Exc: 103; Fl. Cat. V: 282). 
Queralbs (VAYR., Cat. N.: 75). 

— Estatges monta superior i subalpi, rr. Bastant localitzat. 1450-2150 m. 
A les serres pre-pirinenques es fa dins els boscos ombn'vols (fagedes i avetoses); a la 
zona axial apareix dins els gaktars. Fagetalia, Rhododendro-Vaccinion. Tant VAYR. 
com CAD. ja havien assenyalat que aquesta planta, a la zona de Nuria, creix entre els 
nerets. V-VII. 

Escassa a la zona axial: Nuria, 2025 m; sota el Collet Verd, 2150 m; Coma de 
Fontalba, 2000 m; Les Marrades, 1650 m. 
Serres pre-pirinenques: Baga de Campelles, forca abundant a la zona de Pla de Prats -
La Covil, dins l'avetosa, 1550-1750 m; fageda de Sant Amanc, 1650 m; forca abun
dant a la fageda dels Prats, 1450-1550 m. 
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Vessants del Cim de Pleta Roja. 1700 m; baga de Campelles. abundant a I·avetar.
1600-1800 m; Baga de Siat. 1750 m; Gorges de Núria (Salt del Sastre. Canal de la
Ganta. Fontnegra. Creu d'en Riba •...). 1700-2000 m; sota el Callet Verd. 2100 m;
Cingle del Boc. 1675 m; Coma de Fontalba. 1950 m; Gorges del Freser (Roc de
Guardiola. Les Espiguetoses. sota les Marrades. vora el Planell de Coma de Vaca •...).
1650-2100 m; baga de Sant Amanç. 1600-1700 m; La Balcera. 1400 m; Els Prats.
1450-1550 m; cap a la Collada Verda. 1575 m; Puig del Pla de les Pasteres. 1750 m.

DG 29. 39.18.28.38.48.37.

1195. Polygonatum multillorum (L.) All.

- Roques de Forat Mitó. 1650 m. única localitat on hem vist aquesta espècie.

Eur.

DG 28. C¡rcumbor.

1196. Polygonatum odoratum (Miller) Druce

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 77) sense especificar localitat.
Ribes(VAYR .• inCAD .• FI. Cat. V: 287).

- Estatges montà i subalpí. c. 825-1900 m.
Relleixos de roca ombrívols; també als marges de bosc. V-Vl.

Golobran (1450 m). cap a la Roca Aguda (1100 ml. solells de Perramon de Baix.
Aigües de Ribes (825 m). Roques de Forat Mitó (1650 m). abundant al solell de la
Covil (1900 m. Ripollès). Roques del Duc. Torrent del Palós (1575 m). sobre Toses.
(1650-1700 m). Capdevila. Sta. Caterina. vall Estremera (a les roques). freqüent a la
zona rocosa de Daió-Roc de Tot-lo-món-Salt del Grill. Gorges del Freser (Les Ribes.
torrent de CastelIcervós. Roc de la Calç. La Balma. etc.• 1350-1900 ml. Mas Conill.
Can Barratart, sobre Can Nofre, etc.

DG 39. 18.28.38.27. Lateeur.

1197. Paris quadrifolia L.

Núria (PUJOL in VAYR.• PI. llot.: 155) (VAYR .• Cat. N.: 75) (CAD .• FI. v.: 115;
Exc.: 103; FI. Cat. V: 282).
Queralbs (VAYR.• Cat. N.: 75).

- Estatges montà superior i subalpí. IT. Bastant localitzat. 1450-2150 m.
A les serres pre-pirinenques es fa dins els boscos ombrívols (fagedes i avetoses); a la
zona axial apareix dins els gafetars. Fagetalia. Rhododelldro-Vaccillioll. Tant VAYR.
com CAD. ja havien assenyalat que aquesta planta, a la zona de Núria, creix entre els
nerets. V·VII.

Escassa a la zona axial: Núria. 2025 m; sota el Callet Verd. 2150 m; Coma de
Fontalba. 2000 m; Les Marrades. J650 m.
Serres pre·pirinenques: Baga de Campelles. força abundant a la zona de Pla de Prats 
La Covil. dins l'avetosa. 1550-1750 m; fageda de Sant Amanç. 1650 m; força abun
dant a la fageda dels Prats. 1450·1550 m.



Al sector occidental de la comarca sembla inexis tent , bé que viu, segons V A Y R . (in 

CAD. , Fl. Cat. V: 2 8 2 ) a la veïna vall de la Molina (Cerdanya) . Assenyalarem, d'altra 

banda , que a l 'herbari Vayreda hi ha un plec d 'aquest t àxon p rocèden t de Sant 

A m a n ç ; i a BCC hem vist mater ial recolli t , segons l ' é t iqueta , a la "Pena de Sur roca" 

(Sant A m a n ç o Serra Cavallera). 

DG 29 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Eur . 

1198 . Ruscus aculeatus L. 

N o m vulgar: bo ix mari ' . 

— Zona méridional de la Vall , al Sud de Ribes , rr. 800 -1300 m . 

Es fa en llocs arrecerats i calents , als vessants rocosos o dintre els boscos secs (Buxo-

Quercetum pubescentis). Termôfi l . 

Cap a Estèguel , 825 m ; força a b u n d a n t als soleils de Can Pe r ramon de Baix, 825-1050 

m ; El Baell, 1250-1300 m ; sobre Torroel la , 1150 m . 

D G 2 8 , 3 8 , 3 7 . Med. Atl. 

LILIÀCIES C U L T I V A D E S - Diverses liliàcies son cul t ivades, en tes tos o als jardins, 

c o m a plantes o rnamen ta l s , en t re elles: Lilium candidum L . (lliri b lanc) , Hemerocallis 

fulva (L.) L. , H. lilioasphodelus L. , Tulipa gr. gesnerana L. ( tu l ipa) , Hyacinthus 

orientalis L., Asparagus plumosus Baker (esparreguera) , e t c . De vegades h o m planta 

t a m b é , havent-lo recollit en els seus habi ta t s na tura ls , Lilium pyrenaicum G o u a n . 
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Al sector occidental de la comarca sembla inexistent, bé que viu, segons VAYR. (in
CAD., FI. Cat. V: 282) a la veïna vall de la Molina (Cerdanya). Assenyalarem, d'altra
banda, que a l'herbari Vayreda hi ha un plec d'aquest tàxon procedent de Sant
Amanç; i a BeC hem vist material recollit, segons l'etiqueta. a la "Peña de Surroca"
(Sant Amanç o Serra Cavallera).

DG 29, 39, 18,28,38,37.

9 • Paris quadrifolia
O Ruscus aculeatus

7

1198. Ruscus aculeatus L.

Nom vulgar: boix marí.

2 3

Eur.

- Zona meridional de la Vall, al Sud de Ribes, rr. 800-1300 m.
Es fa en llocs arrecerats i calents, als vessants rocosos o dintre els boscos secs (Buxo
Quercetum pubescentis). Termòfil.

Cap a Estèguel, 825 m; força abundant als solells de Can Perramon de Baix, 825-1050
m; El BaeU, 1250-1300 m; sobre Torroella, liSO m.

DG 28, 38, 37. Med. Atl.

LILIÀCIES CULTIVADES - Diverses liliàcies són cultivades, en testos o als jardins,
com a plantes ornamentals, entre eUes: Lilium candidum L. (lliri blanc),Hemerocallis
fulva (L.) L., H. lilioasphodelus L., Tulipa gr. gesnerana L. (tulipa), Hyacinthll'
orientalis L., Asparagus plumosus Baker (esparreguera), etc. De vegades hom planta
també, havent·lo recollit en els seus hàbitats naturals, Li/ium pyrenaicum Gouan.



Com a plantes d'horta cal esmentar: Allium sativum L. (l'all), Allium cepa L. (la 
ceba) i Allium porrum L. (el porro). 
De la próxima familia de les agavàcies, hom veu algún cop als jardins Yucca sp. 

AMARYLLIDACEAE 

1199. Galanthus nivalis L. 

Cap a Ribes (POURRET ex auct. in COSTA, Introd.: 244; in CAD., Fl. Cat. V: 313). 

- Zona nord-oriental, c i localment abundant a l'estatge subalpi. Fora d'aquest sec
tor, rrr. A l'estatge monta apareix als boscos de ribera (Alno-Ulmion); a l'estatge 
subalpi es fa als petits fondais, als peus i relleixos de roca, als gafetars, a les forma-
cions megafòrbiques. 800-1900 m. II-V. 

Molt abundant a les Gorges de Nûria, des de sobre el Pont de Cremai, 1600-1900 m; 
sota les Marrades, 1650 m; Bosc de Carboners, 1550 m; riberal del Freser sota 
Estèguel, 800 m. 

D G 3 9 . 3 7 . Eur.S 

Narcissus hilarii Sen. 

Es troba sense fior a les penyes granitiques que Uinden amb el carni, no lluny del Santuari. Inédit. 
Es una mena de les nadales del grup tazetta (SEN., FI. N.: 11). 

- A l'herbari Sennen existeix el plec corresponent a aquesta citació, plec que ûnicament conté 
fulles. A la indicació de localitat consta "rochers vers 1900 m"; i l'anotació "st. tazetta ? " 
assenyala que SEN. no veia clar —naturalment— ni el gran grup a que pertanyia aquest narci's. En 
una publicació anterior al catàleg nurienc {Add: 167) el mateix botanic escrivia, encara més 
inconcretament: "Et la grosse espèce à feuilles triquètres de Nûria ? Mystère." 
A la localitat esmentada per SEN, abunda N. pseudonarcissus que deu èsser, doncs, el misteriós 
narcfs. Observeu que SEN. no inclou en el seu catàleg cap altra espècie de Narcissus, fora del 
prêtés tàxon nou. 

1200. Narcissus poeticus L. subsp. poeticus 

- Molt abundant a sobre la Molina (Muntanya Sagrada, Costa Rasa,...). Des d'aquesta 
zona cerdana penetra a l'extrem occidental de la Vali de Ribes. Fa algunes poblacions 
extenses part damunt del Pia d'Anyella, 2050 m, sobretot als prats del Nardion. Es 
l'unica localitat comarcal on hem observât la planta. 

DG 18 Oròfit europ. SW 

Narcissus requienii M.J. Roemer; N. juncifolius auct. 

- Planta mediterrânia que s'enfila pels vessants meridionals de les serres pre-pirinenques. Existeix 
a sobre Montgrony, a sota Saltor,... i pel soleil de Sant Amanç puja fins a 1750 m, tocant al limit 
meridional de la Vali. Es possible que per la zona dels Cingles de Sant Eloi i Collet de Saltor 
penetri dintre la comarca. 

DG 28, 37. Med. W 
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Com a plantes d'horta cal esmentar: Allium sativum L. (1'all), Allium cepa L. (1a
ceba) i Allium porrum L. (el porro).
De la pròxima família de les agavàcies, hom veu algun cop als jardins Yucca sp.

AMARYLLIDACEAE

1199. Galanthus nivalis L.

Cap a Ribes (POURRET ex auct. in COSTA, ¡ntrod.: 244; in CAD., FI. Cat. V: 313).

- Zona nord-oriental, c i localment abundant a l'estatge subalpí. Fora d'aquest sec
tor, rrr. A l'estatge montà apareix als boscos de ribera (A blO-Ulmion); a l'estatge
subalpí es fa als petits fondals, als peus i relleixos de roca, als gafetars, a les forma·
cians megafòrbiques. 800-1900 m. Il-V.

Molt abundant a les Gorges de Núria, des de sobre el Pont de Cremal, 1600·1900 m;
sota les Marrades, 1650 m; Bosc de Carboners, 1550 m; riberal del Freser sota
EstègueI, 800 m.

DG 39, 37. Eur. S

Narcissus hilarii Sen.

Es troba sense flor a les penyes granítiques que ll.inden amb el camí. no lluny del Santuari. Inèdit.
És una mena de les nadales del grup tazetta (SEN.. Fi. N.: 77).

- A l'herbari Sennen existeix el plec corresponent a aquesta citació, plec que únicament conté
fuUes. A la indicació de localitat consta "rochers vers 1900 m"; i l'anotació "st. tazetta ?"
assenyala que SEN. no veia clar -naturalmenl- ni el gran grup a que pertanyia aquest narcís. En
una publicació anterior al catàleg flurienc (Add: 167) el mateix botànic escrivia. encara més
¡nconcretament: "Et la grosse espèce à feu illes triquètres de Núria? Mystère."
A la localitat esmentada per SEN, abunda N. pseudonarcissus que deu ésser, doncs, el misteriós
narcís. Observeu que SEN. no inclou en el seu catàleg cap altra espècie de Narcissus, fora del
pretès tàxon nou.

1200. Narcissus poeticus L. subsp. poeticus

- Molt abundant a sobre la Molina (Muntanya Sagrada, Costa Rasa, ...). Des d'aquesta
zona cerdana penetra a l'extrem occidental de la Vall de Ribes. Fa algunes poblacions
extenses part damunt del Pla d'Anyella, 2050 m, sobretot als prats del Nardion. És
l'única localitat comarcal on hem observat la planta.

DG 18 Oròfit europ. SW

Narcissus requienii M.l Roemer;N. juncifolius auct.

- Planta mediterrlnia que s'enfila pels vessants meridionals de les serres pre-pirinenques. Existeix
a sobre Montgrony, a sota Saltar, ... i pel soleU de Sant Amanç puja fms a 1750 m, tocant al límit
meridional de la Vall. És possible que per la zona dels Cingles de Sant Eloi i Collet de Saltar
penetri dintre la comarca.

DG 28, 37. Mod. IV



1201. Narcissus pseudonarcissus L. 

Vers Noufonts, 2450 m (BR.-BL., Vég. alp.: 190, Festucetum eskiae). 

— Alta muntanya, sobretot a l'estatge subalpi, r perô localment abundant. 1600-2450 

m. 

Prats, relleixos de roca, en indrets arrecerats. Festucion eskiae, Xerobromion, etc. 

V-VII. 

Força abundant a les Gorges de Nûria i del Freser: Pont de Cremal, Canal de la 
Ganta, Fontnegra, Creu d'en Riba, torrent de Castellcervôs, Clot del Malinfern, Les 
Espiguetoses,... 1600-2000 m. Escampat per les serres pre-pirinenques: Costa Gepe-
ruda, 2100 m; Lleixes de la Covil, 1725 m; Sant Amanç, abundant sobretot al soleil, 
fins a 1825 m; vessants meridionals del Taga; vora la carena del Puig de Coma d'Olla i 
de Puig s'Estela, abundant, 2000 m. 

Les poblacions comarcals poden atribuir-se mes o menys a la subsp. pseudonarcissus; 
pero, a part que presenten bastant poliformisme, tenen alguns caractères de la subsp. 
pallidiflorus (Pugsley) A. Fernandes. Les flors son de color pàl-lid, amb la corona 
lleugerament mes acolorida que els petals. Aquesta té el marge tan aviat lobat com 
feblement crenat; de vegades és molt poc eixamplada a la part distal, altres cops és 
força esbocada. Una tal variaciô es manifesta sovint entre individus d'una mateixa 
localitat. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Subatl. 

A M A R I L L I D X C I E S CULTIYADES - Als jardins hom planta algunes culti-vars de 
Narcissus, sovint hibridogèniques entre N. pseudonarcissus i altres espècies; rarament, 
hom pot trobar narcisos d'aquests, subspontanis, a les terres remogudes o a les vores 
de riu. 

DIOSCOREACEAE 

1202. Tamus communis L. 

- Estatge montä, sobretot als sectors meridional i central, c. 775-1450 m. 
Es fa a les bardisses, rouredes i boscos frescals. Prunetalia spinosae, Quercetalia 
pubescentis, Alno-Ulmion, Tilio-Acerion,... IV-V. 

Sobre el Casot, 900 vw\ cap al Pont d'en Cabreta, 775 m; vores del Freser, sota 
Esteguel, 800 m; vall de Barricö; Aigües de Ribes, 825 m; El Baell, 1100-1200 m; vall 
d'Angelats, 1150 m; entre Planoles i El Sola, 1200 m; sobre Planes, 1250 m; Magana, 
1000 m, abundant; El Ginestar, 1000 m; de Pardines a Boixetera, 1300 m; vora 
Torroella, abundant; davant de Perramon, 1000 m; sobre Bruguera, 1450 m. 

DG 28, 38, 37. Med.-Atl. 
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120 I. Narcissus pseudonarcissus L.

Vers Noufonts, 2450 m (BR.·BL., Vég. alp.: 190, Festucetum esldae).

- Alta muntanya, sobretot a l'estatge subalpí, r però localment abundant. 1600·2450
m.
Prats, relleixos de roca, en indrets arrecerats. Festucion eskiae, Xerobromion, etc.
V·VIl.

Força abundant a les Gorges de Núria i del Freser: Pont de Cremal, Canal de la
Ganta, Fontnegra, Creu d'en Riba, torrent de Castellcervós, Clot del Malinfern, Les
Espiguetoses,... 1600-2000 m. Escampat per les serres pre·pirinenques: Costa Gepe·
ruda, 2100 m; Lleixes de la Covi!, In5 m; Sant Amanç, abundant sobretot al solell,
fins a 1825 m; vessants meridionals del Taga; vora la carena del Puig de Coma d'Olla i
de Puig s'Estela, abundant, 2000 m.

Les poblacions comarcals poden atribuir-se més o menys a la subsp. pseudonarcissus;
però, a part que presenten bastant poliforrnisme, tenen alguns caràcteres de la subsp.
pallidijlorus (Pugsley) A. Fernandes. Les flors són de color pàl·lld, amb la corona
lleugerament més acolorida que els pètals. Aquesta té el marge tan aviat lobat com
feblement crenat; de vegades és molt poc eixamplada a la part distal, altres cops és
força esbocada. Una tal variació es manifesta sovint entre individus d'una mateixa
localitat.

DG 39,18,28,38,37. Subatl.

AMARlL·LlDÀClES CULTNADES Als jardins hom planta algunes culti·vars de
Narcissus, sovint hibridogèniques entre N. pseudonarcissus i altres espècies; rarament,
hom pot trobar narcisos d'aquests, subspontanis, a les terres remogudes o a les vores
de riu.

DIOSCOREACEAE

1202. Tamus communis L.

- Estatge montà, sobretot als sectors meridional i central, c. 775·1450 m.
Es fa a les bardisses, rouredes i boscos frescals. Prunetalia spinosae. Quercetalia
pubescentis. Alno-Ulmion. Tilio·Acerion.... JV·V.

Sobre el Casot, 900 m; cap al Pont d'en Cabreta, 775 m; vores del Freser, sota
Estèguel, 800 m; vall de Barricó; Aigües de Ribes, 825 m; El Baell, 1100·1200 m; vall
d'Angelats, 1150 m; entre Planoles i El Solà, 1200 m; sobre Planès, 1250 m; Maçana,
1000 m, abundant; El Ginestar, 1000 m; de Pardines a Boixetera, 1300 m; vora
Torroella, abundant; davant de Perramon, 1000 m; sobre Bruguera, 1450 m.

DG 28,38,37. Med.·Atl.



IRIDACEAE 

1203. Iris pseudacorus L. 

— Vora Estèguel, 850 m, en una bassa. Realment espontani? 

DG 37. Plurireg. 

* 1204. Iris germanica L. 

Nom vulgar: lliri blau. 

- Estatge monta, rr. 900-1450 m. 

Marges, murs de conreus, relleixos de roca,... sempre no gaire lluny de cases о pobla-
cions. Sovint cultivat com a ornamentai. IV-VI. 

Vora Toses, 1450 m; Planoles, 1100 m; Ventola, 1300 m; vora Ribes, 975 m; cap a 
Rialb, 1000 m; sobre Pardines, 1275 m. 

DG 18, 28, 38. Med.E? 

1205. Iris latifolia (Miller) Voss in Siebert et Voss;/. xiphioides Erhr. 

Font deis Assots, Nuria (TRÈM. in VAYR., Pl. not.: 157; in WK., Suppl.: 35; in 
CAD., Fl. Cat. V: 305). 
Nuria (VAYR., Cat. N.: 76) (SEN., Fl. N.: 77 "a les penyes granitiques"). 
Nuria, Sait del Sastre (CAD., Fl. V.: 115); al peu de la Creu d'en Riba (CAD.,Exe: 
96); Nuria, sobre el Pont de Cremal i al peu de la Creu d'en Riba (CAD., Fl. Cat. V: 
305). 

— Estatge subalpi, a la zona nord-oriental de la Vall, r. 1600-2100 m. 
Relleixos de roca, Uocs arrecerats. Hieracio-Festucetum paniculatae, Calamagrostion. 
VII-IX. 

Roc de la Malè, 2100 m; Gorges de Nuria (vora Nuria, Fontnegra, Canal de la 
Ganta,...), 1700-2000 m; sobre la Molço, 1600 m; Les Espiguetoses, 1900-2000 m, 
força abundant. 
També es fa als vessants soleils de la Serra Cavallera (per exemple al Puig s'Estela), 
com ja havia indicat COSTA (Introd.: 243 "mucho en el monte Surroca"). 

DG 39, 38. Pir.-cant. 

1206. Crocus vermis (L.) Hill subsp. albiflorus (Kit.) Asch. et Graebner 

Pla de Pujalts, vers 2000 m ? Noufonts ? (SEN., Add.: 169); espadats de Noufonts 

( S E N . , R N.: 77). 

— Alta muntanya, c. Davalla a l'estatge monta. A claps és abundant. (1250) 
1600-2300 m. 
Es fa a les pastures. Nardion, Seslerietalia coeruleae, Mesobromion, etc. III-VI. 

Vora el Pla de les Salines, 2200 m; Coma de Fontalba, 2150 m; Gorges de Nûria, 
1800 m; Coma d'Eina, 2200 m; Coma de Fresers, 2300 m, molt abundant; Costa 
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IRlDACEAE

1203. Iris pseudacorus L.

- Vora Estèguel, 850 m, en una bassa. Reahnent espontani?

DG 37. Plurireg.

*1204. Iris germanica L.

Nom vulgar: lliri blau.

- Estatge montà, IT. 900-1450 m.
Marges, murs de conreus, relleixos de roca, ... sempre no gaire lluny de cases o pobla
cions. Sovint cultivat com a ornamental. IV·VI.

Vora Toses, 1450 m; Planoles, 1100 m; Ventolà, 1300 m; vora Ribes, 975 m; cap a
Rialb, 1000 m; sobre Pardines, 1275 m.

DG 18,28, 38. Med. E?

1205. Iris latifolia (Miller) Voss in Siebert et Voss;J. xiphioides Erhr.

Font dels Assots, Núria (TRÈM. in VAYR., P/. llot.: 157; in WK., Supp/.: 35;in
CAD., FI. Cat. V: 305).
Núria (VAYR., Cat. N.: 76) (SEN., F/. N.: 77 "a les penyes granítiques").
Núria, Salt del Sastre (CAD., FI. V.: 115); al peu de la Creu d'en Riba (CAD., Exc.:
96); Núria, sobre el Pont de Cremali al peu de la Creu d'en Riba (CAD., F/. Cat. V:
305).

- Estatge subalpí, a la zona nord-oriental de la Vall, r. 1600-2100 m.
Relleixos de roca, llocs arrecerats. Hieracio-Festucetum paniculatae, Calamagrostion.
VII-IX.

Roc de la Malè, 2100 m; Gorges de Núria (vora Núria, Fontnegra, Canal de la
Ganta, ...), 1700-2000 m; sobre la Molçó, 1600 m; Les Espiguetoses, 1900-2000 m,
força abundant.
També es fa als vessants solells de la Serra CavaUera (per exemple al Puig s'Estela),
.comja havia indicat COSTA (¡ntrod.: 243 "mucho en el monte Surroca").

DG 39,38. Pir .-cant.

1206. Crocus vemus (L.) Hill subsp. albifiorus (Kit.) Asch. et Graebner

Pla de Pujalts, vers 2000 m ? Noufonts? (SEN., Add.: 169); espadats de Noufonts
(SEN., F/. N.: 77).

- Alta muntanya, c. Davalla a l'estatge montà. A claps és abundant. (1250)
1600-2300 m.
Es fa a les pastures. Nardion, Ses/erieta/ia coeru/eae, Mesobromion, etc. IlI-VI.

Vora el Pla de les Salines, 2200 m; Coma de Fontalba, 21 SO m; Gorges de Núria,
1800 m; Coma d'Eina, 2200 m; Coma de Fresers, 2300 m, molt abundant; Costa



Rasa, 2000 m; cap al Coll de la Creueta, 1850 m;Toses, 1500 m; Costa Pubilla., 20.00 
m; La Covil, 1825 m; Pla de Prats, 1550 m; sota Campelles, 1250 m; Pla de-Pena, 
1725 m, molt abundant; llisos de Taga, sobre la Balcera, 1700 m;Pla de la Llagona, 
1750 m; vessants del Puig s'Estela i del Puig de Coma d'Olla, 1800-1950 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Or&fit alp. 

1207. Crocus nudiflorus Sm. 

Pla d'Anyella (VAYR. in CAD..F/. Cat. V: 299). 

— Estatges subalpí i monta superior, cc. Localment molt abundant. (1150) 
1500-2200 m. 
Prats i pastures. Seslerietalia, Nardion, Caricetalia curvulae, Arrhenatherion. IX-X. 

Frequent a les serres pre-pirinenques: Pla de Rus, abundant; Pla d'Anyella, 1875 m; 
solells de la Covil (Ripollés), 1900 m; Coll Pan, 1775 m; Coll de Jou, 1650 m;Sant 
Amane, 1600-1700 m; La Comallonga, 1900 m; entre Boixetera i els Prats, 
1400-1600 m, molt abundant; El Tarter, 1650 m; cap al Coll del Pal, 1700-1750 m; 
vers el Coll de Portóles, 1650-1700 m, molt abundant. 
A la zona axial sembla mes rar: Cap de Pore, 2200 m; Gorges de Nuria, 1900 m; sota 
Pedrisses, 1800 m; vora Daió, 1150-1225 m, molt abundant. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Lateatl. S 

JUNCACEAE 

Junáis jaequini L. 

Nuria (CAD., Fl. V.: \\%;Exc.: 103). 

- Planta inexistent als Pirineus. A l'herbari Cadevall no hi ha exemplars determinats amb aquest 
nom. Remarqueu que el mateix CAD. no inclou pas l'espécie en la seva flora de Catalunya. 

1208. Juncus filiformis L. 

— Pia del Rol, 1875 m, en una petita depressió húmida. Única localitat on hem vist 
aquesta especie, a d'altres comarques pirinenques no gaire rara. 

DG 38. Circumbor. 

1209. Juncus balticus Willd. subsp. pyrenaeus (Timb.-Lagr. et Jeanb.) P. Fourn . ; / . pyre-
naeus Timb.-Lagr. et Jeanb., / . arcticus auct. 

Cap a Noucreus (CAD.,Fl. Cat. V: 422, sub / . arcticus). 

— Alta muntanya axial, rr. 2075-2500 m. 
Es fa a les mulleres deis Caricetalia nigrae. VIII-IX. ' 

Coma de les Mulleres, 2075 m; Coma de Vaca, 2300 m; Coma de Fresers, 2225 m; 
cap a les Fonts del Freser, 2500 m. Nuria (M. GARRIGA in BC 93931). 

DG 39. Pir. E. L'espécie, circumbor.-alp. 
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Rasa, 2000 m; cap al Coll de la Creueta, 1850 m; Toses, 1500 m; Costa Pubilla.. 20.00
m; La Covil, 1825 m; Pla de Prats, 1550 m; sota Campelles, 1250 m; Pla de> Pena,
1725 m, molt abundant; llisos de Taga, sobre la Balcera, 1700 m; Pla de la Llagona,
1750 m; vessants del Puig s'Estela i del Puig de Coma d'Olla, 1800-1950 m.

DG 29, 39,18,28,38,37.

1207. Croeus nudiflorus Sm.

Pla d'Anyella (VAYR. in CAD., FI. Cat. V: 299).

Oròfit alp.

- Estatges subalpí i montà superior, cc. Localment molt abundant. (I 150)
1500-2200 m.
Prats i pastures. Seslerietalia, Nardion, Caricetalia curvulae, Arrhenatherion. IX·X.

Freqüent a les serres pre-pirinenques: Pla de Rus, abundant; Pla d'Anyella, 1875 m;
solells de la Covil (Ripollès), 1900 m; Coll Pan, 1775 m; Coll de Jou, 1650 m; Sant
Amanç, 1600-1700 m; La Comallonga, 1900 m; entre Boixetera i els Prats,
1400-1600 m, molt abundant; El Tarter, 1650 m; cap al Coll del Pal, 1700-1750 m;
vers el Coll de Pòrtoles, 1650-1700 m, molt abundant.
A la zona axial sembla més rar: Cap de Porc, 2200 m; Gorges de Núria, 1900 m; sota
Pedrisses, 1800 m; vora Daió, 1150-1225 m, molt abundant.

DG 39,18,28,38,48,37.

Juncus jacquini L.

Núria (CAD.. FI. v.: li 8; Exc.: 103).

JUNCACEAE

Lateat!. S

- Planta inexistent als Pirineus. A ¡'herbari Cadevall no hi ha exemplars determinats amb aquest
nom. Remarqueu que el mateix CAD. no inclou pas ¡'espècie en la seva nora de Catalunya.

1208. JllOeus filiformis L.

- Pla del Rol, 1875 m, en una petita depressió humida. Única localitat on hem vist
aquesta espècie, a d'altres comarques pirinenques no gaire rara.

DG 38. Circumbor.

1209. JllOeus baltieus WilId. subsp. pyrenaeus (Timb.-Lagr. et Jeanb.) P. Fourn.; J. pyre
naeus Timb.-Lagr. et Jeanb., J. aretieus auet.

Cap a Noucreus (CAD., FI. Cat. V: 422, sub J. aretieus).

- Alta muntanya axial, rr. 2075-2500 m.
Es fa a les mulleres dels Carieetalia nigrae. VIII-IX. .

Coma de les Mulleres, 2075 m; Coma de Vaca, 2300 m; Coma de Fresers, 2225 m;
cap a les Fonts del Freser, 2500 m. Núria (M. GARRJGA in BC 93931).

DG 39. Piro E. L'espècie, eireumbor.-alp.



1210. Juncus inflexus L.; / . glaucus Ehrh. 

VaU de Conill, 1350 m (BOLOS et VIVES in O. de BOLOS, De veg. not. II: 220, 
Cariceto-Eriphoretum latifolii). 
Queralbs, 1150 m (BOLOS et VIVES in O. de BOLOS, De veg. not. II: 221, Cirsieto-
Menthetum longifoliae). 

- Estatge monta, ce. 800-1700 m. 
Jonqueres i mulladius en medis pocs ácids i eutrofics. Agropyro-Rumicion crispí, 
Molinietalia, Holoschoenetalia. VI-VIII. 

Sota el Casot (800 m), Aigües de Ribes (850 m), El Baell (1100-1300 m), baga de 
Campelles (1325 m), Prat de Jou (1675 m), Ventola (1275 m), sobre El Sola (1250 
m), Nevá, de Fornells a Espinosa, cap a la Collada de Toses (1700 m), sobre Toses 
(1500-1600 m), Queralbs, Ribesaltes, Sta. Caterina, Conivella, Can Barratort (1100 
m), Estany de Can Roca (1475 m), cap a l'Orri Vell, Plans de Portóles, cap a la 
Collada Verda (1600 m), vora el Pía del Freixe (1625 m), Coll de Jou, etc. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Plurireg. 

1211. Juncus effusus L. 

Queralbs, 1150 m (BOLOS et VIVES in O. de BOLOS, De veg. not. II: 222, Cirsieto-
Menthetum longifoliae). 

— Estatge monta, en terrenys silicis, r. Penetra un xic a l'estatge subalpí. Localment 
pot ésser abundant. 975-1800 m. 
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9 • Juncus balticus subsp. pyrenaeus
• Juncus filiformis
O Juncus capitatus
e Juncus bulbosus

--,

7
2 3

1210. Juneus inflexus L.;/. glaueus Ehrh.

Vall de Conill, 1350 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. nat. li: 220,
Cariceto-Eriphoretum latifo/il).
Queralbs, 1150 m (BOLÒS et VNES in O. de BOLÒS, De veg. nat. lI: 221, Cirsieto
Menthetum longifoliae).

- Estatge montà, cc. 800-1700 m.
Jonqueres i mulladius en medis pocs àcids i eutròfics. Agropyro-Rumicion crispi,
Molinietalia, Holoschoenetalia. VI-VIII.

Sota el Casot (800 m), Aigües de Ribes (850 m), El Baell (1100·1300 m), baga de
Campelles (1325 ml, Prat de Jou (1675 m), Ventolà (1275 ml, sobre El Solà (1250
ml, Nevà, de Fornells a Espinosa, cap a la Collada de Toses (1700 m), sobre Toses
(1500·1600 m), Queralbs, Ribesaltes, Sta. Caterina, Conivella, Can Barratort (1100
m), Estany de Can Roca (1475 m), cap a l'Orri Vell, Plans de Pòrtoles, cap a la
Collada Verda (1600 m), vora el Pla del Freixe (1625 m), Coll de Jou, etc.

DG 18,28,38,48,37. Plurireg.

1211. JuneuseffususL.

Queralbs, 1150 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS,De veg. nat. lI: 222,Cirsieto
Menthetum longifoliae).

- Estatge montà, en terrenys silicis, r. Penetra un xic a l'estatge subalpí. Localment
pot ésser abundant. 975-1800 m.



Jonqueres i llocs humits. Sobretot al Juncion acuti/lori. VII-IX. 

Entre el Baell i Campelles, 1275 m; sota Roques Blanques, 975 m; vora la Collada de 
Toses, 1750 m; vali Estremerà, 1700 m; part interior de les Gorges del Freser (Daió, 
Salt del Grill,...), 1225-1400 m; Sta. Caterina, 1050 m; sobre el Bosc del Rei, 1025 
m; Ribesaltes, 980 m; ElMas, 975 m; solell del Bosc de Ribes, 1550 m; sobre 
Boixetera, 1525 m; cap a l'Orri Veli, 1450 m. 

DG 39, 18, 28, 38. Circumbor. 

1212. Juncus conglomeratus L. 

Ribes (CAD., FI. Cat. V: 424). 

— Estatge monta i part inferior del subalpf, c. 1000-1800 m. 
Jonqueres i mulleres. De 1'ordre Molinietalia. VII-IX. 

Sobre Toses (1550-1600 m), cap a la Collada de Toses (1700-1775 m), sobre Dòrria 
(1700 m), baga de Fornells, vora Nevà (1300 m), Prat de Jou (1675 m), Pia de Prats, 
del Baell a Campelles, vali Estremerà, Salt del Sastre (1650 m), Gorges del Freser 
(Salt del Grill, Les Ribes, La Balma,... 1225-1700 m), Sta. Caterina, cap al Mas, sobre 
Pardines (fìns a uns 1800 m), La Moscatosa, Boixetera, Plans de Pòrtoles, Coli de 
Jou. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Lateeur. 

1213. Juncus trifidus L. subsp. trifidus 

Nuda (POURRET in WK., Prodr. I: 179) (CAD., Exc: 103) (SEN., ,4<iJ.: 178; FI. 
N.: 78) 
Nùria i Queralbs (PUIGG. in COSTA, SupL: 79); roques de les muntanyes de Nùria 
(VAYR., Cat. N.: 79); roques de Nùria (FI. V.: 118); Nùria (Cremai i Noufonts) 
(CAD., FI. Cat. V: 419). 
Coli de Lio, 2320 m (BR.-BL., Vég. alp.: 37, Saxifragetum mixtae); vers elPic de la 
Fossa del Gegant, 2300 m, Pie de Segre, 2500 m (BR.-BL., /. c. t . 23 , Pumileto-
Festucetum supinae); Coli de Nùria, 2600 m (BR.-BL., /. c. t. 24, Curvuleto-
Leontidetum pyrenaicì). 
Marge del Pia de Gorrablanc, 2400 m (BAUD. in SOUT.,Mod. supraf.: 125 t.). 
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala de la zona Gorrablanc-Puigmal, 2360-2650 m, 
dintre les comunitats amb Festuca supina (vegeu t. V, XVIII, XIX, XX i XXIV). 

— Alta muntanya axial, ccc; a la zona pre-pirinenca francament rar. Davalla esporàdi-
cament a l'estatge monta. (1175) 1700-2800 m. 
Es fa a les pastures acidòfiles poc seques. Festucion airoidis, Nardion,... 
També apareix algun cop als relleixos de roca i a les escletxes. VII-IX. 

Freqùent i abundant a la zona axial: Gorrablanc, sobre el Collet de les Barraques 
(1975 m), cap a la Font de l'Home mort (1825 m), El Borrut (2425 m), Coma de 
Fontseca, Pas dels Lladres, tossa del Puigmal (2800 m), Clotxes del Puigmal, Gorges 
de Nùria (1700-2000 m), Coma de Gombreny, voltants de Nùria, Coli d'Er (2700 m), 
Serra de l'Embut, Ras de l'Ortigar (molt abundant), Coma de Fontnegra, cap a 
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Jonqueres i llocs humits. Sobretot al funcion acutiflori. VII-IX.

Entre el Baell i Campelles. 1275 m; sota Roques Blanques. 975 m; vora la Collada de
Toses. 1750 m; vall Estremera. 1700 m; part inferior de les Gorges del Freser (Daió.
Salt del Grm •...). 1225-1400 m; Sta. Caterina. 1050 m; sobre el Bosc del Rei. 1025
m; Ribesaltes, 980 m; El Mas. 975 m; solell del Bosc de Ribes. 1550 m; sobre
Boixetera, 1525 m; cap a l'Orri Vell, 1450 m.

DG 39, 18.28,38. Circurnbor.

1212. Juncus conglomeratus L.

Ribes (CAD., FI. Cat. V: 424).

- Estatge montà i part inferior del subalpí,c. 1000-1800 m.
Jonqueres i mulleres. De l'ordre Molinietalia. VII-IX.

Sobre Toses (1550-1600 ml. cap a la Collada de Toses (1700-1775 ml. sobre Dòrria
(1700 ml. baga de Fornells, vora Nevà (1300 ml. Prat de Jou (1675 ml. Pla de Prats.
del Baell a Campelles. vall Estremera. Salt del Sastre (1650 ml. Gorges del Freser
(Salt del Grill, Les Ribes, La Balma•... 1225-1700 ml. Sta. Caterina, cap al Mas, sobre
Pardines (fins a uns 1800 ml, La Moscatosa. Boixetera. Plans de pòrtoles. Coll de
Jou.

DG 39. 18.28.38,48.37. Lateeur.

1213. Juncus trifidus L. subsp. trifidus

Núria (pOURRET in WK., ?rodr. 1: 179) (CAD .• Exc.: 103) (SEN .• Add.: 178; FI.
N.: 78)
Núria i Queralbs (PUIGG. in COSTA. SupL: 79); roques de les muntanyes de Núria
(VAYR., Cat. N.: 79); roques de Núria (FI. V.: 118); Núria (Cremal i Noufonts)
(CAD.• FI. Cat. V: 419).
Coll de Llo. 2320 m (BR.-BL.. Vég. alp.: 37. Saxifragetum mixtae); vers el Pic de la
Fossa del Gegant. 2300 m, Pic de Segre. 2500 m (BR.-BL.• I. c. I. 23. Pumileto
Festucetum supinae); Coll de Núria. 2600 m (BR.-BL., I. c. I. 24. Curvuleto
Leontidetum pyrenaici).
Marge del Pla de Gorrablanc, 2400 m (BAUD. in SOUT .• Mod. supraf: 125 t.).
SERVE (Rech comp.) l'assenyala de la zona Gorrablanc-Puigmal. 2360-2650 m.
dintre les comunitats amb Festuca supina (vegeu I. V. XVIII. XIX. XX i XXIV).

- Alta muntanya axial, cec; a la zona pre-pirinenca francament rar. Davalla esporàdi
cament a l'estatge montà. (1175) 1700-2800 m.
Es fa a les pastures acidòftles poc seques. Festucion airoidis. Nardion, ...
També apareix algun cop als relleixos de roca i a les escletxes. VII-IX.

Freqüent i abundant a la zona axial: Gorrablanc. sobre el Collet de les Barraques
(1975 ml, cap a la Font de l'Home mort (1825 ml, El Borrut (2425 ml, Coma de
Fontseca, Pas dels Lladres. tossa del Puigmal (2800 ml. Clotxes del Puigmal. Gorges
de Núria (1700-2000 ml, Coma de Gombreny. voltants de Núria, Coll d'Er (2700 ml.
Serra de l'Embut. Ras de l'Ortigar (molt abundant). Coma de Fontnegra, cap a



Pedrisses, Coma de Noufonts, Noucreus, Pie de la Fossa del Gegant (2800 m} Coma 
de Vaca, Coll de Torreneules, Planell de Coma de Vaca, Coma de Fresers, Bastiments 
(2750 m), Balandrau (abundant sobretot ais vessants obacs, 1900-2500 m) Coll de la 
Marrana, Coll de la Coma de POrri, Les Espiguetoses, (1900 m), zona de La Balma-
Guardiola (1700-1800 m),Puig Cerverís (2100 m),... 
A les serres pre-pirinenques, només en terrenys silicis o en sois molt acidificats: sobre 
la Collada de les Tortes, 2000 m; Coll del Remólo, 1925 m; Pía de Pujalts, 2000 m; 
Uisos de Taga, sobre els Clots de Macana, 1650 m; vessants del Puig s'Estela; Coll del 
Pal, 1750-1850 m, no pas rar. També a la Roca del Duc, 1175 m, localitat abissal 
extraordinaria. 

DG 29, 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Árt.-alp. 

1214. Juncus compressus Jacq. 

- Cap al Pou de Taga, 1875 m. No l'hem vist enlloc mes. 

DG 38. Lateeur. 

1215. Juncus bufonius L. 

- Estatge monta i part inferior del subalpí, en terrenys silicis, r. 950-1750 m. 
Camins, replanets de roca, Uocs sorrenes,... temporalment humits. Isoeto-Nanojun-
cetea. 

Coll de la Casassa, 1200 m; Prat de Jou, 1675 m; sota Ventola, 1275 m; sota 
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Pedrisses, Coma de Noufonts, Noucreus, Pic de la Fossa del Gegant (2800 m) Coma
de Vaca, Coll de Torreneules, Planell de Coma de Vaca, Coma de Fresers, Bistiments
(2750 ml, Balandrau (abundant sobretot als vessants obacs, 1900-2500 ml. Coll de la
Marrana, Coll de la Coma de l'Orri, Les Espiguetoses, (1900 ml, zona de La Balma
Guardiola (1700-1800 ml, Puig Cerverís (2100 m),...
A les serres pce-pirinenques, només en terrenys silicis o en sòls molt acidificats: sobre
la Collada de les Tortes, 2000 m; Coll del Remolò, 1925 m; Pla de Pujalts, 2000 m;
llisos de Taga, sobre els Clots de Maçana, 1650 m; vessants del Puig s'Estela; Coll del
Pal, 1750·1850 m, no pas rar. També a la Roca del Duc, 1175 m, localitat abissal
extraordinària.

DG 29, 39,18,28,38,48.

9 Juncus trifidus

7
2

1214. Juncus compressus Jacq.

- Cap al Pou de Taga, 1875 m. No l'hem vist enlloc més.

DG 38.

3

Àrt.-alp.

Lateeur.

1215. Juncus bufonius L.

- Estatge montà i part inferior del subalpí, en terrenys silicis, r. 950-1750 m.
Camins, replanets de roca, llocs sorrencs,... temporalment humits. Isoeto~Nanoiun
cetea.

Coll de la Casassa, 1200 m; Prat de Jou, 1675 m; sota Ventolà, 1275 m; sota



Toses, 1525 m; Ribes de Freser, 975 m; valí del Macanell, 1100 m, 1200 m;Prat del 
Bac, 1275 m; sota Ribesaltes, 975 m; Mas Conill, 1200 m; sota can Barratort, 1150 
m; Boixetera, 1450 m; Pía de la Llagona, 1725 m. 

DG 39, 18, 28, 38. Plurireg. (Subcosm.) 

1216. Juncus capitatus Weigel 

- Prat del Bac, 1275 m, ais replanéis de roca; única localitat on hem vist la planta. 
(Vegeu mapa pág. 665). 

DG 39. Plurireg. 

1217. Juncus bulbosus L.; / . supinus Moench 

- Nuria, 2000 m, en una mullera. No l'hem vist en Uoc mes. (Vegeu mapa pág. 665). 

DG 39. Eur. 

1218. Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.;/. sylvaticus auct., non Reichard 

— Estatge monta i part inferior del subalpí, c. 975-1775 m. 
Mulleres i jonqueres en medis poc o molt ácids. De l'alianca Junción acutiflori. 
VII-VIII. 

C á p a l a Collada de Toses, 1700-1775 m; sobre Toses, 1525 m; Planes, 1300 m; vora 
Nevá, 1300 m; solell de Ventola, 1100 m; Roques Blanques, 975 m; valí del Macanell, 
1200 m; cap a Daió i part inferior de les Gorges del Freser; Sta. Caterina, 1050 m; 
cap al Mas, 1075 m; sota Ribesaltes, 980 m; de Pardines a Boixetera; sobre Boixetera, 
1525 m; Plans de Portóles, fins a prop de la Collada Verda, 1500-1600 m. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Eur. 

1219. Juncus alpinus Vill. subsp. alpinus 

Nuria (VAYR., Cat. N.: 79) (SEN.,Add.: 177 "i var.pygmaeus Asch. et Gr.";F/ . N.: 
78 "amb la var. pygmaeus"). 
Nuria, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pinguiculetum); Nuria, 2100 m 
(BR.-BL., /. c. t. 16, Caricetum fuscae). 

— Estatges subalpí i monta superior, rr. 1550-2150 m. 
Es fa a les mulleres, tant en terrenys calcaris com silicis. Scheuchzerio-Caricetea 
nigrae. VII-IX. 

Sota el Collet Verd, 2100 m; Coma de les Mulleres, 2075 m; Gorges de Nuria, 1825 
m; Coma del Gispet, 2150 m; Les Marrades, 1800 m; Plans de Nevá, 1600 m;Pla de 
Prats, 1550 m; Plans de Portóles, 1650 m. 

DG 29, 39, 28, 38. Circumbor. 

1220. Juncus articulatus L.,J. lamprocarpus Ehrh. 

Valí de ConÜl, 1350 m (BOLOS et VIVES in O. de BOLOS, De veg. not. II: 220, 
Cariceto-Eriophoretum latifolii). 
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Toses, 1525 m; Ribes de Freser, 975 m; vall del Maçanell, 1100 m, 1200 m; Prat del
Bac, 1275 m; sota Ribesaltes, 975 m; Mas Conill, 1200 m; sota can Barratort, 1150
m; Boixetera, 1450 m; Pla de la Uagona, 1725 m.

DG 39, 18,28,38. Plurireg. (Subcosm.)

1216. Juncus capitatus Weigel

- Prat del Bac, 1275 m, als replanets de roca; única localitat on hem vist la planta.
(Vegeu mapa pàg. 665).

0039 ~~.

1217. Juncus bulbosus L.;J. supinus Moenclt

- Núria, 2000 m, en una mullera. No l'hem vist en lloc més. (Vegeu mapa pàg. 665).

DG 39. Eur.

1218. Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.;J. sylvaticus auct., non Reichard

- Estatge montà i part inferior del subalpí, c. 975-1775 m.
Mulleres i jonqueres en medis poc o molt àcids. De l'aliança Juncion acuti[lori.
VII-VIII.

Cap a la Collada de Toses, 1700-1775 m; sobre Toses, 1525 m; Planès, 1300 m; vora
Nevà, 1300 m; solell de Ventolà, 1100 m; Roques Blanques, 975 m; vall del Maçanell,
1200 m; cap a Daió i part inferior de les Gorges del Freser; Sta. Caterina, 1050 m;
cap al Mas, 1075 m; sota Ribesaltes, 980 m; de Pardines a Boixetera; sobre Boixetera,
1525 m; Plans de Pàrtoles, fins a prop de la Collada Verda, 1500·1600 m.

DG 39, 18,28,38,48. Eur.

1219. Juncus alpinus Vil\. subsp. alpinus

Núria (VAYR., Cat. N.: 79)(SEN., Add.: 177 "i var. pygmaeus Asch. et Gr."; FI. N.:
78 "amb la var. pygmaeus").
Núria, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, CaricelO-Pinguiculetum); Núria, 2100 m
(BR.-BL.,!. c. t. 16, Caricetumfuscae).

- Estatges subalpí i montà superior, rr. 1550-2150 m.
Es fa a les mulleres, tant en terrenys calcaris com silicis. Scheuchzerio-Caricetea
nigrae. VII-IX.

Sota el Callet Verd, 2100 m; Coma de les Mulleres, 2075 m;Gorges de Núria, 1825
m; Coma del Gispet, 2150 m; Les Marrades, 1800 m; Plans de Nevà, 1600 m;Pla de
Prats, 1550 m; Plans de Pàrtoles, 1650 m.

DG 29,39,28,38. Circumbor.

1220. Juncus articulatus L.; J. lamprocarpus Ehrh.

Vall de Conill, 1350 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. noto lI: 220,
Cariceto-Eriophoretum latifoli/).



Queralbs, 1150 m (BOLOS et VIVES in O. BOLOS, De veg. not. II: 222, Cirsieto-
Menthetum longifoliae). 

— Estatge monta, ce; penetra a l'estatge subalpí. 800-2050 m. 
Jonqueres i mulladius. Molinietalia coeruleae, Holoschoenetalia, Scheuchzerio-Carice-
tea nigrae. VII-IX. 

Sota el Casot (800 m), Aigües de Ribes, Torrent Roig, El Baeü (1100-1200 m), baga 
de Campelles, Prat de Jou (1675 m), Roques Blanques, vora Nevá (1300 m), Plans de 
Nevá (1600 m), vora la Collada, de Toses (1775 m), Sta. Caterina, Queralbs, Gorges 
de Nuria (1850 m), Coma de Fontnegra (2050 m), La Balma (1700 m), Pardines, 
Puigsac, Estany de Can Roca (1475 m), La Moscatosa, cap a Boixetera (1350 m), 
l'Orri Vell (1500 m), sobre Boixetera (1575 m), plans de Portóles, cap a la Collada 
Verda (1600 m), Pía del Freixe, etc. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Holárt. 

1221. Juncus triglumis L; / . pyrenaicus Cad. et Pau 

Davant del Salt de l'Aigua (CAD., Fl. V.: 118, sub / . stygius L. var. pyrenaicus; Fl 
Cat. V: 419); Pía de Sallent, escletxes humides del rocam (CAD.,Exc: 95). 
Confluencia deis rius Noufonts i Mulleres (CAD., Exc: 95); cap a Noufonts (CAD., 
Fl. Cat. V: 419). 
Nuria (SEN.,Add.: 177; Fl. N.: 78). 
(Vegeu també Scirpus caespitosus). 

— Alta muntanya axial, rr. 1800-2100 m. 
Mulleres poc acides. Scheucherio-Carícetea nigrae. VI-IX. 

Relativament freqüent a la zona de Nuria, 2000-2100 m; Coma de Fontalba; Coma 
de Fresers, 2010 m. 

D G 2 9 , 3 9 . Circumbor.-alp. 

1222. Luzula campestris (L.) DC. in Lam. et DC. 

Ribes (VAYR.), Nuria (TEX.) (in CAD., Fl. Cat. V: 437). 
MONTS. (Luzula: 489) diu que fou indicada a Nuria per VAYR. (al Cat. N.) i per 
SEN.; pero VAYR. en fa només una citació molt vaga, i SEN. no la inclou al seu 
catáleg. 
(Vegeu també L. multiflora iL. sudetica). 

— Estatges monta i subalpí en terrenys silicis, ccc. 825-2200 m. 
Prats i landes, en terrenys silicis o en sois descalcificats. Calluno-Ulicetea, Mesobro-
mion. IV-VII. 

Des de la zona meridional de la Valí fins al Pía de Rus, a la valí de Nuria i a Portóles. 
Rara, pero, a les zones calcáries, i sobretot a la Serra de Montgrony. Vora Estéguel, 
Aigües de Ribes (825 m), El Baell, Pía de l'Agon, Pía de Prats (1550 m), Pía de la 
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Queralbs, 1150 m (BOLÒS et VIVES in O. BOLÒS, De veg. noto 11: 222, Orsieto
Menthetum longifoliae).

- Estatge montà, cc; penetra a l'estatge subalpí. 800-2050 m.
Jonqueres i mulladius. Molinietalia coeruleae, Holoschoenetalia, Sc!leucl1zerio-Carice·
tea nigrae. VII-IX.

Sota el Casot (800 ml, Aigües de Ribes, Torrent Roig, El Baell (1100-1200 ml, baga
de Campelles, Prat de Jou (1675 ml, Roques Blanques, vora Nevà (1300 ml, Plans de
Nevà (1600 ml, vora la Collada de Toses (1775 ml, Sta. Caterina, Queralbs, Gorges
de Núria (1850 ml, Coma de Fontnegra (2050 ml, La Balma (1700 ml, Pardines,
Puigsac, Estany de Can Roca (1475 ml, La Moscatosa, cap a Boixetera (1350 ml,
l'Orri VeU (1500 ml, sobre Boixetera (1575 ml, plans de Pòrtoles, cap a la CoUada

Verda (1600 ml, Pla del Freixe, etc.

DG 39, 18,28,38,48,37. Holàrt.

1221. Juncus triglumis L; J. pyrenaicus Cad. et Pau

Davant del Salt de l'Aigua (CAD., FI. V.: 118, sub J. stygius L. var. pyrenaicus; FL

Cat. v.. 419); Pla de Sallent, escletxes humides del rocam (CAD., Exc.: 95).
Confluència dels rius Noufonts i Mulleres (CAD., Exc.: 95); cap a Noufonts (CAD.,
FI. Cat. V: 419).
Núria (SEN.,Add.: 177; FI. N.: 78).

(Vegeu també Scirpus caespitosus).

- Alta muntanya axial, rr. 1800-2100 m.
Mulleres poc àcides. Scheucherio-Caricetea nigrae. VI-IX.

Relativament freqüent a la zona de Núria, 2000-2100 m; Coma de Fontalba; Coma
de Fresers, 2010 m.

DG 29, 39. Circumbor.-alp.

1222. Luzula campestris (L.) DC. in Lam. et DC.

Ribes (VAYR.), Núria (TEX.) (in CAD., FI. Cat. V: 437).
MONTS. (Luzula: 489) diu que fou indicada a Núria per VAYR. (al Cat. N.) i per
SEN.; però VAYR. en fa només una citació molt vaga, i SEN. no la inclou al seu
catàleg.
(Vegeu també L. multiflora i L. sudetica).

- Estatges montà i subalpí en terrenys silicis, ccc. 825-2200 m.
Prats i landes, en terrenys silicis o en sòls descalcificats. Calluno·Ulicetea, Mesobro·
mion. IV-VII.

Des de la zona meridional de la Vall fms al Pla de Rus, a la vaU de Núria i a pòrtoles.
Rara, però, a les zones calcàries, i sobretot a la Serra de Montgrony. Vora Estèguel,
Aigües de Ribes (825 ml, El Baell, Pla de l'Agon, Pla de Prats (1550 ml, Pla de la



Serra, Campelles, vali del Bac, Plañóles, sobre el Palós (1800 m), vers la Creu de 
Meians (1925 m), Collada de Toses, Pia d'Anyella, Costes de l'Huguet, Costa Rasa 
(2000 m), voltants de Ribes (Macana, Capdevila, El Ginestar,...), sobre el Collet de les 
Barraques (2000 m), cap a la Font de l'Home mort, sobre Queralbs, La Farga, sobre 
Fustanyà, torrent del Fom, Gorges de Nuria, vora Nuria, Els Entreforcs (2200 m), 
Gorges del Freser, Coli deis Homes (2100 m), Els Emprius de Serrât, Pia de les Basses 
de Dalt (1875 m), sobre la Falgosa (1425 m), sobre Can Barratort, vora l'Estany de 
Can Roca, Puig de Coma d'Olla, cap al Coli del Pal, Conivella, llisos de Taga, Coli de 
Jou, Pia de Pena (1725 m), Saltor, etc. etc. 

DG 29, 39, 18, 28, 38 ,48 , 37. Subcosm. A Europa, lateeur. 

1223. Luzula multiflora (Retz.) Lej.;Z-. campestris (L.) DC. subsp. multiflora (Retz.) Buch. 

Nuria (VAYR., Cat. N.: 19, Pl. Cat. 1931: 60, sub var. congesta Gr. et Godr.); vali de 
Nuria (GAUT., Catal. . 420 , sub¿ . erecta Desv. var. congesta (Lej.); in CAD., F/. Cat, 
V: 437); muntanyes de Nuria (VAYR. in CAD., FI. Cat. V: 437). 
Serra de Montgrony (SEN., Nombr. loc.: 404, sub L. erecta Desv. raça pyrenaea 

Sen.). 
Vali de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp.: 253,Saxifrageto-Rhodoretum). 
MONTS. (Luzula: 503) recull la citació de SEN. i hi afegeix: Coma Rasa (llegiu Costa 
Rasa), 1900 m i 2200 m (MONTS, in BCF), cap a Puigllançada, 2300 m (MONTS, in 
BCF), Nuria, 2000 m (SEN. herb.), Nuria, 2100 m (LOSA in BCF). El mateix autor 
(/. c: 507) repeteix la indicado vayredana de L. multiflora var. congesta i hi afegeix 
encara, referida a L. erecta var. congesta, una citació de DESP. et CON. del Coli de 
Nuria; assenyala, però que aqüestes citacions es deuen probablement a confusici amb 
L. camprestris o L. multiflora. 
(Vegeu L. sudetica). 

— Estatge subalpí, ecc. Davalía algún cop a l'estatge monta. (1000) 1500-2200 m. 
Prats i landes, en terfenys silicis o en sols descalcificáis. Rarament als boscos clars 
Calluno-Ulicetea, Mesobromion. VI-VIII. 

Coli del Cortal de la Morera (1650 m), Prat de Jou, Costa Pubilla (1950 m „ Coli de 
les Fontetes, sobre el Palós (1800 m), sobre Toses (1600 m), Coli de la Creueta, 
Costa Rasa, Puigllançada (2175 m), Sta. Caterina (1000 m), baga d'Estremerà (1500 
m), Bac de la Foradada (2100 m), Coma de Fontalba (2100 m), Nuria (2075 m), 
Bosc de Carboners, La Balma, Clot del Malinfern, Coli deis Homes, Serra de la Canya, 
Pia de Batibaumes, Collada de Meianells, Puig del Pia de les Pasteres, Coli del Pal, 
Puig de Coma d'Olla, Pia de la Llagona, llisos de Taga, Sant Amanç, Collet de Saltor, 
etc. 
A l'herbari Vayreda hem vist un exemplar de Nuria déterminât com a L. multiflora 
var. congesta; al nostre parer, es tracta de L. campestris. 

La majoria deis exemplars comarcáis presenten alguns caràcters que els acosten a ¿ . 
sudetica i poden considerar-se inclosos dins de la subsp. pyrenaica P. Monts. Tota 
manera, només alguns individus reuneixen tots els caràcters diferenciáis de la subspè
cie; son força constants el color fose de les flors i de la càpsula, així com la forma i el 
color de la llavor tipies de la subsp. pyrenaica. Per altres caractéristiques, però, hi ha 
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Serra. Campelles. vall del Bac. Planoles. sobre el Palós (1800 ml. vers la Creu de
Meians (1925 ml. Collada de Toses. Pla d·Anyella. Costes de I·Huguet. Costa Rasa
(2000 ml. voltants de Ribes (Mal'ana. Capdevila. El Ginestar ....). sobre el Callet de les
Barraques (2000 ml. cap a la Font de l'Home mort. sobre Queralbs. La Farga. sobre
Fustanyà. torrent del Forn. Gorges de Núria. vora Núria. Els Entreforcs (2200 ml.
Gorges del Freser. Coll dels Homes (2100 ml, Els Emprius de Serrat. Pla de les Basses
de Dalt (1875 ml. sobre la Falgosa (1425 ml. sobre Can Barratort. vora l'Estany de
Can Roca, Puig de Coma d'Olla. cap al Coll del Pal. Conivella.llisos de Taga. Coll de
Jou. Pla de Pena (1725 ml. Saltar. etc. etc.

DG 29. 39. 18,28.38.48.37. Subcosm. A Europa.lateeur.

1223. Luzula multiflora (Retz.) Lej.; L. campesm's (L.) DC. subsp. multiflora (Retz.) Buch.

Núria (VAYR .• Cat. N.: 79. PI. Cat. 1931: 60, sub var. congesta Gr. et Godr.); vall de
Núria (GAUT .• Catal.: 420.sub L. erecta Desv. var. congesta (Lej.); in CAD .• FI. Cat.
V: 437); muntanyes de Núria (VAYR. in CAD .• FI. Cat. V: 437).
Serra de Montgrony (SEN .• Nombr. Ioc.: 404. sub L. erecta Desv. raça pyrenaea
Sen.).
Vall de Finestrelles. 2100 m (BR.-BL., Vég. alp.: 253.SaxIfrageto-Rhodoretum).
MONTS. (LuzuIa: 503) recull la citació de SEN. i hi afegeix: Coma Rasa (llegiu Costa
Rasa). 1900 m i 2200 m (MONTS. in BCF). cap a Puigllançada. 2300 m (MONTS. in
BCF), Núria. 2000 m (SEN. herb.). Núria. 2100 m (LOSA in BCF). El mateix autor
(I. c.: 507) repeteix la indicació vayredana de L. multiflora var. congesta i hi afegeix
encara, referida a L. erecta var. congesta. una citació de DESP. et CON. del Coll de
Núria; assenyala, però que aquestes citacions es deuen probablement a confusió amb
L. camprestris o L. multIflora.
(Vegeu L. sudetica).

- Estatge subalpí. cec. Davalla algun cop a l'estatge montà. (1000) 1500-2200 m.
Prats i landes, en terrenys silicis o en sòls descalcificats. Rarament als boscos clars
Calluno-Ulicetea, MesobromIon. VI-VIII.

Coll del Cortal de la Morera (1650 ml, Prat de Jou. Costa Pubilla (1950 ml' Coll de
les Fontetes. sobre el Palós (1800 ml. sobre Toses (1600 ml. Coll de la Creueta.
Costa Rasa. Puigllançada (2175 ml. Sta. Caterina (1000 ml. baga d'Estremera (1500
ml, Bac de la Foradada (2100 ml. Coma de Fontalba (2100 ml. Núria (2075 ml.
Bosc de Carboners, La Balma. Clot del Malinfern. Coll dels Homes. Serra de la Canya.
Pla de Batibaumes. Collada de Meianells. Puig del Pla de les Pasteres. Coll del Pal.
Puig de Coma d·Olla. Pla de la Llagona. llisos de Taga. Sant Amanç, Callet de Saltar,
etc.
A l'herbari Vayreda hem vist un exemplar de Núria determinat com a L. multIflora
var. congesta; al nostre parer. es tracta de L. campestris.

La majoria dels exemplars comarcals presenten alguns caràcters que els acosten a L.
sudefica i poden considerar-se inclosos dins de la subsp. pyrenaiea P. Monts. Tota
manera, només alguns individus reuneixen tots els caràcters diferencials de la subspè
cie; són força constants el color fosc de les flors i de la càpsula, així com la forma i el
color de la llavor típics de la subsp. pyrenaIca. Per altres característiques. però. hi ha



exemplars que tiren molt a L. multiflora típica, mentre que d'altres s'acosten mes a* 
L. sudetica. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 37. Lateeur (Subcosm.) 

Luzula sudetica (Willd.) DC. in Lam. et DC.;L. nigricans Desv. 
Muntanyes de Nuria (SEN. Add.: 179). El mateix autor inclou l'espécie en el seu catáleg nurienc 
(Fl. N.: 78j. Nuria (CAD., Fl. Cat. V: 438; SEN. in CAD., /. c ) . 
MONTS. (Luzula: 497) aplega les indicaciones de Nuria (CAD. herb.) i de la valí de Noufonts, 
2100 m, i Puigllancada, Coll de Pal, 2200 m (SEN. herb.). Assenyala, pero, que aquests exem
plars d'herbari corresponen probablement a L. multiflora subsp. pyrenaica. 

- Diversos exemplars pirinencs de l'herbari Sennen (inclosos el de la Coma de Noufonts i el del 
Puigllancada) pertanyen, a parer nostre, a L. multiflora. El plec de l'herbari Cadevall corresponent 
a la seva citació nurienca s'ha d'atribuir a L. campestris. 

1224. Luzula hispánica Chrtek et Kn'sa; L. spicata auct. 

Puigmal (PUIGG. in COSTA,Supl: 80; in WK.,SupL: 47; in CAD., Fl. Cat. V: 438) 
(CAD.,H. V.: 118). 
Roques i pastures elevades de Nuria (VAYR., Cat. N.: 79); muntanyes de Nuria 
(SEN., Add.: 179); a les pastures alpines (SEN., Fl. N.: 78); de Nuria al Puigmal 
(CAD., FL Cat. V: 438). 
Vers Noufonts, 2450 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 21 , Festucetum eskiae); al N de Nuria, 
2200 m (BR.-BL., /. c. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae); Pie de Finestrelles, 
2600 m, vers el Pie de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pie de Segre, 2500 m (BR.-BL., /. 
c. t. 23 , Pumileto-Festucetum supinae); Pie de Finestrelles, 2750 m (BR.-BL., L c. t. 
24, Curvuleto-Leontidetum pyrenaici). 
Nuria (BC 93929), Puigmal (CAD. herb.), Puigllancada, 2400 m(PAU in MA 19780), 
pastures del Pía de Pujalts, 2000 m (SEN., Pl. d'Esp. 2069), in MONTS., Luzula: 
478-479. 
Marge del Pía de Gorrablanc, 2400 m (BAUD, in SOUT.,Mod. supraf.: 126 t.). 
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona del Pía de les Salines-Puigmal, 2290-2830 
m, a diverses comunitats amb F. supina (vegeu t. Ill , XVIII, XIX, XX, XXII i XXIV). 
Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD, et SERVE, Group, vég. Pla t. 1,2 il,Hieracio-
Festucetum supinae). 

— Alta muntanya axial, ccc. També a l'extrem occidental de la Serra de Montgrony, 
on és rara. (1700) 1900-2850 m. 
Pastures alpines acidófiles. Caricetalia curvulae. VI-VIII. 

Corrent des de vora la Collada de Toses fins a Bastiments i al Mont-rpig: Cap a laCreu 
de Meians, Collet de Sant Salvador, Pas dels Lladres, Puigmal (abundant), Bac de la 
Foradada (1950 m), Gorges de Nuria (1800 m), vora Nuria, Coma de l'Embut, Coma 
d'Eina (2650 m), Roc de la Male, Noucreus, Pic de i'Áliga (2400 m), cap a Pedrisses 
(2050 m), Pics de la Vaca (2800 m), Tirapits, Coma de Vaca, Pic de Fresers, Basti
ments (2700 m), Coll de Torreneules (2580 m ) , Les Marrades (1950 m), vessants del 
Balandrau (molt abundant), Serra de la Canya (2100 m), Pla de les Basses de Dalt 
(1875 m), Puig Cerveris (2150 m), Collada de Meianells (1900 m), vessants del 
Mont-roig (1700 m). 
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exemplars que tiren molt a L. multiflora típica, mentre que d'altres s'acosten més a·
L. sudefica.

DG 29,39, 18,28,38,48,37. Lateeur (Subcosm.)

Luzula sudetica (Willd.) DC. in Lam. et DC.;L. nigricQns Dcsv.

Muntanyes de Núria (SEN. Add.: 179). El mateix autor inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc
(FI. N.: 78). Núria (CAD., FI. Cat. V: 438; SEN. in CAD., I. c.).
MONTS. (Luzu1a: 497) aplega les indicaciones de Núria (CAD. herb.) i de la vall de Noufonts,
2100 m. i Puigllançada, CoU de Pal, 2200 ro (SEN. herb.). Assenyala, però, que aquests excm·
plars d'herbari corresponen probablement a L. multiflora subsp. pyrenaica.

- Diversos exemplars pirinencs de l'herbari Scnncn (inclosos el de la Coma de Noufonts i cI del
Puigllançada) pertanyen, a parer nostre, a L. multiflora. El plec de l'herbari CadevaU corresponent
a la seva citació nurienca s'ha d'atribuir a L. campestr;s.

1224. Luzula hispanica Chrtek et Kéísa; L. spicala auct.

Puigmal (PUIGG. in COSTA, Supl.: 80; in WK.,Supl.: 47; in CAD., FI. Cal. V: 438)
(CAn.,FI. v.: 118).
Roques i pastures elevades de Núria (VAYR., Cal. N.: 79); muntanyes de Núria
(SEN., Add.: 179); a les pastures alpines (SEN., FI. N.: 78); de Núria al Puigmal
(CAn., FI. Cat. V: 438).
Vers Noufonts, 2450 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 21, FestucelLlm eskiae); al N de Núria,
2200 m (BR.-BL., I. c. t. 22, Hieracieto-Festucetwn spadiceae); Pic de Finestrelles,
2600 m, vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 2500 m (BR.-BL.,I.
c. t. 23, Pumileto-Festucetum supinae); Pic de Finestrelles, 2750 m (BR.-BL.,l c. t.

24, Curvuleto-Leontidetum pyrenaici).
Núria (BC 93929), Puigmal (CAn. herb.), Puigllançada, 2400 m (pAU in MA 19780),
pastures del Pla de Pujalts, 2000 m (SEN., PI. d'Esp. 2069), in MONTS., Luzula:
478-479.
Marge del Pla de Gorrablanc, 2400 m (BAUD. in SOUT.,Mod. supra!: 126 t.).
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona del Pla de les Salines-Puigmal, 2290-2830
m, a diverses comunitats amb F. supina (vegeu t. III, XV1ll, XIX, XX, XXII i XXIV).
Pla de Gorrablanc, 2450 m (BAUD. et SERVE, Group. vég. Pla t. 1,2 i 7, Hieracio
Festucetum supinae).

- Alta muntanya axial, ccc. També a l'extrem occidental de )a Serra de Montgrony,
on és rara. (1700) 1900-2850 m.
Pastures alpines acidòfIles. Caricetalia curvulae. VI-VIII.

Corrent des de vora la Collada de Toses fms a Bastiments i al Mont-roig: Cap a la Creu
de Meians, Callet de Sant Salvador, Pas dels Lladres, Puigmal (abundant), Bac de la
Foradada (1950 m), Gorges de Núria (1800 m), vora Núria, Coma de l'Embut, Coma
d'Eina (2650 m), Roc de la Malè, Noucreus, Pic de l'Àliga (2400 m), cap a Pedrisses
(2050 m), Pics de la Vaca (2800 m), Tirapits, Coma de Vaca, Pic de Fresers, Basti
ments (2700 m), Coll de Torreneules (2580 m), Les Marrades (1950 m), vessants del
Balandrau (molt abundant), Serra de la Canya (2100 m), Pla de les Basses de Dalt
(1875 m), Puig Cerverís (2150 m), Collada de Meianells (1900 ml, vessants del
Mont-roig (1700 m).



Serra de Montgrony: Puigllançada, 2350 m, abundant; Costes de l'Huguet, 2200 m; 
sobre Costa Rasa, 2100 m; sobre el Pla d'Anyella, 1930 m; vers el Coll de la Creueta, 
1900 m. 

DG 29 ,39 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Ibero-pir. 

1225. Luzula nutans (Vill.) Duval-Jouve; L. pediformis (Chaix) DC. 

Vers el Coll de Finestrelles, 2300 m, Pic de Segre, 2400 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 21 , 
Festucetum eskiae); al N de Nûria, 2200 m (BR.-BL., /. c. t. 22, Hieracieto-Festuce-
tum spadiceae). 

— Alta muntanya axial, r. També a l'extrem occidental de la Serra de Montgrony. 
2000-2600 m. 
Es fa sobretot a les pastures acidofiles dels vessants soleils. Festucion eskiae. VI-VIII. 

Zona axial: sobre el Collet de les Barraques, 2000 m; vers la Cova de Sant Gil, 
2100-2200 m; Bosc de la Mare de Déu, 2050 m; Roc de la Malè, 2100 m; sota el 
Collet Verd, 2150 m; Pic de l'Àliga, 2300 m; sobre les Arques de Coma de Vaca, 
2600 m; Coma de Fresers, 2400 m; Clot del Malinfern, 2300 m. 
També a Costa Rasa, 2000 m, dins elNardion. 

DG 29 ,39 , 18 ,28 . Alp.-pir. 

1226. Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin subsp. sylvatica 

— Estatge monta, rrr. 
Acidôfila. Boscos i llocs ombrîvols humits. VI-VIII. 

Sta. Caterina, 975 m, dins el Quercion robori-petraeae; Els Coforns, 1000 m; torrent 
del Duc, 1125 m, força abundant; baga de Fornells, 1450 m, al Deschampsio-Pinion. 

DG 28 .38 . Eur. 

1227. Luzula lutea (Ail.) DC. 

Muntanyes de Nuria (COSTA, Introd.: 253) (VAYR., Cat. K: 79; in CAD.,Fl. Cat. 
V: 434) (S,m.,Add: 179;Fl. N.: 78). 
Puigmal (PUIGG. in COSTA,Supi: 79) (CAD.,Fl. V.: 118;Fl. Cat. V: 434). 
Altures de Fontnegra ( C A D . . R Cat. V: 434). 
Pic de Finestrelles, 2600 m (BR.-BL., Vég, alp. t. 23,Pumileto-Festucetum supinae); 
Pic de Finestrelles, 2750 m, Coll de Nuria, 2600 m (BR.-BL., /. c. t. 24, Curvuleto-
Leontidetum pyrenaicî); Pic de Segre, 2720 m (BR.-BL.,/. c.: 27,Senecietum leuco-
phyllae). 

SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona del Pas dels Lladres, 2560 m, dintre les 
comunitats amb Festuca supina (vegeu t. XIII i XIV). 

- Estatge alpi de la zona axial; també al subalpí superior, ce. 2000-2800 m. 
Pastures acidofiles alpines, especialment al Festucion airoidis; també als matollars 
rasos delLoiseleurio-Vaccinion. VI-VIII. 
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Serra de Montgrony: Puigllançada, 2350 m, abundant; Costes de l'Huguet, 2200 m;
sobre Costa Rasa, 2100 m; sobre el Pla d'Anyella, 1930 m; vers el Coll de la Creueta,
1900 m.

DG 29, 39,18,28,38.

1225. LuzuJa nutans (Viii.) Duval-Jouve; L. pediformis (Chaix) DC.

Vers el Coll de Finestrelles, 2300 m, Pic de Segre, 2400 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 21,
Festucetum esldae); al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., I. c. t. 22, Hieracieto-Festuce
tum spadiceae).

- Alta muntanya axial, r. També a l'extrem occidental de la Serra de Montgrony.
2000-2600 m.
Es fa sobretot a les pastures acidòfiles dels vessants solells. Festucioll eskiae. VI-VIII.

Zona axial: sobre el Callet de les Barraques, 2000 m; vers la Cova de Sant Gil,
2100-2200 m; Bosc de la Mare de Déu, 2050 m; Roc de la Malè, 2100 m; sota el
Callet Verd, 2150 m; Pic de l'Àliga, 2300 m; sobre les Arques de Coma de Vaca,
2600 m; Coma de Fresers, 2400 m; Clot del Malinfem, 2300 m.
També a Costa Rasa, 2000 m, dins el Nardioll.

DG 29,39,18,28.

1226. Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin subsp. sylvatica

A1p.-pir.

- Estatge montà, rrr.
AcidòfI1a. Boscos i llocs ombrívols humits. VI-VIII.

Sta. Caterina, 975 m, dins el Quercioll robori-pelraeae; Els Cofoms, 1000 m; torrent
del Duc, 1125 m, força abundant; baga de Fornells, 1450 m, al Deschampsio-Pillioll.

DG 28, 38. Eur.

1227. Luzula lutea (AI!.) DC.

Muntanyes de Núria (COSTA, ¡mrod.: 253) (VAYR., Cat. N.: 79; in CAD., FI. Cat.
v.' 434)(SEN.,Add.. 179;FI. N.: 78).
Puigmal (PUIGG. in COSTA, Supl.: 79) (CAD.,FI. V.: 118;F/. Cat. V: 434).
Altures de Fontnegra (CAD., FI. Cat. V: 434).
Pic de Finestrelles, 2600 m (BR.-BL., Vég, alp. t. 23,Pumi/eto-Festucetum supinae);
Pic de Finestrelles, 2750 m, Coll de Núria, 2600 m (BR.-BL., /. c. t. 24, Curvuleto
Leontidetum pyrenaici); Pic de Segre, 2720 m (BR.-BL., I. c.: 27, Senecietum leuco
phy//ae).

SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona del Pas dels Lladres, 2560 m, dintre les
comunitats amb Festuca supina (vegeu t. XIII i XIV).

- Estatge alpí de la zona axial; també al subalpí superior, cc. 2000-2800 m.
Pastures acidòfiles alpines, especialment al Festucion airoidis; també als matollars
rasos del Loiseleurio-Vaccinion. VI-VIII.



Tossa del Puigmal, 2800 m; Coma de Gombreny, 2100 m; Coma de Fontalba; Maria, 
2050 m; vers la Cova d'Amadeu, 2100 m, abundant; Ras de l'Ortigar, 2300 m; Coma 
de l ^mbu t , 2300 m; Pie de Finestrelles, 2700 m; Noufonts, 2700 m;Pic de l'Aliga, 
2400 m; Collet de Fontnegra, 2600 m; Tirapits, 2600 m; Coma de Fresers, 2500 m; 
cap al Coli de la Coma de l'Orri, 2325 m; Bastiments, 2700 m; vessants obacs del 
Balandrau (molt abundant); Coll de Torreneules, 2580 m. 

DG 29, 39. Oròfìt alp. 

1228. Luzula nivea (L.) DC. in Lam. et DC. 

Nuria (CAD.,FI. V.: \\%;Exc.: 103;i7. Cat. V: 435). 
Queralbs {CAD., FI. Cat. V: 435). 
Ribes (VAYR. in CAD., FI. Cat. V: 435). 
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp.: 239,Peucedaneto-Luzuletum desvauxii). 
MONTS. {Luzula: 456) recull la citació cadevalliana de Nuria (avalada per un plec 
d'herbari), la de BR.-BL. i una vaga indicado de VAYR. {Cat. N.: 79) refenda als 
"boscos de la regió inferior." 

— Estatges monta i subalpí, en terrenys silicis, ce. 825-1900 m. 
Acidòfila. Escadusserament apareix sobre terrenys calcaris, en sois descalcificáis. Es 
fa principalment als boscos, però també en altres indrets frescals. Quercion robori-
petraeae, Luzulo-Fagenion, Vaccinio-Piceetea. VI-VIII. 

Des de la zona meridional de la Vali fins a Toses, a les Gorges de Nuria i del Freser i a 
la Collada Verda. Algunes localitats: vail d'Esteguelella, Aiguës de Ribes (850 m), Els 
Coforns, baga de Plañóles, baga de Fornells, baga de Toses (1500 m), sobre Toses 
(1500 m), El Palós (1460 m), Bac de l'Heura, baga de Siat, baga d'Estremerà (molt 
abundant), vers la Farga de Queralbs, Prat del Bac, Gorges de Nuria (sobretot entre el 
Pont de Cremai i el Pia de Salient), Gorges del Freser (Daiô, Les Ribes, La Balma, Les 
Marrades, boscos de la baga,... 1250-1900 m), Cingle del Boc (1675 m), Mas Conili, 
cap a Can Barratort, La Moscatosa (1400 m), vers la Collada Verda (1500 m). 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Subatl. 

Luzula alpino-pilosa (Chaix) Breistr.; £. spadicea (All.) DC. 

Cims de Nuria (VAYR., Cat. N.: 79; in CAD., FI. Cat. V: 436). 

- Un exemplar de l'herbari Vayreda, procèdent de Nuria, correspon en realitat a L. desvauxii. 
Cap altre botànic ha citât la planta a la comarca ni nosaltres la hi hem vista. 

1229. Luzula desvauxii Kunth; L. glabrata (Hoppe) Desv. subsp. desvauxii (Kunth) Bu-
chenau 

Gorges de Nuria {SEN., Add.: Ì19;FI. N.: 78; in CAD..F/. Cat. V: 436). 
Finestrelles (LLEN. in CAD., F/. Cat. V: 436). 
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 28,Peucedaneto-Luzuletum desvauxii). 
MONTS. {Luzula: 460) recull la citació de BR.-BL. i avala les de LLEN. i SEN. amb 
exemplars d'herbari vistos per eli. 
(Vegeu també L. spadicea). 
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Tossa del Puigmal. 2g00 m; Coma de Gombreny. 2100 m; Coma de Fontalba; Noria,
2050 m; vers la Cova d·Amadeu. 2100 m, abundant; Ras de l'Ortigar, 2300 m; Coma
de l'Embut, 2300 m; Pic de Finestrelles, 2700 m; Noufonts, 2700 m; Pic de l'Àliga,
2400 m; Callet de Fontnegra, 2600 m; Tirapits, 2600 m; Coma de Fresers. 2500 m;
cap al Coll de la Coma de l'Orri, 2325 m; Bastiments, 2700 m; vessants obacs del
Balandrau (molt abundant); CoU de Torreneules, 2580 m.

DG29,39. Oròfit alp.

1228. Luzula nivea (L.) DC. in Lam. et DC.

Núria (CAD .• FI. v.: 118;Exc.: 103; FI. Cal. V: 435).
Queralbs (CAD., FI. Cal. v.. 435).
Ribes (VAYR. in CAD., FI. Cal. V: 435).
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp.: 239.Peucedalleto-Luzuletum desvauxii).
MONTS. (Luzula: 4-56) recuU la citació cadevalliana de Núria (avalada per un plec
d'herbari), la de BR.-BL. i una vaga indicació de VAYR. (Cal. N.: 79) referida als
"boscos de la regió inferior."

- Estatges montà i subalpí. en terrenys silicis, cc. 825-1900 m.
Acidòflla. Escadusserament apareix sobre terrenys calcaris, en sòls descalcificats. Es
fa principalment als boscos, però també en altres indrets frescals. Quercion robori
petraeae. Luzulo-Fagenion, Vaccinio-Piceetea. VI-VIII.

Des de la zona meridional de la Vall fIns a Toses, a les Gorges de Núria i del Freser i a
la Collada Verda. Algunes localitats: vall d·Esteguelella. Aigües de Ribes (850 ml. Els
Coforns, baga de Planoles, baga de Fornells, baga de Toses (1500 m), sobre Toses
(1500 m), El Palós (1460 m), Bac de l'Heura, baga de Siat, baga d'Estremera (molt
abundant), vers la Farga de Queralbs. Prat del Bac. Gorges de Núria (sobretot entre el
Pont de Cremali el Pla de Sallent), Gorges del Freser (Daió. Les Ribes, La Balma. Les
Marrades, boscos de la baga•... 1250-1900 m), Cingle del Boc (1675 ml. Mas Conill,
cap a Can Barratort, La Moscatosa (1400 ml. vers la CoUada Verda (1500 ml.

DG 39, 18,28,38,27,37.

Luzu/a alpina-pi/osa (Chaix) Breistr.; L. spadicea (AU.) DC.

Cims de Núria (VAYR., Qzt. N.: 79; in CAD.. FI. Qzl. V.. 436).

Subatl.

- Un exemplar de l'herbari Vayreda, procedent de Núria, correspon en realitat a L. desvauxii.
Cap altre botànic ha citat la planta a la comarca ni nosaltres la hi hem vista.

1229. Luzula desvauxü Kunth; L. glabrata (Hoppe) Desv. subsp. desvauxii (Kunth) Bu
chenau

Gorges de Núria (SEN., Add.: 179; FI. N.: 78; in CAD., FI. Cal. V: 436).
Finestrelles (LLEN. in CAD .• FI. Cal. v.. 436).
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL.. Vég. alp. t. 28.Peucedaneto-Luzuletum desvauxii).
MONTS. (Luzula: 460) recuU la citació de BR.-BL. i avala les de LLEN. i SEN. amb
exemplars d'herbari vistos per eU.
(Vegeu també L. spadicea).
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— Alta muntanya, a la zona nord-oriental de la Valí, r. 1700-2600 m. 
Torrents, clotades,... dintre els herbassars higrôfils. Adenostylion (característica de 
l'asociació Peucedano-Luzuletum desvauxií). VI-VIII (IX). 

Vora Nuria, 1950-2000 m; sota el Collet Verd, 2150 m; Coma de les Mulleres, 2600 
m; Les Marrades, 1700-2100 m, abundant; Clot del Malinfern, 2050 m, 2300 m. 

D G 2 9 , 3 9 . Orôfïteurop.W 

1230. Luzula pilosa (L.)Willd. 

— Fageda de Sant Amanç, 1650 m. 

DG 37. Circumbor. 

Luzula forsteri (Sm.) DC. in Lam. et DC. 

Nuria (VAYR. in CAD., Fl. Cat. V: 433) . 

— Citació força inversemblant, de la quai no hem vist testimonis d'herbari. Si la indicado de CAD. és 
treta del catàleg nurienc de VAYR. , cal especificar que aquest botànic només diu (Cat. N.: 79) de 
manera vaga "boscos y prats de la regió inferior". Nosaltres no hem vist la planta a cap lloc de la 
Vall. 

GRAMINEAE 

1231. Festuca paniculata (L.j Schinz et Thell . 1 ; F. spadicea L., F. aurea Lam. 
subsp. paniculata 

Cims de Nuria (VAYR., Cat. N.: 84); Nuria (SEN., Fl. N.: 79; in CAD..F/. Cat. VI: 
245). 
Vers Noufonts, 2450 m, Coll de Noufonts, 2600 m, vers Finestrelles, 2300 m, Pic de 
Segre, 2400 i 2450 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2 1 , Festucetum eskiae); al N de Nuria, 
2200 m (BR.-BL., /. c. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae). 
Vessant de Queralbs, 2200 m, solana de Queralbs, 2300 m (NÉGRE et SERVE, 
Prosp. t. Festuco-Iberidetum forma B amb Festuca aurea). 

— Alta muntanya axial, ce pero mes aviat localitzada. 1600-2600 m. 
Prats acidófils dels vessants solells o dels llocs arrecerats. Festucion eskiae (caracterís
tica de l'associació Hieracio-Festucetum paniculatae). VI-VII. 

Del Coll de la Creu de Meians al Collet de Sant Salvador (abundant); Gorges de Nuria, 
frequent, 1600-2000 m; vora Nuria, 2000 m; entre la Coma de Gombreny i la de 
Fontalba, 2100 m; Coma de Fontnegra, 2050 m; vers les coves de St. Gil i d'Amadeu, 
2100-2200 m; Roc de la Male, 2100 m; zona del Roc de Tot-lo-món, 1675-1900 m; 

1 - L'especialista del gènere Festuca, I. MARKGRAF, ha tingut la gentilesa de revisar una gran 
quantitat del nostre material d'herbari; en el catàleg fem constar, cas per cas, la seva intervenció. 
Pel que fa a la denominació dels tàxons, bé que la dita especialista utilitzà en principi la nomen
clatura clàssica - que era, d'altra banda, l'emprada per nosaltres - aquí en fem una adaptació a la 
que ella mateixa proposà posteriorment a Flora Europaea. 
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- Alta muntanya, a la zona nord-oriental de la Vall, r. 1700-2600 m.
Torrents, clotades, ... dintre els herbassars higròfils. Adenostylion (característica de
l'asociació Peucedano-Luzuletum desvauxii). VI-VlII (IX).

Vora Núria, 1950-2000 m; sota el Callet Verd, 2150 m;Coma de les Mulleres, 2600
m; Les Marrades, 1700-2100 m, abundant; Clot del Malinfem, 2050 m, 2300 m.

DG 29, 39.

1230. Luzula pilosa (L.) Willd.

- Fageda de Sant Amanç, 1650 m.

DG 37.

Oròfit europ. W

Circumbor.

Luzulo. ¡orsteri (Sm.) DC. in tam. et DC.

Núria (VAYR. in CAD., F7. Cat. V: 433).

- Citació força inversemblant. de la Qual no hem vist testimonis d'herbari. Si la indicació de CAD. és
treta del catàleg nurienc de VA YR., cal especificar que aquest botànic només diu (Cat. N.: 79) de
manera vaga "boscos y pea ts de la regió inferior". Nosaltres no hem vist la planta a cap lloc de la
Vall.

GRAMINEAE

1231. Festuca paniculata (L.) Schinz et Thell.' ; F. spadicea L., F. aurea Lam.
subsp. paniculata

Cims de Núria (VAYR., Cat. N.: 84); Núria (SEN., FI. N.: 79; in CAD., FI. Cat. VI:
245).
Vers Noufonts, 2450 m, Coll de Noufonts, 2600 m, vers Finestrelles, 2300 m, Pic de
Segre, 2400 i 2450 m (BR.-BL., Vég. alp. I. 21, Festucetum eskiae); al N de Núria,
2200 m (BR.-BL., I. c. I. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae).
Vessant de Queralbs, 2200 m, solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE,
Prosp. I. Festuco-Iberidetum forma B amb Festuca aurea).

- Alta muntanya axial, cc però més aviat localitzada. 1600-2600 m.
Prats acidòfils dels vessants solells o dels llocs arrecerats. Festucion eskiae (caracterís·
tica de l'associació Hieracio-Festucetum panicu/atae). VI-VII.

Del Coll de la Creu de Meians al Collei de Sant Salvador (abundant); Gorges de Núria,
freqüent, 1600-2000 m; vora Núria, 2000 m; entre la Coma de Gombreny i la de
Fontalba, 2100 m; Coma de Fontnegra, 2050 m; vers les coves de Sl. Gil i d'Amadeu,
2100-2200 m; Roc de la Male, 2100 m; zona del Roc de Tot-lo-món, 1675-1900 m;

1 - L'especialista del gènere Festuca, l. MARKGRAF, ha tingut la gentilesa de revisar una gran
quantitat del nostre material d'herbari; en el catàleg fem constar, cas per cas, la $eva intervenció.
Pel que fa a la denominació dels tàxons, bé que la dita especialista utilitzà en principi la nomen
clatura clàssica - que era, d'altra banda, l'emprada per nosaltres - aquí en fem una adaptació a la
que eUa mateixa proposà posteriorment a Flora Europaea.



de Pedrisses a la Coma del Gispet, 2000 m; abundant ais vessants solells de les Gorges 
del Freser (solell del Grévol, La Balma, Clot del Malinfern, Coll dels Homes, Les Es-
piguetoses,...) i del Torreneules Petit, 1700-2400 m; vora el Planell de Coma de Vaca, 
2100 m; cap al Coll de la Coma de l'Orri, 2375 m; Coma de Fresers, 2450 m. 

DG 29, 39, 18,28? Orófit europ. S 

subsp. spadicea (L.) Litard.; F. consobrina Timb.-Lagr., F. paniculata var. fallax 
(Loret et Barr.) Litard. 

Nom vulgar: llispet. 

— Sectors central i oriental de les serres pre-pirinenques, r pero localment molt abun
dant. 1450-1975 m. 
Calcícola. Fa poblaments ais solells arrecerats, sovint al peu o entremig deis cingles. 
Xerobromion. V-VII. 

Golobran, 1500-1525 m; sota la Roca del Corb, 1450-1500 m; El Portet, 1675 m; 
Torrent Roig (Bruguera), 1490 m; Cingles de St. Eloi, 1700 m; Sant Aman?, 
1775-1825 m; carena i solell del Puig s'Estela, 1800-1975 m. També a Montgrony 
(Ripollés), especialment sobre el Mal Pas del Toix, 1600-1650 m. 

DG 2 8 , 3 8 . 2 7 , 3 7 . Orófit ibero-occ. 

1232. Festuca gigantea (L.) Vill. 

Vores del Freser al peu de Montagut (CAD., Fl. Cat. VI: 244, sub var. triflora Koch). 
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de Pedrisses a la Coma del Gispet, 2000 m; abundant als vessants solells de les Gorges
del Freser (soleU del Grèvol, La Balma, Clot del Malinfem, Coll dels Homes, Les Es
piguetoses,...) i del Torreneules Petit, 1700-2400 m; vora el Planell de Coma de Vaca,
2100 m; cap al Coll de la Coma de l'Orri, 2375 m;Coma de Fresers, 2450 m.

DG 29,39,18,281 Oròfit europ. S

subsp. spadicea (L.) Litard.; F. consobrina Timb.-Lagr., F. paniculata var. fallax
(Loret et Barr.) Litard.

Nom vulgar: llispet.

- Sectors central i oriental de les serres pre-pirinenques. r però localment molt abun·
dant. 1450-1975 m.
Calcícola. Fa poblaments als solells arrecerats, sovint al peu o entremig dels cingles.
Xerobromion. V-VII.

Golobran, 1500-1525 m; sota la Roca del Corb, 1450-1500 m; El Portet, 1675 m;
Torrent Roig (Bruguera), 1490 m; Cingles de St. Eloi, 1700 m; Sant Amanç,
1775-1825 m; carena i soleU del Puig s'Estela, 1800-1975 m. També a Montgrony
(Ripollès), especialment sobre el Mal Pas del Toix, 1600-1650 m.

DG 28, 38. 27. 37.

9 ~ Festuca paniculata subsp.
paniculata

• Festuca paniculata subsp.
spadicea

7
2 3

Oròfit ibero"cc.

1232. Festuca gigantea (L.) Vill.

Vores del Freser al peu de Montagut (CAD., FI. Cat. VI: 244, sub var. triflora Koch).



— Estatge monta inferior, r. 825-1175 m. 
Boscos humits, clarianes, vores de riu. A Ino- Ulmion, Convolvuletalia sepium. VII-IX. 

Aigües de Ribes, 825 m; sota Magaña, 875 m, abundant; Ribes de Freser, 925-950 m; 
torrent Llobre, 1050 m; sota Plañóles, 1075 m; cap a Fustanyà, 1175 m; sota Can 
Perpinyà, 1100 m; sota les Vinyes, 1050 m; Bruguera, 1175 m. 

No hem vist exemplars que puguin atribuir-se a la var. triflora; el plec de l'herbari 
Cadevall corresponent a la seva citació d'Aigües de Ribes creiem que no pot èsser re
ferti tampoc a aquesta varietat. 

DG 28 ,38 . Eur. 

1233. Festuca pratensis Hudson; F. elatior L. subsp. pratensis (Hudson) Hackel 

— Estatge monta, c. 850-1500 m. 
Es fa als prats de dall. Arrhenatheretalia. VI-VII. 

Aigües de Ribes, 850 m; Macana, 975 m; Roques Blanques, 975 m; sota el Pont de 
Sola, 1000 m; Plañóles, 1175 m (vidit MARKGRAF); Toses, 1500m;Rialb , 1050 m; 
sobre la Farga de Queralbs, 1150 m; F ra t s de Daió, 1150-1225 m; sota l'Orri Veli, 
1375 m. 

DG 39, 18, 28, 38. Lateeur. (Circumbor.) 

1234. Festuca arundinacea Schreber; F. elatior L. subsp. arundinacea (Schreber) Hackel 

— Estatge monta, ce. Penetra una mica a l'estatge subalpi. 800-1775 m. 
Mulleres i jonqueres, prats de dall. Molinio-Arrhenatheretea, Agropyro-Rumicion. 

VI-VIII. 

Sota Estèguel (800 m) (vidit MARKGRAF), Barricò, Aigües de Ribes, El Baell 
(1100-1250 m), Campelles, Costes de Segura, Roques Blanques, solell de Ventola, 
cap al Sola (vidit MARKGRAF), Plañóles, vora Neva (1300 m), Planes, de Forneils a 
Espinosa, Toses, cap a la Collada de Toses (1775 m), voltants de Ribes, Magaña (950 
m, vidit MARKGRAF), Ventaiola, Rialb, Conivella (1450 m), Pardines, Puigsac, sota 
Boixetera, mulleres de l'Orri Veil, etc. 

Les poblacions comarcáis corresponen a la subsp. arundinacea i la majoria d'exem-
plars, si no tots, concorden bé amb el que se n'havia dit var. genuina. 

DG 18,28 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Plurireg. 

1235. Festuca eskia Ramond ex DC. in LAM. et DC. 

Nom vulgar: llispet, gispet. 

Puigmal (PUIGG. in COSTA, Supl. : 85 ; in CAD., Fl. Cat. VI: 249). 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 84); Nuria (SEN., Fl. N.: 79; in CAD., Fl. Cat. 
VI: 249). 
Altures de Fontnegra i de Coma d'Eina (CAD., Fl. Cat. VI: 249). 
Vers el Coli de Nuria, 2350 m (BR.-BL., Vég. alp.: 63, Galeopsideto-Poetum fontque-
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- Estatge montà inferior, r. 825-1175 m.
Boscos humits, clarianes, vores de riu. Alno-Ulmion, Convolvuletalia sepium. VII·IX.

Aigües de Ribes, 825 m; sota Maçana, 875 m, abundant; Ribes de Freser, 925-950 m;
torrent Llobre, 1050 m; sota Planoles, 1075 m; cap a Fustanyà, 1175 m; sota Can
Perpinyà, 1100 m; sota les Vinyes, 1050 m; Bruguera, 1175 m.

No hem vist exemplars que puguin atribuir-se a la var. triflora; el plec de l'herbari
Cadevall corresponent a la seva citació d'Aigües de Ribes creiem que no pot ésser re
ferit tampoc a aquesta varietat.

DG 28, 38. Eur.

1233. Festuca pratensis Hudson; F. e/atiar L. subsp. pratensis (Hudson) Haekel

- Estatge montà, e. 850-1500 m_
Es fa als prats de dall. Arrhenatheretalia. VI-VII.

Aigües de Ribes, 850 m; Maçana, 975 m; Roques Blanques, 975 m; sota el Pont de
Solà, 1000 m; Planoles, 1175 m (vidit MARKGRAF); Toses, 1500 m; Rialb, 1050 m;
sobre la Farga de Queralbs, 1150 m; ~rats de Daió, 1150-1225 m; sota l'O_rri Vell,
1375 m.

DG 39, 18,28,38. Lateeur_ (Cireumbor.)

1234. Festuca arumlinacea Sehreber; F. e/atiar L. subsp. arundinacea (Schreber) Hackel

- Estatge montà, ee_ Penetra una mica a l'estatge subalpí. 800-1775 m.
Mulleres i jonqueres, prats de dall. Molinio-Arrhenatheretea, Agropyro-Rumicion.
VI-VIII.

Sota Estèguel (800 m) (vidit MARKGRAF), Barrieó, Aigües de Ribes, El Saell
(1100-1250 ml, Campelles, Costes de Segura, Roques Blanques, solell de Ventolà,
cap al Solà (vidit MARKGRAF), Planoles, vora Nevà (1300 ml, Planès, de Fornells a
Espinosa, Toses, cap a la Collada de Toses (1775 ml, voltants de Ribes, Maçana (950
m, vidit MARKGRAF), Ventaiola, Rialb, Conivella (1450 ml, Pardines, Puigsae, sota
Boixetera, mulleres de l'Orri Vell, etc.

Les poblacions comarcals corresponen a la subsp. arundinacea i la majoria d'exem
plars, si no tots, concorden bé amb el que se n'havia dit var. genuïna.

DG 18,28,38,27,37. Plurireg.

1235. Festuca eskia Ramond ex DC. in LAM. et DC.

Nom vulgar: llispet, gispet.

Puigmal (PUlGG. in COSTA, Supl.: 85; in CAD., FI. Cat. VI: 249).
Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 84); Núria (SEN., FI. N.: 79; in CAD., FI. Cat.
VI: 249).
Altures de Fontnegra i de Coma d'Eina (CAD., FI. Cat. VI: 249).
Vers el Coll de Núria, 2350 m (BR.-BL., Vég. alp.: 63, Galeopsideto-Poetumfontque-



rtí); vessant S del Puigmal, 2550 m, Pie de Segre, 2720 m (BR.-BL., I. c. t. 8, 
Senecietum leucophyllae); vers Noufonts, 2450 m, Coll de Noufonts, 2600 m, cap a 
Finestrelles, 2300 m, Pie de Segre, 2450 i 2400 m (BR.-BL., /. c. t. 21,Festucetum 
eskiae); al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., /. c. t. 22, Hieraáeto-Festucetiim spadi-
ceae). 
Cap a la Collada de Toses, 1680 m, Collada de Toses, 1815 m (RIVAS MART., Bosq. 
y mal pir. t. 6, Veronico-Pinetum sylvestris); Collada de Toses, 1680-1815 m (RI
VAS MART., /. c. t. 7, Cytisetum purgantis pyrenaicum); Collada de Toses, 1750 m 
(RIVAS MART., Pastiz. t. 1, Campanulo-Festucetum eskiae). 
Vessant S del Pie del Segre, 2300 m (KÜPFER, Rech.: 90). 
Finestrelles, 2650 m, Puigmal, 2780 m (SERVE, Rech. сотр. t. XVII, com. de 
Xatardia scabra; BAUD. y SERVE, Coms. Xat. se. taula). 
Pie del Pas deis Lladres, 2650 m, vessant S del Puigmal, 2590 m, Coll de Queralbs, 
2550 m (SERVE,Rech. сотр. t. XIII, com. de Festuca eskia). 
NEGRE {Nouv. contr.) l'assenyala a la zona de Gorrablanc-Puigmal, 2450-2630 m, 
dins el Ranunculo-Festucetum eskiae orientalis i el Galeopsideto-Festucetum eskiae 
orientalis (sub F. eskia nivalis i F. eskia orientalis, vegeu t. 2 i 3). 
Torrent de Queralbs, 2300 m (NÉGRE et SERVE, Prosp. t. Ranunculo-Festucetum 
eskiae, sub var. eskia) ; vessant de Queralbs 2200 m, solana de Queralbs, 2300 m 
(NÉGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco -Iberidetum, sub F. eskia f. eskia-orientalis). 

— Alta muntanya axial, ccc. 1600-2725 m. 
Només en terrenys silicis. Es fa generalment ais vessants solells, tant ais pendents 
rostos, sotmesos a intensos fenómens de crioturbació i solifluxió {Campanulo-Festu
cetum eskiae, alianca Festucion eskiae), com ais petits fondals on s'acumula la neu i 
el sol román relativament estable {Ranunculo-Festucetum eskiae, alianca Nardion). 
Fora d'aquestes comunitats, on és l'especie dominant, la planta es fa esporádicament 
a d'altres tipus d'ambients (matollars de balee, prats de Festuca paniculata,...). 
VII-VIII. 

Des de la Collada de Toses fins a la Coma de Fresers i la Collada de Meianells. Solells 
de la Collada de Toses (des de 1600 m), pendents sota el Pía de les Salines i el de 
Gorrablanc, Puig de Dórria, Coma de Planes, Coma de Fontseca, Coma de Fontalba, 
de Fontalba a Nuria (abundant), voltants de Nuria, Ras de l'Ortigar, Coll d'Er, Pie de 
Segre, Roe de la Maula, Pie d'Eina, Coma de Noufonts, Coma de Fontnegra.Pic de 
Г Aliga, vers el Roe de Tot-lo-món, Pedrisses, Coma del Gispet, solell de les Gorges del 
Freser (1800-2100 m), Coma de Vaca, Coma de les Eugues, Coma de Fresers, Balan-
drau, Serra de la Canya, Pía de Batibaumes, vessants del Puig Cerverís, vers el Mont-
roig. 

Segons BAUD., NÉGRE i SERVE aquest táxon comprendria dues races diferents; 
Fuña propia de les clotades nivoses (var. eskia = var. nivalis), i l'altra deis pendents 
esglaonats (var. orientalis). 

DG, 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Endem. pir. 

1236. Festuca gautieri (Hackel) K. Richter; F. scoparia A. Kerner ex Nyman, F. varia 

Haenke subsp. scoparia Hackel, F. varia var; flavescens Gren. et Godr. p.p. 

Nom vulgar: ussona (ussóndj. 
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rii); vessant S del Puigmal, 2550 m, Pic de Segre, 2720 m (BR.-BL., I. e. t. 8,
Senecietum leueophyllae); vers Noufonts, 2450 m, Coll de Noufonts, 2600 m, cap a
Finestrelles, 2300 m, Pic de Segre, 2450 i 2400 m (BR.-BL., I. e. t. 21, Festueetwn
eskiae); al N de Núria, 2200 m (BR.-BL., I. e. t. 22, Hieracieto-Festueetum spadi
eeae).
Cap a la Collada de Toses, 1680 m, Collada de Toses, 1815 m (RIVAS MART., Bosq.
y mat. piro t. 6, Veronieo-Pinetum sylvestris); Collada de Toses, 1680-1815 m (RI
VAS MART., I. e. t. 7, Cytisetum purgantis pyrenaieum); Collada de Toses, 1750 m
(RIVAS MART., Pastiz. t. I, Campanulo-Festueetum eskiae).
Vessant S del Pic del Segre, 2300 m (KÜPFER,Reeh.: 90).
Finestrelles, 2650 m, Puigmal, 2780 m (SERVE, Reeh. comp. t. XVII, com. de
Xatardia seabra; BAUD. y SERVE, Coms. Xato sc. taula).
Pic del Pas dels Lladres, 2650 m, vessant S del Puigmal, 2590 m, Coll de Queralbs,
2550 m (SERVE, Reeh. comp. t. XIII, com. de Festuca eskia).
NÈGRE (Nouv. eontr.) l'assenyala a la zona de Gorrablanc-Puigmal, 2450-2630 m,
dins el Ranunculo-Festucetum eskiae orientalis i el Galeopsideto-Festucetum eskiae
orientalis (sub F. eskia nivalis i F. eskia orientalis, vegeu t. 2 i 3).
Torrent de Queralbs, 2300 m (N~GRE et SERVE, Prosp. t. Ranl/nel/lo-Festueetu",
eskiae, sub var. eskia) ; vessant de Queralbs 2200 m, solana de Queralbs, 2300 m
(N~GRE et SERVE, Prosp. t. Festl/eo -[beridetum, sub F. eskia f. eskia-orientalis).

- Alta muntanya axial, ccc. 1600-2725 m.
Només en terrenys silicis. Es fa generalment als vessants solells. tant als pendents
rostos, sotmesos a intensos fenòmens de crioturbació i solinuxió (Campanulo-Festu
cetum eskiae, aliança Festucion eskiae), com als petits fondals on s'acumula la neu i
el sòl roman relativament estable (Ranuneulo-Festueenlm eskiae, aliança Nardion).
Fora d'aquestes comunitats, on és l'espècie dominant, la planta es fa esporàdicament
a d'altres tipus d'ambients (matollars de bàlec, prats de Festuca panieulata, ... ).
VII-VIII.

Des de la Collada de Toses fins a la Coma de Fresers i la Collada de Meianells. Solells
de la Collada de Toses (des de 1600 ml, pendents sota el Pla de les Salines i el de
Gorrablanc, Puig de Dòrria, Coma de Planès, Coma de Fontseca, Coma de Fontalba,
de Fontalba a Núria (abundant), voltants de Núria, Ras de l'Ortigar, Coll d'Er, Pic de
Segre, Roc de la Maula, Pic d'Eina, éoma de Noufonts, Coma de Fontnegra, Pic de
l'Àliga, vers el Roc de Tot-lo-món, Pedrisses, Coma del Gispet, solell de les Gorges del
Freser (1800-2100 ml, Coma de Vaca, Coma de les Eugues, Coma de Fresers, Balan
drau, Serra de la Canya, Pla de Batibaumes, vessants del Puig Cerverís, vers el Mont·
roig.
Segons BAUD., NÈGRE i SERVE aquest tàxon comprendria dues races diferents;
l'una pròpia de les clotades nivoses (var. eskia ~ var. nivalis), i l'altra dels pendents
esglaonats (var. orientalis).

DG, 29, 39,18,28,38. Endèm. pir.

1236. Festuca gautieri (Hackel) K. Richter; F. seoparia A. Kerner ex Nyman, F. varia
Haenke subsp. seoparia Hackel, F. varia var.flaveseens Gren. et Godr. p.p.

Nom vulgar: ussona (ussón.).



Coli de Nuria (GR. et GODR., Fi. Fr. Ili: 577). 
Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 84). També SEN. la inclou en el seu catàleg 
(FI N.: 79). 
Puigllancada, altures de Fontnegra (CAD.,F/. Cat. VI: 249). 
Al N de Nuria, 2200 m, Coli de Lio, 2320 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2,Saxifragetum 
mixtae); Nuria, 2250 m, Coli de Lio, 2350 m (BR.-BL., /. c. t . 7, Galeopsideto-
Poetum fontquerìi); vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., /. c. t. 19, Festuce-
tum scopariae); sobre Nuria, 2200 m (BR.-BL., /. e: 161, Festucetum scopariae 
subass. de Festuca ovina subsp. indigesta). 
Sobre Toses 1600 m (O. de BOLÒS, La Bardissa: 56, Turriteto-Rhamnetum alpi-
naè). 
Cap a la Collada de Toses, 1550-1815 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 6, 
Veronico-Pinetum sylvestris i t. 7, Cytisetum purgantis pyrenaicum). 
Nuria, 2450 m (KÜPFER, Nouv. prosp.: 88 t.). 
Vessant S del Coli de Queralbs, 2490-2550 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat 
d'Astragalus nevadensis i Festuca scopano); Pie del Pas dels Lladres (SERVE, /. c. t. 
XIX, comunitat de Festuca supina en indrets amb innivació prolongada); contrafort 
occidental del Puigmal, 2260-2630 m (SERVE, /. c. t. Ili , comunitat de Festuca 
durissima). 

Vessant S del Pie de Segre, 2450 m (KÜPFER, Rech.: 87). 
Collada de Toses, 1750 m (RIVAS MART., Pastiz. t. 1, Campanulo-Festucetum 

eskiae). 
Vessant de Queralbs, 2200 m (NEGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco-Iberidetum 
forma B amb Festuca aurea). 

— Des de l'estatge monta superior a l'alpi, ecc; davalía a l'estatge monta inferior on 
no és pas corrent. (800) 1500-2650 m. 
Prefereix els sòls secs o àrids i els vessants ben exposats. En terreny calcari és molt 
estesa: dominant als prats del Festucetum gautieri i molt abundant als boscos clars 
(pinedes sobretot). En terrenys silicis abunda també en alguns prats xeròfìls (Arena-
rio-Festucetum yvesii,...) i a les pinedes seques dels solells. Freqüent de manera 
general ais talussos, llocs rocosos, etc. VII-VIII. 

Serres axials: abundant als solells de la vali de Rigard (Collada de Toses, sota el Pia de 
les Salines, Coma de Planes, El Pinetar,...); vali Estremerà (Estebris, Font de l'Home 
mort, Costa de les Tutes, Coma de Fontseca,...); Coma de Fontalba, voltants de 
Nuria, Coma de l'Embut (2300 m), Pie de l'Aliga, Coma de les Mulleres (2200 m), 
sobre les Arques de Coma de Vaca (2650 m), Coma de les Eugues, Coma de Fresers 
(2300 m), vora el Planell de Coma de Vaca, vers el Coli de la Coma de l'Orri (2375 
m), Gorges de Nuria i del Freser (Salt del Sastre, La Balma, Les Marrades,...); Serra de 
la Canya; solells de la vali del Segadell, a les zones altes sobretot (Bosc de Ribes, 
vessants del Puig Cerven's,...). Davalía fins a Daió (1200 m), al torrent del Forn, a la 

vali del Macanell (1150 m), etc. 

Serres pre-pirinenques: molt abundant a tota la Serra de Montgrony (Puigllancada, Pie 
de Rus, Pietà Roja, Costa Borda, Pedra Picada, Costa Pubilla, La Covil, baga de 
Campelles,...). Baixa fins a la vali d'Angelats (1100 m), a la vali d'Esteguelella (850 
m), etc. General també a les serres orientáis, però més limitada als vessants pedrego
sos i a les carenes i serrats secs (Cingles de Sant Eloi, Sant Aman?, Les Gargantes, 

678

Coll de Núria (GR. et GODR., FI. Fr. III: 577).
Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 84). També SEN. la inclou en el seu catàleg
(FI. N.: 79).
PuigUançada, altures de Fontnegra (CAD., FI. Cat. VI: 249).
AI N de Núria, 2200 m, CoU de Llo, 2320 m (BR.-BL., Veg. alp. t. 2, Saxifragetum
mixtae); Núria, 2250 m, Coll de Llo, 2350 m (BR.-BL., I. c. t. 7, Galeopsideto
Poetum fontquerií); vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., I. c. t. 19, Festuce
tum scopariae); sobre Núria, 2200 m (BR.-BL., I. c.: 161, Festucetum scopariae
subass. de Festuca ovina subsp. indigesta).
Sobre Toses 1600 m (O. de BOLÒS, La Bardissa: 56, Turriteto-Rhamnetum alpi
nae).
Cap a la Collada de Toses, 1550-1815 m (RlVAS MART., Bosq. y nuzt. piro t. 6,
Veronico-Pinetum sylvestris i t. 7, Cytisetum purgantis pyrenaicum).
Núria, 2450 m (KÜPFER, Nouv. prosp.: 88 t.).
Vessant S del Coll de Queralbs, 2490-2550 m (SERVE, Rech. comp. t. Xl, comunitat
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia); Pic del Pas dels Lladres (SERVE, I. C. t.

XiX, comunitat de Festuca supina en indrets amb innivació prolongada); contrafort
occidental del Puigmal, 2260-2630 m (SERVE, I. C. t. llI, comunitat de Festuca
durissinuz).
Vessant S del Pic de Segre, 2450 m (KÜPFER, Rech.: 87).
CoUada de Toses, 1750 m (RlVAS MART., Pastiz. t. l, Campanulo-Festucetum
eskiae).
Vessant de Queralbs, 2200 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco-Iberidetum
forma B amb Festuca aurea).

- Des de l'estatge montà superior a l'alpí, cec; davalla a l'estatge montà inferior on
no és pas corrent. (800) 1500-2650 m.
Prefereix els sòls secs o àrids i els vessants ben exposats. En terreny calcari és molt
estesa: dominant als prats del Festucetum gautieri i molt abundant als boscos clars
(pinedes sobretot). En terrenys silicis abunda també en alguns prats xeròfils (Arena·
rio-Festucetum yvesii.... ) i a les pinedes seques dels solells. Freqüent de manera
general als talussos, llocs rocosos, etc. VII-VIII.

Serres axials: abundant als solells de la vall de Rigard (Collada de Toses, sota el Pla de
les Salines, Coma de Planès, El Pinetar, ...); vall Estremera (Estebtís, Font de l'Home
mort, Costa de les Tutes, Coma de Fontseca,...); Coma de Fontalba, voltants de
Núria, Coma de ¡'Embut (2300 m), Pic de l'Àliga, Coma de les Mulleres (2200 m),
sobre les Arques de Coma de Vaca (2650 m), Coma de les Eugues, Coma de Fresers
(2300 m), vora el Planell de Coma de Vaca, vers el Coll de la Coma de l'Orri (2375
m), Gorges de Núria i del Freser (Salt del Sastre, La Balma, Les Marrades,...); Serra de
la Canya; solells de la vaU del Segadell, a les zones altes sobretot (Bosc de Ribes,
vessants del Puig Cerverís,...). Davalla fms a Daió (1200 m), al tortent del Forn, a la

vaU del MaçaneU (lI 50 m), etc.
Serres pre-pirinenques: molt abundan t a tota la Serra de Montgrony (PuigUançada, Pic
de Rus, Pleta Roja, Costa Borda, Pedra Picada, Costa Pubilla, La Covi!, baga de
Campelles,...). Baixa fins a la v~U d'Angelats (llOO m), a la vall d'Esteguelella (850
m), etc. General també a les serres orientals, però més limitada als vessants pedrego
sos i a les carenes i serrats secs (Cingles de Sant Eloi, Sant Amanç, Les Gargantes.



Camp dels Dois, llisos de Taga, Conivella, Pineda Rosta, Puig s'Estela, Coma 
d'Olla,...)- Baixa fins a Mas Conili (1200 m), a Macaria (950 m), a Torroella, a sota el 
Sagnari (800 m), etc. 

Segons KERGUÉLEN (Les gram.: 149), el tipus d'aquest tàxon correspon a un 
exemplar recollit per GODRON al Coli de Nûria. Les plantes del massis del Puigmal 
són tetraploides (2n = 28), al rêvés de la majoria de poblacions pirinenques que són 
diploides (v. KUPFER i KERGUÉLEN). 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28, 38, 48, 27, 37. Oròfit europ. SW 

1237. Festuca borderi (Hackel) K. Richter 

— Estatge alpi, rrr. 

Tossa del Puigmal, 2850 m; Puig de Bastiments (Confient), 2860 m. En vessants 
tarterosos silicis. 

DG 29, 29. Endèm. pir. 

1238. Festuca heterophylla Lam.; F. rubra L. subsp. heterophylla (Lam.) Hackel 

— Zona meridional de la Vali al S de Ribes, r. 825-1450 m. 
Es fa sobretot als boscos ombn'vols. De l'ordre Fagetalia sylvaticae. VII-VIII. 

Fagedes d'Esteguelella; Aiguës de Ribes, 850-875 m; Torrent Roig (El Baell), 1100 
m; sota el Pas del Llop, 1450 m; baga d'Angelats, força abundant al Tilio-Acerion; 
Torrent Llobre, 1100-1200 m; Les Guilleumes, al Buxo-Quercetum; cap a Torroella, 
980 m (vidit MARKGRAF); Bac de l'Heura, 1025 m. 

DG 28, 38, 27. Lateeur. 

1239. Festuca nigrescens Lam.; F. rubra L. subsp. commutata Gaud., F. fallax Thuill. 

Coma de Noufonts, 2320 m (BR.-BL., Vég. alp.: 63, Galeopsideto-Poetum fontque-
riî); Nûria, 2050 m, 2150 m, vali de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., /. c. t. 15, 
Cariceto-Pinguiculetum); Nûria, 2050 m, Coma de Noufonts, 2210 m (BR.-BL., 
Chenopodieto-Taraxacetum pyrenaici). 

— Des de l'estatge monta inferior a l'alpi, ccc i sovint dominant en grans extensions. 
800-2400 m. 
Es fa als prats grassos.on pot èsser l'espècie quantitativament mes important. Meso-

bromion, Nardion, etc. V-VII. 

Des de la zona meridional de la Vali (on no és pas abundant a baixa altitud) fins al 
Puigllançada, a la vali de Nûria i a Pòrtoles. Algunes localitats représentatives: El 
Casot, Esteguelella, La Toella, Aiguës de Ribes, Barricò, El Baell (1200 m, det. 
MARKGRAF), Pia de Plaus (1275 m, det. MARKGRAF), La Covil, Costa Pubilla, 
Campelles, Roques Blanques (1050 m, det. MARKGRAF), Planoles (1250 m, det 
MARKGRAF), Coli de les Fontetes, Toses, Pia d'Anyella, La Creueta, Pia de Rus, 
Costa Rasa (1950 m, det. MARKGRAF), Collada de Toses, vora la Creu de Meians 
(1925 m, det, MARKGRAF), Pia de Punya, voltants de Ribes, Capdevila (1075 m, 
det. MARKGRAF), Vilamanya, Queralbs, vali Estremerà, Bac de la Foradada (2100 
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Camp dels Dois, llisos de Taga, ConiveUa, Pineda Rosta, Puig s'Estela, Coma
d'Olla, ...). Baixa fms a Mas Conill (1200 m), a Mal'ana (950 m), a TorroeUa, a sota el
Sagnari (800 m), etc.

Segons KERGUÉLEN (Les gram.: 149), el tipus d'aquest tàxon correspon a un
exemplar recollit per GODRON al Coll de Núria. Les plantes del massís del Puigma1
són tetraploides (2n = 28), al revés de la majoria de poblacions pirinenques que són
diploides (v. KÜPFER i KERGUÉLEN).

DG 29,39, 18,28,38,48,27,37. Oròfit europ. SW

1237. Festuca borden (Hackel) K. Richter

- Estatge alpí, rrr.

Tossa del Puigmal, 2850 m; Puig de Bastiments (Connent), 2860 m. En vessants
tarterosos silicis.

DG 29, 29. Endèm. piro

1238. Festuca heterophyUa Lam.; F. rubra L. subsp. heterophylla (Lam.) Hackel

- Zona meridional de la VaU al S de Ribes, r. 825·1450 m.
Es fa sobretot als boscos ombrívols. De l'ordre Fagetalia sylvaticae. Vll·V1ll.

Fagedes d'EstegueleUa; Aigües de Ribes, 850-875 m; Torrent Roig (El Baell), 1100
m; sota el Pas del Llop, 1450 m; baga d'Angelats, força abundant al Tilio-Acerion;
Torrent Llobre, 1100-1200 m; Les Guilleumes, al Buxo-Quercetum; cap a TorroeUa,
980 m (vidit MARKGRAF); Bac de l'Heura, 1025 m.

DG 28, 38, 27. Lateeur.

1239. Festuca nigrescens Lam.; F. rubra L. subsp. commutata Gaud., F. fallax Thuill.

Coma de Noufonts, 2320 m (BR.-BL., Veg. alp.: 63, Galeopsideto-Poetum fontque
ril); Núria, 2050 m, 2150 m, vaU de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., I. c. t. 15,
Cariceto-Pinguiculetum); Núria, 2050 m, Coma de Noufonts, 2210 m (BR.-BL.,
Chenopodieto-Taraxacetum pyrenaic¡).

- Des de l'estatge montà inferior a l'alpí, cec i sovint dominant en grans extensions.
800-2400 m.
Es fa als prats grassos, on pot ésser J'espècie quantitativament més important. Meso
bromion, Nardion, etc. V-VlI.

Des de la zona meridional de la VaU (on no és pas abundant a baixa altitud) fins al
PuigUançada, a la vaU de Núria i a pòrtoles. Algunes localitats representatives: El
Casot, EstegueleUa, La ToeUa, Aigües de Ribes, Barricó, El Baell (1200 m, det.
MARKGRAF), Pla de Plaus (1275 m, det. MARKGRAF), La Covil, Costa Pubilla,
Campelles, Roques Blanques (1050 m, det. MARKGRAF), Planoles (1250 m, det
MARKGRAF), Coll de les Fontetes, Toses, Pla d'Anyella, La Creueta, Pla de Rus,
Costa Rasa (1950 m, det. MARKGRAF), CoUada de Toses, vora la Creu de Meians
(1925 m, det, MARKGRAF), Pla de Punya, voltants de Ribes, Capdevila (1075 m,
det. MARKGRAF), Vilamanya, Queralbs, vall Estremera, Bac de la Foradada (2100



m), Coma de Fontalba (2100 m), Gorges de Nuria, vora Nuria (1900 m, det. MARK
GRAF), Pedrisses, Gorges del Freser, Coli deis Homes, Coma de Vaca, Coma de 
Fontnegra (2090 m, det. MARKGRAF), vora el Coli deis Tres Pies (2400 m), Serrat, 
Serra de la Canya, Pia Rodó (1800 m, det. MARKGRAF), Puig Cerveris (2175 m, 
det. MARKGRAF), Collada de Meianells, Collada Verda, Coli del Pal, Serra Cavallera, 
Puigsac, Conivella, llisos de Taga (det. MARKGRAF;, Clots de Macana, Bruguera, 
Coli de Jou, Saltor, et. etc. etc. Nuria, 2200 m (SEN. herb., det. ST. YVES). 

Prácticament tots eis exemplars determináis per I. MARKGRAF han estat atribuits a 
la subsp. microphylla (St. Yves) Markgr.-Dannenb. Aquesta deu ésser, dones, l'única 
subspécie existent a la comarca. 

DG 29, 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

1240. Festuca rubra L. 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cal N.: 84); Nuria (GAUT., Catal: 451);Nuria,Nou-
fonts (SEN. in CAD., Fl. Cal VI: 248, sub raca bartherei Timb.). 
Salt del.Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t.2&, Peucedaneto-Luzuletum desvauxií); 
vers Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 29, Saxifrageto-Rhodoreturrí). 
Valí de Cornil, 1400 m (BOLOS et VIVES in O. de BOLOS, De veg. not. II: 220, 
Carice to-Eriophore turnia tifolií). 
Torrent de Queralbs, 2300 m (NEGRE et SERVE, Prosp. t. Ranunculo-Festucetum 
eskiaé). 

subsp. rubra 

- Estatges monta i subalpí, r. 1300-2000 (2300 ?) m. 
Es fa sobretot ais llocs humits i ais prats frescals. Molinio-Arrhenatheretea, Scheuch-
zerio-Caricetea nigrae, Nardion,... VI-VIII. 

Campelles, 1300 m (ad subsp. juncea (Hack.) K. Richter, det. MARKGRAF); Pia de 
Prats, 1600 m (det. MARKGRAF); Prat de Jou, 1700 m (det. MARKGRAF); baga de 
Nevä; vora Nuria, 1975 m (det. MARKGRAF); llisos de Taga, 1600 m; Puig de Coma 
d'Olla, 1750 m; Plans de Portóles, 1650 m. 

Peí que fa a les citacions a dalt ressenyades, no és segur que totes s'hagin de referir a 
aquest täxon; algunes potser corresponen a F. rubra s. 1., d 'a l t resaF. nigrescens. La 
citació de SEN. és encara mes insegura. F. bartherei Timb. Lagr.,segons MARKGRAF 
(in Flora Europaea V), s'ha de referir a F. diffusa Dumort. que no existeix ais 
Pirineus; segons KERGUÉLEN es tracta d'un táxon molt malt definit. 

DG29? 3 9 , 2 8 , 3 8 . Holárt. 

1241. Festuca rivularis Boiss. 

- Estatge subalpí, rr. Es fa en llocs humits (mulleres, vores de rierols, etc.). 

Nuria (BC 111194, det R. de LIT ARD. ut F. rubra subsp. rubra var. rivularis); Gorges 
de Nuria, 1825 m; baga de Fornells, 1575 m. 

DG 39 ,29 . Oröfit europ. SW 
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m), Coma de Fontalba (2100 m), Gorges de Núria, vora Núria (1900 m, det. MARK·
GRAF), Pedrisses, Gorges del Freser, Coll dels Homes, Coma de Vaca, Coma de
Fontnegra (2090 m, det. MARKGRAF), vora el Coll dels Tres Pics (2400 m), Serrat,
Serra de la Canya, Pla Rodó (I 800 m, det. MARKGRAF), Puig Cerverís (2175 m,
det. MARKGRAF), Collada de Meianells, Collada Verda, Coll del Pal, Serra Cavallera,
Puigsac, Conivella, llisos de Taga (det. MARKGRAF¡, Clots de Maçana, Bruguera,
Coll de Jou, Saltar, et. etc. etc. Núria, 2200 m (SEN. herb., det. ST. YVES).

Pràcticament tots els exemplars determinats per l. MARKGRAF han estat atriburts a
la subsp. microphyUa (St. Yves) Markgr.·Dannenb. Aquesta deu ésser, doncs, l'única
subspècie existent a la comarca.

DG 29,39,18,28,38,48,27,37. Eur.

1240. Festuca rubra L.

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 84); Núria (GAUT.,Catal.:451);Núria,Nou·
fonts (SEN. in CAD., FI. Cat. VI: 248, sub raça barthereí Timb.).
Salt del.Sastre, 1780 m (BR.·BL., Vég. alp. t. 28,Peueedaneto-Luzuletumdesvauxii);
vers Finestrelles, 2100 m (BR.·BL., Vég. alp. t. 29, Saxífrageto-Rhodoretum).
Vall de Conill, 1400 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. not. lI: 220,
Carieeto·Eriophoretum latifolii).
Torrent de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. Ranuneulo-F.estueetum
eskiae).

subsp. rubra

- Estatges montà i subalpí, r. 1300-2000 (2300 ?) m.
Es fa sobretot als llocs humits i als prats frescals. Molinio-Arrhenatheretea, Seheueh
zerio-Carieetea nigrae, Nardion, ... VJ-VJlI.

Campelles, 1300 m (ad subsp. juneea (Hack.) K. Richter, det. MARKGRAF); Pla de
Prats, 1600 m (det. MARKGRAF); Prat de Jou, 1700 m (det. MARKGRAF); baga de
Nevà; vora Núria, 1975 m (det. MARKGRAF); llisos de Taga, 1600 m; Puig de Coma
d'Olla, 1750 m; Plans de Pòrtoles, 1650 m.

Pel que fa a les citacions a dalt ressenyades, no és segur que totes s'hagin de referir a
aquest tàxon; algunes potser corresponen a F. rubra s. 1., d'altres a F. niKrescens. La
citació de SEN. és encara més insegura. F. barthereiTimb. Lagr., segons MARKGRAF
(in Flora Europaea V), s'ha de referir a F. diffusa Dumort. que no existeix als
Pirineus; segons KERGUÉLEN es tracta d'un tàxon molt malt definit.

DG 29? 39,28,38.

1241. Festuca rivularis Boiss.

Holàrt.

- Estatge subalpí, rr. Es fa en llocs humits (mulleres, vores de rierols, etc.).

Núria (BC 111194, det R. de LlTARD. ut F. rubra subsp. rubra var. rivularis); Gorges
de Núria, 1825 m; baga de Fornells, 1575 m.

DG 39,29. Oròfit eurap. SW



1242. Festuca nevadensis (Hack.)Markgr.-Dannenb.; F. rubra subsp. nevadensis Hackel 

— Les formes tfpiques es fan a l'alta muntanya axial, sobretot a l'estatge alpi; viuen 
als vessants solells, als prats secs o en Uocs tarterosos. A les zones baixes hom troba 
formes de transiciö cap a d'altres täxons del grup rubra. VI-VIII. 

Clotes del Puigmal, 2480 m (vidit MARKGRAF); Coma del Gispet, 2100 m; cap al 
Coli dels Homes, 2100 m; Emprius del Freser, 2320 m;Pic de Fresers, 2600 m (vidit 
MARKGRAF); Puig de Pastuira, 2400 m. 
Ad F. rubra subsp. rubra - vora Queralbs, 1175 m (det. MARKGRAF); Queralbs, llit 
del Freser (SEN. herb., det. ST. YVES). 
Ad F. rubra subsp. juncea (det. MARKGRAF) - Cim de Pia Baguet, 1980 m; sobre 
Nüria, 2050 m. 
Ad F. cyrnea (det. MARKGRAF) - vora Esteguel, 950 m; Ribes de Freser, 950 m. 

Les formes tfpiques, DG 29, 39. Les formes de transiciö, DG 39 ,18 , 28, 38, 37. 
Oröfit med. 

1243. Festuca glacialis (Miegev. ex Hack.) K. Richter; F. ovina L. subsp. frigida Hack. var. 
glacialis Miegev ex Hack. 

Coma de Noufonts, 2700 m (SEN., Add.: 56 i 196); Noufonts (SEN. in CAD., Fl. 
Cat. VI: 252). El mateix SEN. inclou el täxon en el seu catäleg (Fl. N.: 79) sense fer 
especificacions. 
Puigllancada, 2000 m (BR.-BL., Notes: 223). 
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1242. Festuca nevadensis (Hack.) Markgr.-Dannenb.; F. rubra subsp. nevadensis Hackel

- Les formes típiques es fan a l'alta muntanya axial, sobretot a l'estatge alpí; viuen
als vessants solells, als prats secs o en llocs tarterosos. A les zones baixes hom troba
formes de transició cap a d'altres tàxons del grup rubra. VI·VIU.

Clotes del Puigmal, 2480 m (vidit MARKGRAF); Coma del Gispet, 2100 m; cap al
CoU dels Homes, 2100 m; Emprius del Freser, 2320 m;Pic de Fresers, 2600 m (vidit
MARKGRAF); Puig de Pastuira, 2400 m.
Ad F. rubra subsp. rubra - vora Queralbs, 1175 m (det. MARKGRAF); Queralbs, llit
del Freser (SEN. herb., det. ST. YVES).
Ad F. rubra subsp. juncea (det. MARKGRAF) - Cim de Pla Baguet, 1980 m; sobre
Núria, 2050 m.
Ad F. cyrnea (det. MARKGRAF) - vora Estèguel, 950 m; Ribes de Freser, 950 m.

Les formes típiques, DG 29, 39. Les formes de transició, DG 39, 18,28,38,37.
Oròfit med.

1243. Festuca glacialis (Miégev. ex Hack.) K. Richter; F. ovina L. subsp.frigida Hack. var.
g/acialis Miégev ex Hack.

Coma de Noufonts, 2700 m (SEN., Add.: 56 i 196); Noufonts (SEN. in CAD., F/.
Cat. VI: 252). El mateix SEN. inclou el tàxon en el seu catàleg (F/. N.: 79) sense fer
especificacions.
PuigUançada, 2000 m (BR.-BL., Notes: 223).
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Fig. 26. Festuca nevadensis (a l'esquerra) i Festuca coste; (a la dreta), amb detalls de les espiguetes (x 4)
i amb sengles talls de la fuUa.



Contrafort occidental del Puigmal, 2840 m (SERVE, Rech. comp. t. XVI, comunitat 
de Viola diversi/olia). 

Noucreus, 2600 m i 2650 m (SERVE, Rech. comp. t. XVII, comunitat deXatardia 
scabra; BAUD. y SERVE, Coms. Xat. sc. taula). 

- Estatge alpi (rarament al subalpi), c però poc abundant. 2000-2850 m. 
Es fa a les tarteres, sobretot en indrets amb llarga innivació. Thlaspietea rotundifolii. 
Tant BR.-BL. com KERG. consideren que és una pianta calcicola. MARKGRAF, en 
canvi, diu que es tracta d'un tàxon calcifug, endemie dels Pirineus. Nosaltres l'hem 
vist a tota mena de substrats, amb una certa preferència pels terrenys calcaris o poc 
àcids. VIII-IX. 

Coma de Noufonts, 2500 m; Coma de les Mulleres, 2525 m; Noucreus, 2650 m;Coll 
de Carancà, 2650 m; Pics de la Vaca, 2800 m; Coma de Vaca, 2550 m; sota eis Tres 
Pics, 2400 m (vidit MARKGRAF). Noucreus, vers 2600 m (SEN., PI. d'Esp. 4075, 
det. ST. YVES). 

DG 29, 3 9 , 1 8 . Endèm.pir. 

Festuca alpina Suter 

Coli de Nüria (GR. et GODR., FL Fr. III: 5 7 1 , sub F. ovina vai. alpina; HUSNOT in CAD., FI. 
Cat. VI: 252) . 
Nùria, Noufonts (SEN. in CAD., I. e). 

- Planta que als Pirineus existeix només a la regio de Gavarnia. Ja LITARD. havia dit que la cita-
ció de GR. i GODR. (aixi com la de HUSNOT, que n'és repetició) es deu a una confusió amb F. 

airoides. 

1244. Festuca costei (St. Yves) Markgr.-Dannenb.; F. ovina L. subsp. laevis Hack. var. 
gallica St. Yves subvar. costei St. Yves, F. arvemensis Auquier subsp. costei (St. Yves) 
Auquier et Kerg., F. hervieri Patzke var. costei (St. Yves) Auquier 

- Estatges monta i subalpi, ce. 1050-2000 m. 
Llocs secs poc o molt rocosos, relleixos, roques,... Genistion purgantis, Calluno-
Genistion, Androsacetalia vandellii, etc. VI-VIII. 

Vers la Collada de Toses, 1700 m (vidit MARKGRAF); sobre Can Morer, 1325 m 
(vidit MARKGRAF); Coma de Planes, 1700 m; sobre Campelles, 1575 m; voltants de 
Campelles, 1175-1300 m (det. MARKGRAF, alguns exemplars tendeixen a F . livien
sis); solell de la vali d'Angelats, 1050-1275 m (algun exemplar det. MARKGRAF); 
Sta. Caterina, 1000 m; Queralbs, 1200-1400 m (det. MARKGRAF, alguns exemplars 
tendeixen a F. Mensis); Torrent del Forn, 1175 m (det. MARKGRAF); Daió, 
1200-1300 m; Gorges de Nüria, 1850 m; cap al Cingle del Boc, 1680 m; La Balma, 
1700 m; sota el Roc de la Cai?, 1400 m (det. MARKGRAF); Pedrisses, 2000 m (ad 
liviensis, det. MARKGRAF); solell del Bosc de Ribes (ad. liviensis, det. MARK
GRAF). 

No són rars eis exemplars clarament intermedis entre F. costei i F. liviensis. Cai dir 
que en determinar aquests exemplars i eis que tendeixen a F. liviensis, l'esmentada 
especialista del gènere no utilitzà aquest nom, sino el de F. ovina; pel que hem 

683

Contrafort occidental del Puigmal, 2840 m (SERVE, Rech. comp. t. XVI, comunitat
de Viola diversifolia).
Noucreus, 2600 m i 2650 m (SERVE, Rech. comp. t. XVII, comunitat de Xatardia
scabra; BAUD. y SERVE, Corns. Xato sc. taula).

- Estatge alpí (rarament al subalpí), c però poc abundant. 2000-2850 m.
Es fa a les tarteres, sobretot en indrets amb llarga innivació. Thlaspietea rotundifolii.
Tant BR.-BL. com KERG. consideren que és una planta calcícola. MARKGRAF, en
canvi, diu que es tracta d'un tàxon calcífug, endèmic dels Pirineus. Nosaltres l'hem
vist a tota mena de substrats, amb una certa preferència pels terrenys calcaris o poc
àcids. VIII-IX.

Coma de Noufonts, 2500 m; Coma de les Mulleres, 2525 m; Noucreus, 2650 m; CoU
de Carançà, 2650 m; Pics deIa Vaca, 2800 m; Coma de Vaca, 2550 m; sota els Tres
Pics, 2400 m (vidit MARKGRAF). Noucreus, vers 2600 m (SEN., PI. d'Esp. 4075,
det. ST. YVES).

DG 29, 39,18. Endèm. pir.

Festuca alpi1U1 Suter

Coll de Núria (GR. et GODR., FI. Fr. III: 571, sub F. ovina var. alpina; HUSNOT in CAD., FI.
Cat. VI: 252).
Núria, Noufonts (SEN. in CAD., 1. c.).

- Planta que als Pirineus existeix només a la regió de Gavarnia. Ja LITARO. havia dit que la cita
ció de GR. i GODR. (així com la de HUSNOT, que n'és repetició) es deu a una confusió amb F.
airoides.

1244. Festuca costei (St. Yves) Markgr.-Dannenb.; F ovina L. subsp. laevis Hack. var.
gallica St. Yves subvar. costei St. Yves, F arvernensis Auquier subsp. costei (St. Yves)
Auquier et Kerg., F hervieri Patzke var. costei (St. Yves) Auquier

- Estatges montà i subalpí, cc. 1050-2000 m.
Llocs secs poc o molt rocosos, relleixos, roques, ... Genistion purgantis, Cal/uno
Genist/on, Androsacetalia vandellii, etc. VI-VIII.

Vers la Collada de Toses, 1700 m (vidit MARKGRAF); sobre Can Morer, 1325 m
(vidit MARKGRAF); Coma de Planès, 1700 m; sobre CampeUes, 1575 m; voltants de
Campelles, Jl75-1300 m (det. MARKGRAF, alguns exemplars tendeixen a F livien
sis); soleU de la vaU d'Angelats, 1050-1275 m (algun exemplar det. MARKGRAF);
Sta. Caterina, 1000 m; Queralbs, 1200-1400 m (det. MARKGRAF, alguns exemplars
tendeixen a F liviensis); Torrent del Forn, 1175 m (det. MARKGRAF); Daió,
1200-1300 m; Gorges de Núria, 1850 m; cap al Cingle del Boc, 1680 m; La Balma,
1700 m; sota el Roc de la Calç, 1400 m (det. MARKGRAF); Pedrisses, 2000 m (ad
liviensis, det. MARKGRAF); soleU del Bosc de Ribes (ad. /iviensis, det. MARK
GRAF).

No són rars els exemplars clarament intermedis entre F. costei i F liviensis. Cal dir
que en determinar aquests exemplars i els que tendeixen a F. liviensis. l'esmentada
especialista del gènere no utilitzà aquest nom, sinó el de F ovina; pel que hem



dedui't dels seus escrits posteriors, creiem que s'ha de canviar aquesta denominaciö 
tan generica per la que utilitzem aqui, F. liviensis. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 . Subatl. 

1245. Festuca airoides Lam.; F. supina Schur, F. ovina L. subsp. ovina var. supina (Schur) 
Hackel 

Coli de Nüria, 2620 m (BR.-BL., Veg. dp.: 53 , Iberidetum spathulatae); Pic de 
Finestrelles, 2600 m, vers la Fossa del Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 2500 m 
(BR.-BL., /. c. t. 23 , Pumileto-Festucetum supinae); Pic de Finestrelles, 2750 m,Pic 
de la Fossa del Gegant, 2800 m (BR.-BL., /. c. t. 24, Curvuleto-Leontidetum pyrenai-
ci). 
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 t.) (BAUD. et SERVE, Group, veg. Pia t. 
div.); marge del Pia de Gorrablanc, 2400 m (BAUD. in SOUT.Mod supraf.: 125 t.). 
SERVE (Rech, comp.) l'assenyala a la zona de Gorrablanc-Puigmal, 2260-2880 m, 
principalment dins les comunitats del Festucion airoidis (vegeu t. III, V, XVI, 
XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV i: 153). 
Puigmal, 2630 m (NEGRE, Nouv. contr. t. 2, Ranunculo-Festucetum eskiae orien-
talis). 

— Alta muntanya axial, ccc; a les serres pre-pirinenques, rr i quasi limitada a les clapes 
de terrenys silicis. (1600) 1900-2912 m. 
Pastures alpines o alpinoides. De l'alianca Festucion airoidis. VI-VIII. 

Serres axials, des de vora la Collada de Toses fins al cim de BastimentsialMont-roig: 
Coli de la Creu de Meians, Pia de les Salines, Pia de Gorrablanc, Pia de Punya (1850 
m, vidit MARKGRAF), Puigmal (fins präcticament al cim mateix), Coma de Fontal
ba, vora Nüria (1900 m), Ras de l'Ortigar, Collet Verd, vall de Finestrelles, Coma 
d'Eina, Coma de Noufonts, Coma de les Mulleres, Pic de l'Äliga, Coma de Fontnegra, 
Coma de Vaca, Coma de les Eugues, Coma de Fresers, Balandrau (2500 m, vidit 
MARKGRAF), Serra de la Canya, Meianells, etc. 
Serres pre-pirinenques: Coli de la Creueta, 1900 m; Costa Rasa, 1975-2075 m (vidit 
MARKGRAF); Coli de la Bona, 1900; Coli de Jou, 1650 m; Taga, 1800 m; vora el 
Coli del Pal, 1800 m; Plans de Pörtoles, 1600 m. 

DG 29, 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Oröfit alp. 

Festuca niphobia (St. Yves) Kerg.; F. ovina subsp. ovina var. ovina subvar. niphobia St. Yves. 

Crestes del massis del Puigmal, 2 6 5 0 m (Osseja) (KERG., Les gram.: 43-44) ; crestes del Puigmal, 
2 8 0 0 m (leg. C. BERNARD et G. FABRE, in KERG., 5e Suppl: 560) . 

— Les dues localitats indicades en aquestes citacions son molt properes a la Vall de Ribes, si no es 
que la segona queda ben be a dins. 
Respecte a aquest täxon, descrit del Pic d'Envalira (Andorra), KERG. opina que es tracta de la 
planta comuna als pasturatges alpins dels Pirineus, sinönim, doncs, de F. supina auct. pyr.;F. 
airoides Lam. seria, per aquest autor, endemica del massis d'Alvernia. MARKGR., per contra, 
suposa que F. airoides es una planta d'ämplia ärea alpina que ateny eis Pirineus (sinönim de F. 
supina Schur i auct.), mentre que F. niphobia seria un endemisme dels Pirineus orientals (molt 
localitzat ? ) , i fins ara conegut nomes del cantö frances de la serralada. 
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deduït dels seus escrits posteriors, creiem que s'ha de canviar aquesta denominació
tan genèrica per la que utilitzem aquí, F. liviensis.

DG 39, 18,28,38. Subat!.

1245. Festuca airoides Lam.; F supina Schur, F ovina L. subsp. ovina var. supina (Schur)
Hackel

Coll de Núria, 2620 m (BR.-BL., Vég. alp.: 53, Iberidetum spathulatae); Pic de
Finestrelles, 2600 m, vers la Fossa del Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 2500 m
(BR.-BL., I. e. I. 23, Pumileto-Festueetum supinae); Pic de Finestrelles, 2750 m, Pic
de la Fossa del Gegant, 2800 m (BR.-BL., I. e. I. 24, Curvuleto-Leontidetum pyrenai
el).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 t.) (BAUD. et SERVE, Group. vég. Pla I.

div.); marge del Pla de Gorrablanc, 2400 m (BAUD. in SOUT. Mod. supraf: 125 t.).
SERVE (Reeh. comp.) l'assenyala a la zona de Gorrablanc-Puigmal, 2260-2880 m,
principalment dins les comunitats del Festucion airoidis (vegeu I. III, V, XVI,
XVlI1, XIX, XX, XX11 , XXIV i: 153).
Puigmal, 2630 m (NÈGRE, Nouv. eontr. I. 2, Ranuneulo-FeslUeelUm eskiae orien
talis).

- Alta muntanya axial, cec; a les serres pre-pirinenques, rr i quasi limitada a les clapes
de terrenys silicis. (1600) 1900-2912 m.
Pastures alpines o alpinoides. De l'aliança Festucion airoidis. VI-VIII.

Serres axials, des de vora la Collada de Toses fins al cim de Bastiments i al Mont-roig:
Coll de la Creu de Meians, Pla de les Salines, Pla de Gorrablanc, Pla de Punya (1850
m; vidit MARKGRAF), Puigma1 (fms pràcticament al cim mateix), Coma de Fontal·
ba, vora Núria (1900 m), Ras de l'Ortigar, Callet Verd, vall de Finestrelles, Coma
d'Eina, Coma de Noufonts, Coma de les Mulleres, Pic de l'Àliga, Coma de Fontnegra,
Coma de Vaca, Coma de les Eugues, Coma de Fresers, Balandrau (2500 m, vidit
MARKGRAF), Serra de la Canya, Meianells, etc.
Serres pre-pirinenques: Coll de la Creueta, 1900 m; Costa Rasa, 1975-2075 m (vidit
MARKGRAF); Coll de la Bona, 1900; Coll de Jou, 1650 m; Taga, 1800 m; vora el
Coll del Pal, 1800 m; Plans de Pòrtoles, 1600 m.

DG 29, 39,18,28,38,48,37. Oròfit alp.

Festuca niphobia (Sl. Yves) Kerg.;F: ovina subsp. ovina var. ovina subvar. niphobia St. Yves.

Crestes del massís del Puigma1. 2650 ro (Osseja)(KERG.,Lesgram.: 43-44); crestes del Puigmal.
2800 m (Ieg. C. BERNARD et G. FABRE. in KERG .. 5e Suppt.: 560).

- Les dues localitats indicades en aquestes citacions són molt properes a la Vall de Ribes, si no és
que la segona queda ben bé a dins.
Respecte a aquest tàxon, descrit del Pic d'Envalira (Andorra), KERG. opina que es tracta de la
planta comuna als pasturatges alpins dels Pirineus, sinònim, doncs, de F. supina auct. pyr.; F.
airoides Lam. seria, per aquest autor, endèmica del massís d'Alvèrnia. MARKGR., per contra,
suposa que F. airoides és una planta d'àmplia àrea alpina que ateny els Pirineus (sinònim de F.
supina Schur i auct.), mentre que F. niphobia seria un endemisme dels Pirineus orientals (molt
localitzat?), i fins ara conegut només del cantó francès de la serralada.



Festuca cinerea Vill. 

Collada de Toses, 1680-1720 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t. 7, Cytisetum purgantis 
pyrenaicum); Collada de Toses, 1750 m (RIVAS MART., Pastiz. t. 1, Campanulo-Festucetum 
eskiae). 

- Táxon inexistent als Pirineus. Probablement confosa amb F. costei que és abundant a la Collada 
de Toses. 

1246. Festuca liviensis (Verguin) Markgr.-Dannenb.; F. ovina var. liviensis Verguin 

- Estatges monta i subalpí, ce. 800-1900 (2200 ?) m 
Planta xeröfila que es fa preferentment ais prats secs, codines, replanets de roca, etc. 
Xerobromion, Festuco-Sedetalia, Ononidion striatae, Aphyllanthion,... VI-VII. 

Cap al Casot (800 m, det. MARKGRAF), sobre la Corba (950 m, det. MARKGRAF), 
Golobran (1500 m), Can Perramon de Baix (det. MARKGRAF), El Baell (det. MAR
GRAF), vora Estéguel (950 m, det. MARKGRAF), La Berruga (1775 m), Les 
Guilleumes, Pedrera, Costes de Segura, Roques Blanques, Plañóles, sobre Can Morer 
(1350 m), Toses, Pia d'Anyella, Pía de Rus (1880 m), El Pinetar, voltants de Ribes, 
Batet, Rialb, Vilamanya, Prat del Bac, sobre Daió (1375 m), vora Nuria (1875 m, det. 
MARKGRAF), Les Collades (1575 m), Eis Emprius de Serrat (1650 m), Ribesaltes, 
Pardines, Plans de Portóles (1500 m), cap a l'estany de Can Roca (1525 m), sobre la 
Falgosa (1425 m), Conivella, Bruguera, vessants meridionals del Taga (fins a mes de 
1600 m), La Portella, Camp deis Dois (1500 m), Sant Amane (1820 m), Sant Eloi 
(1700 m), Saltor, etc. etc. 

Son forca freqüents les formes intermedies entre aquest táxon i F. costei. Diversos 
exemplars del nostre herbari foren determinats per MARKGRAF com a F. liviensis 
tendint a F. costei. 

Cal remarcar que la citada especialista denomina la majoria deis nostres exemplars 
tipies F. ovina var. senneniana R. Lit., táxon del qual no parla a les seves publicacions 
recents, on proposa, en canvi, la categoría d'espécie per a F. ovina var. liviensis 
(endémica deis Pirineus orientáis). KERG. considera que la var. senneniana és un 
táxon mal tipificat, idéntic gairebé amb certesa a la var. liviensis. Suposem, dones, 
que F. liviensis és l'únic representant d'aquest grup a la nostra comarca. 

DG 29? 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Pir. E 

Festuca ovina L. 

Coli de Nuria (GAUT.. Catal: 452, sub var. firmula Hack.). 

SEN. inclou aquest binomen en el seu catäleg {Fl. N.: 79) i afegeix escuetament: "i varietats". 
Valí de Finestrelles, 2 2 0 0 m (BR.-BL., Vég. alp.: 165, Elyneto-Oxytropidetum). 

- La F. ovina típica no existeix ais Pirineus. Les citacions anteriors han de referir-se, dones, a 
algún altre táxon d'aquest grup, pero resulta impossible de saber a quin. 

subsp. duriuscula auct. 

Valí de Ribes (COSTA in WK., Prod. I: 94 , sub F. duriuscula). 

Nuria (COMP, in CAD., FL Cat. VI: 255, sub F. duriuscula var. glauca Hack.). 
Nuria, 2 1 0 0 m (BR.-BL., Vég. alp.: 37, Saxifragetum mixtae; l. c: 38 , replanets de roca); Pie de 
Segre, 2 4 0 0 m, vers Finestrelles, 2300 m (BR.-BL., /. c. t. 21 , Festucetum eskiae); al N de Nuria, 
2 2 0 0 m (BR.-BL., /. c. t. 22 , Hieracieto-Festucetum spadiceae). 
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Festuca cinerea ViU.

Collada de Toses. 1680-1720 m (RIVAS MART.. Bosq. y mat. pi,. 1. 7, Cytisetum purgolltis
pyrenaicum); Collada de Toses. 1750 m (RIVAS MART.. Pastiz. t. 1. Campanul0·Festucerum
eskiae).

~ Tàxon inexistent als Pirineus. Probablement confosa amb F. coste; que és abundant a la Collada
de Toses.

1246. Festuca liviensis (Verguin) Markgr.-Dannenb.; F. ovina var.tiviensis Verguin

- Estatges montà i subalpí, cc. 800-1900 (2200 ?) m
Planta xeròfila que es fa preferentment als prats secs, codines, replanets de roca, etc.
Xerobromion, Festuco-Sedetalia, Ononidion striatae, Aphyllanthion,... VI-VII.

Cap al Casot (800 m, det. MARKGRAF), sobre la Corba (950 m, det. MARKGRAF),
Golobran (1500 m), Can Perramon de Baix (det. MARKGRAF), El Baell (det. MAR
GRAF), vora Estèguel (950 m, det. MARKGRAF), La Berruga (1775 m), Les
Guilleumes, Pedrera, Costes de Segura, Roques Blanques, Planoles, sobre Can Morer
(1350 m), Toses, Pla d'Anyella, Pla de Rus (1880 m), El Pinetar, voltants de Ribes,
Batet, R.ia,lb, Vilamanya, Prat del Bac, sobre Daió (1375 m), vora Núria (1875 m, det.
MARKGRAF), Les Collades (1575 m), Els Emprius de Serrat (1650 m), Ribesaltes,
Pardines, Plans de Pòrtoles (1500 m), cap a l'estany de Can Roca (1525 m), sobre la
Falgosa (1425 m), Conivella, Bruguera, vessants meridionals del Taga (fins.a més de
1600 ml, La Portella, Camp dels Dois (1500 m), Sant Amanç (1820 m), Sant Eloi
(1700 m), Saltar, etc. etc.

Són força freqüents les formes intermèdies entre aquest tàxon i F costei. Diversos
exemplars del nostre herbari foren determinats per MARKGRAF com a F. liviensis
tendint a F. costei.
Cal remarcar que la citada especialista denominà la majoria dels nostres exemplars
típics F. ovina var. senneniana R. Lit., tàxon del qual no parla a les seves publicacions
recents, on proposa, en canvi, la categoria d'espècie per a F. ovina var. liviensis
(endèmica dels Pirineus orientals). KERG. considera que la var. senneniana és un
tàxon mal tipificat, idèntic gairebé amb certesa a la var. liviensis. Suposem, doncs,
que F. liviensis és l'únic representant d'aquest grup a la nostra comarca.

DG 29? 39,18,28,38,27,37.

Festuca ovina L.

Piro E

Coll de Núria (GAUT.. Catal.: 452, sub var. firmula Hack.).
SEN. inclou aquest binomen en el seu catàleg (FI. N.: 79) i afegeix escuetament: Ui varietats".
Vall de Finestrelles, 2200 m (DR.-BL.. Vég. a/p.: 165, Elyneto-Oxytropiderum).

- La F. ovina típica no existeix als Pirineus. Les citacions anteriors han de referir-se, doncs, a
algun altre tàxon d'aquest grup, però resulta impossible de saber a quin.

subsp. duriuscula auct.

Vall de Ribes (COSTA in WK.. Prod. f: 94. sub F. duriuscula).
Núria (COMP. in CAD.. F/. Cat. VI: 255, sub F. duriuscula var. glauca Hack.).
Núria, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp.: 37. Saxifragerum mixtae; I. c.: 38, replanets de roca); Pic de
Segre, 2400 m, vers Finestrelles, 2300 m (BR.-BL.. I. c. 1. 21, Festucetum eskiae); al N de Núria.
2200 m (DR.-BL.. I. c. t. 22, Hieracieto·Festucetum spadiceae).



- El plec de l'herbari Cadevall corresponent a la citació de Nûria conté mostres diferents, dues 
d'elles identificables amb F. aìroides i les altres amb un tàxon del grup rubra (possiblement F. 
nigrescens). 
Quant a les citacions de BR.-BL., suposem que s'han d'atribuir, bé a F. liviensis, bé a F. costei, bé 
a F. durissima (aquesta darrera considerada en principi com una subvarietat de la var. duriuscula). 

1247. Festuca yvesii Sen. et Pau; F. durissima (Hack.) Kerg., F. duriuscula L. subsp. durissi
ma (Hack.) K. Richter, F. ovina L. var. duriuscula (L.) Koch subvar. durissima Hack., 
F. ovina L. subsp. indigesta (Boiss.) Hack. var. durissima (Hack.) St. Yves. 

Cerdanya (muntanyes de Nûria) (GAUT., Catal: 452, sub F. ovina var. durissima). 
Noucreus, 2700 m (SEN., Add.: 197). El mateix autor inclou la planta en el seu 
catàleg (FI. N.: 79) sense assenyalar localitat. 
Nûria, 2550 m (KUPFER,Nouv., prosp.: 88). 
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 taula) (BAUD. et SERVE, Group, vég. 
Pia, t. div.); marge del Pia de Gorrablanc, 2400 m (BAUD. in SOUT., Mod. supraf.: 
125 t.). 
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona del Pia de Gorrablanc-Puigmal, 
2260-2630 m, dintre comunitats diverses (vegeu t. Ili , XI, XVI, XIX i XX). 
Crestes del Puigmal, 2650 m (KERG., Lesgram.: 153; 5e Suppi: 558). 

— Alta muntanya axial, ce. A les serres pre-pirinenques molt esparsa. 1750-2750 m. 
Es fa a les pastures seques; a l'estatge alpi' apareix sobretot als vessants fàcilment 
lliures de neu (exposats al vent) i calents a l'estiu. Als terrenys silicis és un élément 
important de l'associació Minuartio-Festucetum yvesii; en substrats calcaris apareix 
sobretot al Festucion gautieri. VII-VIII. 

Corrent a la zona axial. Collada de Toses, cap a la Creu de Meians, Gorrablanc, Puig 
de Dòrria, Coma de Planés, Pia de Punya (1850 m), Coma de Fontseca (2400 m), 
Clotes del Puigmal, El Borrut (2425 m), Bac de la Foradada, Coma de Fontalba, 
voltants de Nûria, Pic de Finestrelles (2750 m), Coma de les Mulleres, Coma de 
Fontnegra (2100 m), Pedrisses, Coma del Llispet, cap al Coli dels Homes, Emprius 
del Freser (2350 m), Coma de les Eugues (2600 m), Serra de la Canya (vidit MARK-
GRAF), vessants del Puig Cerverfs, entre el Mont-roig i la Collada Verda (1850 m, 
vidit MARKGRAF). 
Serres pre-pirinenques: Puigllançada, 2375 m; Pia de Rus, 1850 m; Coli de la Creueta, 
1900 m; Pietà Roja, 2000 m; cim de Taga, 2000 m. 

A nivell especi'fic el nom correcte d'aquesta pianta ha d'esser, tal com assenyalem a 
dalt, F. yvesii Sen. et Pau, nom publicat en l'obra de SEN. "Flore de Catalogne. 
Additions et comentaires", Treb. Inst. Cat. Hist. Nat. 3: 196-197, Barcelona 1917. 
En aquesta publicació el nou binomen resta un xic dissimulât (i si no es llegia el text, 
podria interpretar-se com a un sinònim) perquè, per un error de composició, no 
queda situât al marge de la plana i encapçalant un text a part, sino que ve a continua-
ciò, i amb punt i seguit, del comentari de F. glacialis. És molt clar, però, que l'autor 
fa referència a una espècie diferent d'aquesta darrera. Hi ha una descripció del tàxon 
(en francès) i s'identifica la pianta amb el nùmero 2094 de Plantes d'Espagne. Aquest 
nùmero de l'exsiccata de Sennen no devia èsser pas distribuït; i més tard fou suplert 
pel 4085. A l'herbari Sennen existeix el plec corresponent a aquell primer nùmero, 
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- El plec de l'herbari CadevaO corresponent a la citació de Núria conté mostres diferents, dues
d'elles identificables amb F airoides i les altres amb un tàxon del grup rubra (possiblement F.
nigrescens).
Quant a les citacions de BR.-BL., suposem que s'han d'atribuir, bé a F. lilliensis, bé a F. costei, bé
a F. durissima (aquesta darrera considerada en principi com una subvarietat de la var. duriuscula).

1247. Festuca yvesii Sen. et Pau; F durissima (Hack.) Kerg., F duriuscula L. subsp. durissi
ma (Hack.) K. Richter, F ovina L. var. duriuseula (L.) Koch subvar. durissima Hack.,
F ovina L. subsp. indigesta (Boiss.) Hack. var. durissima (Hack.) St. Yves.

Cerdanya (muntanyes de Núria) (GAUT., Catal.: 452, sub F ovina var. durissima).
Noucreus, 2700 m (SEN., Add.: 197). El mateix autor inclou la planta en el seu
catàleg (FI. N.: 79) sense assenyalar localitat.
Núria, 2550 m (KÜPFER, Nouv_, prosp.: 88).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum: 266 taula) (BAUD. et SERVE, Group. vèg.
Pla, t. div.); marge del Pla de Gorrablanc, 2400 m (BAUD. in SOUT., Mod. supraf:
I 25 t.).
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona del Pla de Gorrablanc-Puigmal,
2260-2630 m, dintre comunitats diverses (vegeu t.llI, XI, XVI, XIX i XX)_
Crestes del Puigmal, 2650 m (KERG., Les gram.: 153; 5e Suppl.: 558)_

- Alta muntanya axial, cc_ A les serres pre-pirinenques molt esparsa. 1750-2750 m.
Es fa a les pastures seques; a l'estatge alp: apareix sobretot als vessants fàcilment
lliures de neu (exposats al vent) i calents a l'estiu. Als terrenys silicis és un element
important de l'associació Minuartio-Festucetum yvesii; en substrats calcaris apareix
sobretot al Festucion gautieri. VII-VIII.

Corrent a la zona axial. Collada de Toses, cap a la Creu de Meians, Gorrablanc, Puig
de Dòrria, Coma de Planès, Pla de Punya (l850 ml, Coma de Fontseca (2400 ml,
Clotes del Puigmal, El Borrut (2425 ml, Bac de la Foradada, Coma de Fontalba,
voltants de Núria, Pic de Finestrelles (2750 m), Coma de les Mulleres, Coma de
Fontnegra (2100 ml, Pedrisses, Coma del Llispet, cap al Coll dels Homes, Emprius
del Freser (2350 ml, Coma de les Eugues (2600 ml, Serra de la Canya (vidit MARK
GRAF), vessants del Puig Cerverís, entre el Mont-roig i la Collada Verda (1850 m,
vidit MARKGRAF).
Serres pre-pirinenques: Puigllançada, 2375 m; Pla de Rus, 1850 m; Coll de la Creueta,
1900 m; Pleta Roja, 2000 m; cim de Taga, 2000 m.

A nivell específic el nom correcte d'aquesta planta ha d'ésser, tal com assenyalem a
dalt, F yvesii Sen. et Pau, nom publicat en l'obra de SEN. "Flore de Catalogne.
Additions et comentaires", Treb. Inst. Cat. Hist. Nat. 3: 196-197, Barcelona 1917.
En aquesta publicació el nou binomen resta un xic dissimulat (i si no es llegia el text,
podria interpretar·se com a un sinònim) perquè, per un error de composició, no
'queda situat al marge de la plana i encapçalant un text a part, sinó que ve a continu.
ció, i amb punt i seguit, del comentari de F glacialis. És molt clar, però, que l'autor
fa referència a una espècie diIerent d'aquesta darrera. Hi ha una descripció del tàxon
(en francès) i s'identifica la planta amb el número 2094 de Pl11ntes d'Espagne. Aquest
número de -l'exsiccata de Sennen no devia ésser pas distribuït; i més tard fou suplert
pel 4085. A l'herbari Sennen existeix el plec corresponent a aquell primer número,



provinent, tal com s'indica en la descripció original, de Noucreus, 2700 m; al costat, 
però, de l'etiqueta original de Sennen, hi ha una etiqueta de correcció que diu: "F. 
durissima (Hack.) Rouy, det. St. Yves". És a dir, que l'exemplar fou revisat per A. 
ST. YVES i identificai amb F. duriuscula subsp. durissima, anomenada abreviada-
ment F. durissima (Hack.) Rouy; i per això, el n. 4085 de PI. d'Esp., distribuit 
posteriorment, ja no porta el nom de F. yvesii, sino unicament la determinació de St. 
Yves que Sennen acceptà plenament deixant de banda la denominado proposada per 
eli mateix i per Pau. 

L'atribució del nom sennenià a la planta pirinenca obliga, d'altra banda, a donar nova 
denominado a la pianta nord-africana que fou descrita posteriorment per LITAR-
DIÈRE com a F. yvesii. Proposem, dones, el següent canvi nomenclatural: Festuca 
litardiemna nom. novum = Festuca Yvesii Litardière, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 
14: 337, Alger 1923. 

DG 29, 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 . Latepir. 

1248. Festuca indigesta Boiss.; F. ovina L. subsp. indigesta (Boiss.) Hack. 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N: 84). 

Vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae); 
vers el Puigmal, 2150 m, sobre Nuria, 2200 m (BR.-BL., /. e: 161, Festucetum 
scopariae subassociació de F. ovina subsp. indigesta). 

subsp. aragonensis (Wk.) Kerg. 

- Sobre Pia de Rus, 2100 m (vidit MARKGRAF); vora Nuria, 1975 m (det. MARK
GRAF); vessants del Balandrau, 2050 m (det. MARKGRAF). 

Les citacions de BR.-BL., avalades per LIT ARD., deuen correspondre a aquesta subs
pècie; la de VAYR. és difícil d'interpretar. 

DG 29, 39, 18. Ibero-occ. 

Festuca valesiaca Schleich, var. silicata Hack. 

Noufonts (SEN. in CAD., Fl. Cat. VI: 254) . 

- No hem vist testimonis d'herbari d'aquesta citació, però per altres exemplars de l'herbari SEN. 

determinats en principi amb aquell nom, sembla que la planta en qüestió podria correspondre a F. 

costei. 

1249. x Festulolium loliaceum (Hudson) P. Fourn. (= Festuca pratensis xLolium perenne) 

- Abundant ais prats de dall de Macana, vora Ribes, 975 m, entre eis seus progenitors. 

D G 3 8 . 

1250. x Festulolium holmbergii (Dörfler) P. Fourn. (= Festuca arundinacea x Lolium pe
renne) 

- Vali del Bac, davant de Roques Blanques, 1000 m, entre eis seus progenitors. 

DG 28. 
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provinent, tal com s'indica en la descripció original, de Noucreus, 2700 m~ al costat,
però, de l'etiqueta original de Seonen, hi ha una etiqueta de correcció que diu: "F.
durissima (Hack.) Rouy, det. St. Yves". És a dir, que l'exemplar fou revisat per A.
ST. YVES i identificat amb F duriuscula subsp. durissima, anomenada abreviada
ment F durissima (Hack.) Rouy; i per això, el n. 4085 de PI. d'Esp., distribuït
posteriorment, ja no porta el nom de F. yvesii, sinó únicament la determinació de Sl.
Yves que Sennen acceptà plenament deixant de banda la denominació proposada per
ell mateix i per Pau.
L'atribució del nom sennenià a la planta pirinenca obliga, d'altra banda, a donar nova
denominació a la planta nord-africana que fou descrita posteriorment per UTAR·
DIÈRE com a F yvesii. Proposem, doncs, el següent canvi nomenclatural: Festuca
litardierana nom. novum = Festuca Yvesii Litardière, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord
14: 337, Alger 1923.

DG 29,39,18,28,38. Latepir.

1248. Festuca indigesta Boiss.; F ovina L. subsp. indigesta (Boiss.) Hack.

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N: 84).
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. J9, Festucetum scopariae);
vers el Puigmal, 2150 m, sobre Núria, 2200 m (BR.-BL., I. c.: 161, Festucetum
scopariae subassociació de F. ovina subsp. indigesta).

subsp. aragonensis (Wk.) Kerg.

- Sobre Pla de Rus, 2100 m (vidit MARKGRAF); vora Núria, 1975 m (det. MARK
GRAF); vessants del Ba1andrau, 2050 m (det. MARKGRAF).

Les citacions de BR.-BL., avalades per LITARD., deuen correspondre a aquesta subs
pècie; la de VAYR. és difícil d'interpretar.

DG 29, 39,18.

Festuca valesiaca Schleich. var. mlcato Hack.

Noufonts (SEN. in CAD .. FI. Cat. VI: 254).

Ibero-occ.

- No hem vist testimonis d'herbari d'aquesta citació, però per altres exemplars de l'herbari SEN.
determinats en principi amb aquell nom, sembla que la planta en qüestió podria correspondre a F.
costei.

1249. x Festulolium loliaceum (Hudson) P. Foum. (= Festuca pratensis x Lolium perenne)

- Abundant als prats de daU de Maçana, vora Ribes, 975 m, entre els seus progenitors.

DG38.

1250. x Festulolium holmbergii (Dortler) P. Fourn. (= Festuca arundinacea x Lolium pe
renne)

- Vall del Bac, davant de Roques Blanques, 1000 m, entre els seus progenitors.

DG 28.



1251. Lolium perenne L. 

Planoles, 1050 m ( 0 . de BOLÔS, Veg. vert. sept. Pir.: 490, Lolieto-Plantaginetum). 

— Estatge monta, c. Mes rarament a l'estatge subalpi. 800-1500 (1850) m. 
Vores de camins, llocs trepitjats, prats grassos molt pasturats. Plantaginetalia majoris, 
Cynosurion. V-IX. 

Can Perramon de Baix, El Baell, voltants de Ribes, Roques Blanques, Planoles, For-
nells (1350 m), Toses, Queralbs, Daiô, vora la Font de l'Home mort (1850 mj, 
Ribesaltes, Mas Conill (1175 m), Pardines, Estany de Can Roca (1475 m), sota l'Orri 
Vell (1400 m), etc. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 38, 37. Subcosm. 

*1252. Lolium multiflorum Lam.; L. italicum A. Braun 

— Cultivât com a farratge i per a fer gespa. Alguna vegada espontani als marges i vores 
de camins. 

El Baell, 1200 m; Neva, 1250 m. 

DG 28. Latemed.-Atl. 

1253. Lolium rigidum Gaudin subsp. rigidum 

— Estatge monta, r. 875-1500 m. 
Es fa sobretot als conreus de cereals (Secalinetea), i esporàdicament en indrets aide
rais. V-VII. 

Voltants de Ribes, El Baell (1200 m), Pla de Plaus (1275 m), Campelles (1350 m), 
sobre el Bac (1200 m), Roques Blanques, Ventolà, Toses (1500 m), Les Ribes (1400 
m), Ribesaltes, Pardines, Capdevila, Perapinta (1325 m), etc. 

1254. Lolium temuletum L. 

— Ribes de Freser, vora el riu, 925 m; Pia de Plaus, 1275 m, en un camp de civada. 
Espigat el juliol i l'agost. 

1255. Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin 

— Estatge monta, rr. 775-1150 m. 
Vores de camins, erms; en sois prims. De l'aliança Thero-Airion. V-VII. 

Pont d'en Cabreta, 775 m; Aiguës de Ribes, 850 m; Serrât d'en Posa (Bruguera), 
1150 m; Ribes de Freser, 900-950 m; sota el Bac, 1000 m; vers Daiô, 1150 m. 

DG 39, 2 8 , 3 8 , 3 7 . Plurireg. (Subcosm.) 

1256. Micropyrum tenellum (L.) Link; Catapodium tenellum (L.) Batt. et Trabut, Nardurus 
lachenalii (C.C. Gmelin) Godron, Festuca festucoides (Bertol.) Bech. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Latemed. 

DG 2 8 , 3 8 . Med.-Submed. (Subcosm.) 
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1251. Lolium perenne L.

Planoles, 1050 m (O. de BOLÒS, Veg. vert. sept. Pir.: 490, Lolieto-P/antaginetum).

- Estatge montà, c. Més rarament a l'estatge subalpí. 800-1500 (1850) m.
Vores de camlns, llocs trepitjats, prats grassos molt pasturats. P/antagineta/ia majoris,
Cynosurion. V-[X.

Can Perramon de Baix, El Baell, voltants de Ribes, Roques Blanques, Planoles, For·
nells (1350 ml, Toses, Queralbs, Daió, vora la Font de l'Home mort (1850 m),
Ribesaltes, Mas Conill (1175 ml, Pardines, Estany de Can Roca (1475 m), sota l'Orri
Vell (1400 m), etc.

DG 29,39,18,28,38,37. Subcosm.

*1252. Lolium multiflorum Lam.; L. ita/icum A. Braun

- Cultivat com a farratge i per a fer gespa. Alguna vegada espontani als marges i vores
de camins.

El Baell, 1200 m; Nevà, 1250 m.

DG 28. Latemed.-At1.

1253. Lolium rigidum Gaudin subsp. rigidum

- Estatge montà, r. 875·1500 m.
Es fa sobretot als conreus de cereals (Seca/inetea), i esporàdicament en indrets rude
rals. V-VlI.

Voltants de Ribes, El Baell (1200 m), Pla de Plaus (1275 ml, Campelles (1350 m),
sobre el Bac (1200 ml, Roques Blanques, Ventolà, Toses (1500 ml, Les Ribes (1400
m), Ribesaltes, Pardines, Capdevila, Perapinta (1325 ml, etc.

DG 39, 18,28,38.

1254. Lolium temuletum L.

Latemed.

- Ribes de Freser, vora el riu, 925 m; Pla de Plaus, 1275 m, en un camp de civada.
Espigat el juliol i l'agost.

DG 28,38. Med.-Submed. (Subcosm.)

1255. Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin

- Estatge montà, rr. 775-1150 m.
Vores de camins, erms; en sòls prims. De l'aliança Thero-Airion. V·VIl.

Pont d'en Cabreta, 775 m; Aigües de Ribes, 850 m; Serrat d'en Posa (Bruguera),
1150 m; Ribes de Freser, 900-950 m; sota el Bac, 1000 m; vers Daió, 1150 m.

DG 39, 28, 38, 37. Plurireg. (Subcosm.)

1256. Micropyrum tenellum (L.) Link; Catapodium tene//um (L.) BatI. et Trabut,Nardurus
/achena/ii (C.C. Gmelin) Godron, Fesh,ca festucoides (Berta!.) Bech.



— Clariana del Bosc de Ribes, 1525 m, en sòl sorrenc. Es tracta d'una forma molt 
gràcil, amb la glumel-la inferior clarament emarginada, idèntica potser a la que esmen
ta P. MONTSERRAT en la seva flora de la serralada litoral. 

DG 38. Latemed. (-Atl.) 

1257. Desmazeria rigida (L.) Tutin; Scleropoa rigida (L.) Griseb. 

— Estatge monta inferior, rrr. 
Vores de camins, erms, prats eixuts (Xerobromion). V-VI. 

Sobre Esteguelella, 900 m, abundant en un prat d'anuals; vora les Coves de Ribes, 
825 m; Roques Blanques, 1000 m. 

DG 28, 38, 37. Med.-Atl. 

1258. Poa annua L. 

— Estatge monta, r. 800-1575 m. 
Vores de camins, llocs ruderals. Polygonion avicularis, Sisymbrion, Onopordetalia. 
III-XI. 

Sota el Sagnari (800 m;, Aigues de Ribes, El Baell (1200 m), Coli de la Casassa, 
Campelles, Ventola, vora Nevà (1300 m), Espinosa, Toses (1450 m), voltants de 
Ribes, Rialb, Queralbs, Serrat, Daió, Mas Conili (1175 m), Can Barratort, Pardines 
(1200 m), cap a Boixetera, l'Orri Veli (1575 m), Saltor. 

HERN. C. (Poa: 47) suposa que VAYR., en el seu Cat. N., assenyalà la pianta 
concretament de Nùria. Però, cai tenir en compte que aquest catàleg no es refereix 
pas estrictament a la vali de Nùria i que, respecte de P. annua, l'autor diu vagament 
(:83) "prats i llocs herbosos". 

DG 3 9 , 1 8 , 28, 38, 37. Subcosm. 

1259. Poa supina Schräder; P. annua subsp. varia Gaudin.P. annua subsp. supina (Schräder) 
Link 

Muntanyes de Nùria (SEN., Add.: 192; Fl. N.: 79). 
Cap a Noufonts, 2230 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 12, Bryetum schleichen); Nùria, 2150 
m (BR.-BL., /. e: 126, Cariceto-Pinguiculetum); Coma de Noufonts, 2210 m 
(BR.-BL., /. c. t . 18, Chenopodieto-Taraxacetum pyrenaicì). 

HERN. C. (Poa: 65) recull les citacions de BR.-BL., i afegeix: Noufonts, 2500 m 
(SEN. herb.). 

— Alta muntanya axial, c. A les serres pre-pirinenques, molt més rara. 1625-2400 m. 
Jaces, cledes, llocs trepitjats. Poion supinae, Rumicion alpini. VI-IX. 

Cap al Coli de Sant Salvador (2200 m), sobre el refugi de Dòrria (2140 m), Estebn's, 
vora la Font de l'Home mort (1800 m), Coma de Fontseca (2400 m), Coma de 
Fontalba (2000 m), Coma de Gombreny (2100 m), Pia de Nùria i voltants 
(1975-2150 m), Jacal de Pedrisses (2075 m), Coma de Fresers (2150 mj, Serra de la 
Canya (2100 m); localitats totes de la zona axial. 
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- Clariana del Bosc de Ribes, 1525 m, en sòl sorrenc. Es tracta d'una forma molt
gràcil, amb la glumel·la inferior clarament emarginada, idèntica potser a la que esmen
ta P. MONTSERRAT en la seva flora de la serralada litoral.

DG38.

1257. Desmazeria rigida (L.) Tutin; Scferopoa rigida (L.) Griseb.

Latemed. (-Atl.)

- Estatge montà inferior, rrr.
Vores de camins, erms, prats eixuts (Xerobromion). V-VI.

Sobre Esteguelella, 900 m, abundant en un prat d'anuals; vora les Coves de Ribes,
825 m; Roques Blanyues, 1000 m.

DG 28, 38, 37.

1258. Poa annua L.

Med.-Atl.

- Estatge montà, r. 800-1575 m.
Vores de camins, llocs ruderals. Polygonion avieularis, Sisymbrion, Onopordetalia.
lli-XI.

Sota el Sagnari (800 m¡, Aigües de Ribes, El Baell (1200 m), Coll de la Casassa,
Campelles, Ventolà, vora Nevà (1300 mi, Espinosa, Toses (1450 m), voltants de
Ribes, Rialb, Queralbs, Serrat, Daió, Mas Conill (1175 m), Can Barratort, Pardines
(1200 m), cap a Boixetera, l'Orri Vell (1575 m), Saltar.

HERN. C. (Poa: 47) suposa que VAYR., en el seu Cat. N., assenyalà la planta
concretament de Núria. Però, cal tenir en compte que aquest catàleg no es refereix
pas estrictament a la vall de Núria i que, respecte de P. annua, l'autor diu vagament
(:83) "prats i llocs herbosos".

DG 39, 18,28,38,37. Subcosm.

1259. Poa supina Schrader; P. annua subsp. varia Gaudin, P. anllua subsp. supina (Schrader)
Link

Muntanyes de Núria (SEN., Add.: 192; FI. N.: 79).
Cap a Noufonts, 2230 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 12, Bryenml schleichefl); Núria, 2150
m (BR.-BL., I. c.: 126, Cariceto-Pinguiculetum); Coma de Noufonts, 2210 m
(BR.-BL., I. c. t. 18, Chenopodieto-Taraxacetum pyrellaici).
HERN. C. (Poa: 65) recull les citacions de BR.-BL., i afegeix: Noufonts, 2500 m
(SEN. herb.).

- Alta muntanya axial, c. A les serres pre-pirinenques, molt més rara. 1625-2400 m.
Jaces, cledes, llocs trepitjats. Poioll supinae, Rumicioll alpilli. VI-IX.

Cap al Coll de Sant Salvador (2200 m), sobre el refugi de Dòrria (2140 m), Estebrís,
vora la Font de l'Home mort (1800 m), Coma de Fontseca (2400 m), Coma de
Fontalba (2000 m), Coma de Gombreny (2100 m), Pla de Núria i voltants
(1975-2150 m), Jaçal de Pedrisses (2075 m), Coma de Fresers (2150 mi, Serra de la
Canya (2100 m); localitats totes de la zona axial.

..



Senes pre-pirinenques: Barraca de Rus, 1900 m; Coll Roig, 1725 m; Coll de Jou, 
1625 m. 

DG 29 ,39 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Bor.-alp. 

1260. Poa trivialis L. subsp. trivialis 

Nuria, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 126, Cariceto-Pinguiculetum). 
Valí de Conill, 1400 m (BOLOS et VIVES in O. de BOLOS, De veg. not. II: 220, 
Cariceto-Eriophoretum latifolii); Queralbs, 1150 m (BOLOS et VIVES, /. c: 221, 
Cirsieto-Menthetum longifoliae). 

HERN. C. {Poa: 97) aplega les indicacions anteriors, i suposa que VAYR. cita la 
planta de Nuria, essent així que aquest autor només diu (Cat. N.: 83) "prats i llocs 
herbosos", sense esmentar cap localitat concreta. 

— De l'estatge monta inferior a la base de l'alpí, ccc. 775-2150 m. 
Mulleres i j o n ^ e r e s , prats de dall, llocs ruderals poc o molt humits. Molinio-Arrhe-
natheretea, Agropyro-Rumicion, Arction. VI-VIII. 

Des de l'entrada de la Valí fins a la Collada de Toses, a la valí de Nuria i a la Collada 
Verda. Algunes localitats representatives: Pont d'en Cabreta (775 m), sota Estéguel, 
Aigües de Ribes, El Baell, Pía de Prats (1550 m), Roques Blanques, cap a Ventola, 
Plans de Nevá, d'Espinosa a Fornells, Toses, vers la Collada, Pía de Punya (1875 m), 
voltants de Ribes, Rialb, cap a Serrat, Gorges de Nuria (1600-2000 m), valí de 
Fontalba, Nuria, Coma de Fontnegra (2050 m), Pedrisses, (2075 m), Gorges del 
Freser, Baga de la Canya, Ribesaltes, Conivella (1450 m), Pou de Taga (1875 m), 
Estany de Can Roca, Pardines, l'Orri Vell, Collada Verda, sobre els Clots de Macana 
(1600 m), Pía del Freixe, etc. etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Lateeur. 

1261. Poa pratensis L. 

Nuria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 18, Chenopodieto-Taraxacetum pyrenaici, sub 
var. anceps). 
Plañóles, 1050 m (O. de BOLOS, Veg. vert. sept. Pir.: 4 9 1 , Lolieto-Plantaginetum). 
HERN. C. {Poa: 135) recull les citacions anteriors; i suposa que VAYR. l'assenyalá a 
Nuria, pero aquest autor en el seu Cat. N. (:83) només diu, de manera inconcreta, 
prats de la regió inferior. 

— Estatges monta i subalpí, ccc. 800-2100 m. 
Prats de dall, pastures grasses, marges, llocs ruderals. Arrhenatheretalia, Mesobro-
mion, etc. V-VIII. 

Des de la zona meridional de la Valí fins cap a la Collada de Toses, a la Coma de 
Gombreny (2100 m) i a la Collada Verda. Estéguel, La Toella, La Corba, valí de 
Barricó, Aigües de Ribes, El Baell, Pía de Prats (1550 mj, Campelles, Roques Blan
ques, Ventola, Plañóles, sota el Coll de Coma Ermada (1750 m), Toses, voltants de 
Ribes, Ventaiola, Rialb, Fustanyá, Baga de Siat (1750 ni), Collet de Guardiola (1775 
m), Vilamanya, Conivella, cap a les Noufonts, Pardines, Collada Verda (1625 m), 
Pou de Taga (1875 m), sobre els Clots de Macana (1600 m), Bruguera, etc. etc. 
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Serres pre-pirinenques: Barraca de Rus, 1900 m; Coll Roig, 1725 m; Coll de Jou,
1625 m.

DG 29,39,18,28,38. Bor.-alp.

1260. Poa trivialis L. subsp. trivialis

Núria, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 126, Cariceto-Pinguiculetum).
Vall de Conill, 1400 m (BOLÒS et VNES in O. de BOLÒS, De veg. nat. II: 220,
Cariceto-Eriophoretum latifolii); Queralbs, 1150 m (BOLÒS et VIVES, I. c.: 221,
Cirsieto-Menthetum longifoliae).
HERN. C. (Poa: 97) aplega les indicacions anteriors, i suposa que VAYR. cità la
planta de Núria, essent així que aquest autor només diu (Cat. N.: 83) "prats i llocs
herbosos", sense esmentar cap localitat concreta.

- De l'estatge moiltà inferior a la base de l'alpí, ccc. 775-2150 m.
Mulleres i jon-lueres, prats de dall, llocs ruderals poc o molt humits. Molinio-Arrhe·
natheretea, Agropyro·Rumicion, Arction. VI·Vlll.

Des de l'entrada de la Vall fros a la Collada de Toses, a la vall de Núria i a la Collada
Verda. Algunes localitats representatives: Pont d'en Cabreta (775 ml, sota Estèguel,
Aigües de Ribes, El Baell, Pla de Prats (1550 ml, Roques Blanques, cap a Ventolà,
Plans de Nevà, d'Espinosa a Fornells, Toses, vers la Collada, Pla de Punya (1875 ml,
voltants de Ribes, Rialb, cap a Serrat, Gorges de Núria (1600·2000 ml, vall de
Fontalba, Núria, Coma de Fontnegra (2050 ml, Pedrisses, (2075 ml, Gorges del
Freser, Baga de la Canya, Ribesaltes, Conivella (1450 ml, Pou de Taga (1875 ml,
Estany de Can Roca, Pardines, l'Orri Vell, Collada Verda, sobre els Clots de Maçana
(1600 ml, Pla del Freixe, etc. etc.

DG 39, 18,28,38,48,37. Lateeur.

1261. Poa pratensis L.

Núria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 18, Chenopodieto-Taraxacetum pyrenaici, sub
var. anceps).
Planoles, 1050 m (O. de BOLÒS, Veg. vert. sept. Pir.: 491, Lolieto·Plantaginetum).
HERN. C. (Poa: 135) recull les citacions anteriors; i suposa que VAYR. l'assenyalà a
Núria, però aquest autor en el seu Cat. N. (:83) només diu, de manera inconcreta,
prats de la regió inferior.

- Estatges montà i subalpí, ccc. 800-2100 m.
Prats de dall, pastures grasses, marges, llocs ruderals. Arrhenatheretalia, Mesobro·
mion, etc. V-VlII.

Des de la zona meridional de la Vall fins cap a la Collada de Toses, a la Coma de
Gombreny (2100 m) i a la Collada Verda. Estèguel, La Toella, La Corba, vall de
Barricó, Aigües de Ribes, El Baell, Pla de Prats (1550 m), Campelles, Roques Blan'
ques, Ventolà, Planoles, sota el Coll de Coma Ermada (1750 ml, Toses, voltants de
Ribes, Ventaiola, Rialb, Fustanyà, Baga de Siat (1750 mi, Callet de Guardiola (1775
m), Vilarnanya, Conivella, cap a les Noufonts, Pardines, Collada Verda (1625 ml,
Pou de Taga (1875 ml, sobre els Clots de Maçana (1600 ml, Bruguera, etc. etc.



Tots els exemplars estudiats pertanyen a P. pratensis ti'pica; no hem vist la subsp. 
angustifolia (L.) Gaudin, perb no gosariem dir que no existeix a la comarca. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 37. Holàrt 

1262. Poa cenisia All.; P. distichophylla Gaudin 

subsp. sardoa Schmid; P. fontqueri Br. Bl. 

Coll de Noufonts (COMP., Hist. Nat. II: 728; in VAYR., PL not: 183; in WK., 
SuppL: 22) (GAUT., CataL: 456). 

Muntanyes de Nûria (VAYR., Cat. N. : 83) (SEN., Add. : 192; Fl. N. : 79 "sobretot als 
detritus esquistosos"). 
Nûria, 2100 m (BR.-BL., Notes: 220). 
Vail de Nûria, 2250 m, vers el Coll de Nûria, 2350 m, Coma de Noufonts, 2320 m, 
Pic de Finestrelles, 2480 m, Coll de Finestrelles, 2400 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 7, 
Galeopsideto-Poetum fontqueriî); Pic de Segre, 2720 m (BR.-BL., /. c. t. 2>,Senecie-
tum leucophyllaé). 

Vessant S del Puigmal, 2590 m (SERVE, Rech, comp. t. XIII, comunitat de Festuca 
eskia); contrafort meridional del Puigmal, 2520-2700 m (SERVE, /. c, t . XVI, comu
nitat de Viola diversifolia); Pic de Finestrelles, 2560-2630 m, vessants de Noucreus, 
2580-2720 m, vessants del Puigmal, 2750-2800 m (SERVE, /. c. t. XVII, comunitat 
de Xatardia scabra) (BAUD, y SERVE, Corns. Xat, se. taula). 
Pic del Pas dels Lladres, 2500 m (KÛPFER,.Rec/z..- 72). 

HERN. C. (Poa: 166) aplega les citacions mes récents i hi afegeix: Nûria (RIVAS in 
MAF 28548), Puigmal, 2700-2900 m (VILLAR, herb. Jaca 5357/74). 

- Alta muntanya axial, sobretot a l'estatge alpi, c. 2000-2850 m. 
Tarteres esquistoses en vessants relativament calents. Galeopsio-Poetum fontquerii 
(aliança Senecion leucophylli). VII-VIII. 

Pas dels Lladres, 2540 m; Tossa del Pas dels Lladres, 2580 m; tossa del Puigmal, fins a 
2850 m, localment abundant; Pic de Segre, 2700 m; Coll de Noufonts, 2625 m; 
tartera de Noucreus, 2550-2650 m; voltants de Nûria, 2000-2100 m, frequent; Coll 
de Carançà, 2600 m; Gorges del Freser, sobre el Planell de Coma de Vaca, 2050 m; 
vers el Coll de la Coma deT'Orri, 2375 m. 

DG 29, 39. Pir. (també a Côrsega i a Sardenya) 

1263. Poachaixi Vill. inGilib. 

Vers Noufonts, 2450 m, Coll de Noufonts, 2600 m (BR.-BL., Vég. alp. t . 21 , Festuce-
tum eskiae). 

HERN. C. (Poa: 178) la indica a la vall de Nûria (TRÈM. in MA 11504) i a Nûria 
(MONTS, in JACA 4205). 
Torrent de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. Ranunculo-Festucetum 
eskiae); solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, /. c. t. Festuco-Iberidetum). 

— Alta muntanya axial, r. 1725-2600 m. 
Prats àcids, sobretot en indrets relativament calents. Festucion eskiae; també alNar-
dion, etc. VII-VIII. 
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Tots els exemplars estudiats pertanyen a P. pratensis típica; no hem vist la subsp.
angustifolia (L.) Gaudin, però no gosariem dir que no existeix a la comarca.

DG 29,39,18,28,38,48,27,37. Holàrt

1262. Poa cenisia All.; P. distichophylla Gaudin
subsp. sardoa Schmid; P. fontqueri Br. Bl.

Coll de Noufonts (COMP., Hist. Nat. li: 728; in VAYR., PI. nat.: 183; in WK.,
Suppl.: 22) (GAUT., Catal.: 456).
Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N: 83) (SEN., Add.: 192; FI N: 79 "sobretot als
detritus esquistosos").
Núria, 2100 m (BR.-BL., Notes: 220).
Vall de Núria, 2250 m, vers el Coll de Núria, 2350 m, Coma de Noufonts, 2320 m,
Pic de Finestrelles, 2480 m, Coll de Finestrelles, 2400 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 7,
Galeopsideto-Poetum fontqueril); Pic de Segre, 2720 m (BR.-BL., I. c. t. 8, Senecie
tum leucophyllae).
Vessant S del Puigmal, 2590 m (SERVE, Rech, comp. t. Xlll, comunitat de Festuca
eskia); contrafort meridional del Puigmal, 2520-2700 m (SERVE, I. c., t. XVI, comu
nitat de Viola diversifolia); Pic de Finestrelles, 2560-2630 m, vessants de Noucreus,
2580-272Ò m, vessants del Puigmal, 2750-2800 m (SERVE, I. c. t. XVII, comunitat
de Xatardia scabra) (BAUD. y SERVE, Coms. Xat, sc. taula).
Pic del Pas dels Lladres, 2500 m (KÜPFER, Rech.: 72).
HERN. C. (Poa: 166) aplega les citacions més recents i hi afegeix: Núria (RlV AS in
MAF 28548), Puigmal, 2700-2900 m (VILLAR, herb. Jaca 5357/74).

- Aita muntanya axial, sobretot a l'estatge alpí, c. 2000-2850 m.
Tarteres esquistoses en vessants relativament calents. Galeopsio·Poetum [ontquerii
(aliança Senecion leucophylli). VIl-VllI.

Pas dels Lladres, 2540 m; Tossa del Pas dels Lladres, 2580 m; tossa del Puigmal, fIns a
2850 m, localment abundant; Pic de Segre, 2700 m; Coll de Noufonts, 2625 m;
tartera de Noucreus, 2550-2650 m; voltants de Núria, 2000-2100 m, freqüent; Coll
de Carançà, 2600 m; Gorges del Freser, sobre el Planell de Coma de Vaca, 2050 m;
vers el Coll de la Coma de-I'Orri, 2375 m.

DG 29,39. Piro (també a Còrsega i a Sardenya)

1263. Poa chaixi Vill. in Gilib.

Vers Noufonts, 2450 m, Coll de Noufonts, 2600 m (BR.-BL., Vég. alp. t.21, Fesn/ce
tum esk/ae).

HERN. C. (Poa: 178) la indica a la vall de Núria (TRÈM. in MA 11504) i a Núria
(MONTS. in JACA 4205)_
Torrent de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. Ranunculo-Festucetum
esk/ae); solana de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, I. C. t. Festuco-Iberidetum).

- Aita muntanya axial, r. 1725-2600 m.
Prats àcids, sobretot en indrets relativament calents. Festucion esk/ae; també al Nar
d/on, etc. VII-VIII.



Coma de Fontseca, 2300 m; Coma d'Eina, 2400; Gorges de Nuria, 1975 m; sobre el 
Salt del Sastre, 1725 m; Coma del Gispet, 2050 m; solell de les Gorges del Freser 
(Collet de Guardiola, Clot de la Balma, Clot del Malinfern on és abundant,...), 
1750-2300 m; Coma de Fresers, 2175 m; Serra de la Canya, 2150 m. 

DG 29, 3 9 , 3 8 . Orofit euras. 

1264. Poa laxa Haenke in Jirásek et al. 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 83); valí de Nuria (GAUT., Catal: 456) 
(HUSNOT in CAD., Fl. Cat. VI: 212). 
Coll de Nuria (BUB., Fl. Pyr. IV: 340, sub P. laxa (Scheuchzerorum) Haenk.). 
SEN. inclou 1'espécie en el seu catáleg (Fl. N.: 79). 
Noufonts, 2500 m (SEN. in CAD., Fl. Cat. VI: 212). 
HERN. C. (Poa: 186) recull la citació de VAYR. i dona testimoni deis plecs d'herbari 
següents: Coll de Finestrelles, 2600 m (SEN. in MA 11338 et PO 1654), idem, 2540 
m (SEN. in BCF 1768 et MA 11331), Noufonts, 2550 m (SEN. in MA 11342),Núria 
(VAYR. in BC 97254). 

- Estatge alpí, rr. 2500-2870 m. 
Acidófila. Llocs tarterosos, relleixos de roca. Senecion leucophylli, Androsacion van-
dellii. VII-IX. 

Puigmal, 2850 m; cim de Bastiments, 2870 m; Balandrau, 2500 m; Noufonts, 2550 m 
(SEN., Pl. d'Esp. 1817, sub P. glauca DC) . A l'herbari Sennen hem vist també exem
plars procedents de zones molt properes de la vei'na Cerdanya: Coll de Finestrelles, 
2540 m (Pl. d'Esp. 6678, sub P. minor); Finestrelles, 2600 m (Pl. d'Esp. 2886); valí 
d'Eina, 2500 m (Pl. d'Esp. 3825). Els dos exemplars de Finestrelles i el de Noufonts 
deuen correspondre ais que esmenta HERN. C. 

DG 29 ,39 . Orofit alp. 

1265. Poa compressa L. 

- Estatge monta, r. 775-1525 m. 
Marges, vores de camins, pastures seques. Thero-Airion, Xerobromion, Dauco-Melilo-
tenion. (V) VI-VIII. 

Pont d'en Cabreta, 775 m; balma del Casot, 900 m; valí d'Esteguelella; Aigües de 
Ribes, 825 m; Pía de Plaus, 1275 m; Campelles, 1300 m; Roques Blanques, 1000 m; 
Costes de Segura, 975 m; sobre el Porxo, 1425 m; voltants de Ribes; de Rialb a Batet, 
1100 m; Rialb, 1050 m; Serrat, 1350 m; Camp dels Dois, 1515 m. SEN. l'havia 
indicada a Montgrony (in CAD., Fl. Cat. VI: 214). 

HERN. C. (Poa: 208) diu que VAYR. la indica a Nuria, pero aquest autor en el seu 
catáleg (que no es refereix pas concretament a la valí de Nuria) només l'assenyala 
vagament dels prats de la regió inferior i subalpina. 

DG 28, 38, 27, 37. Holárt. 

Poa glauca Vahl ; P. caesia Sm. 

" I n d u d a b l e m e n t e corresponde a esta especie un ejemplar algo defectuoso que el Sr. Ferrer trajo 
de Nur i a " (CAD., Notas fitog. 06: 21) . 
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Coma de Fontseca, 2300 m; Coma d'Eina, 2400; Gorges de Núria, 1975 m; sobre el
Salt del Sastre, 1725 m; Coma del Gispet, 2050 m; solell de les Gorges del Freser
(Callet de Guardiola, Clot de la Balma, Clot del Malinfern on és abundant, ...),
1750-2300 m; Coma de Fresers, 2175 m; Serra de la Canya, 2150 m_

DG 29,39,38_

1264. Poa laxa Haenke in Jinísek et al.

Oròfit euras.

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N: 83); vall de Núria (GAUT., Catal.: 456)
(HUSNOT in CAD., FI. Cat. VI: 212).
Coll de Núria (BUB., FI. Pyr. IV: 340, sub P. laxa (Scheuchzerorum) Haenk.).
SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N: 79).
Noufonts, 2500 m (SEN. in CAD., F7. Cat. VI: 212).

HERN. C. (Poa: 186) recull la citació de VAYR. i dóna testimoni dels plecs d'herbari
següents: Coll de Finestrelles, 2600 m (SEN. in MA 11338 et PO 1654), idem, 2540
m (SEN. in BCF 1768 et MA 11331), Noufonts, 2550 m (SEN. in MA 11342), Núria
(VAYR. in BC 97254).

- Estatge alpí, rr. 2500-2870 m.
Acidòfila. Uoes tarterosos, relleixos de roca. Senecion leucophylli, Androsacion van
dellii. VII-IX.

Puigmal, 2850 m; cim de Bastiments, 2870 m; Balandrau, 2500 m; Noufonts, 2550 m
(SEN., Pl. d'Esp. 1817, sub P. glauca DC.). A l'herbari Sennen hem vist també exem
plars procedents de zones molt properes de la veïna Cerdanya: Coll de Finestrelles,
2540 m (PI. d'Esp. 6678, sub P. minar); Finestrelles, 2600 m (pI. d'Esp. 2886); vall
d'Eina, 2500 m (PI. d'Esp_ 3825). Els dos exemplars de Finestrelles i el de Noufonts
deuen correspondre als que esmenta HERN. C.

DG 29, 39. Oròfit alp.

1265. Poa compresSa L.

- Estatge montà, r. 775-1525 m.
Marges, vores de camins, pastures seques. Thero·Airion, Xerobromion, Dauco-Melilo·
tenion. (V) VI-VIl\.

Pont d'en Cabreta, 775 m; balma del Casot, 900 m; vall d'Esteguelella; Aigües de
Ribes, 825 m; Pla de Plaus, 1275 m; Campelles, 1300 m; Roques Blanques, 1000 m;
Costes de Segura, 975 m; sobre el Porxo, 1425 m; voltants de Ribes; de Rialb a Batet,
1100 m; Rialb, 1050 m; Serrat, 1350 m; Camp dels Dois, 1515 m. SEN. l'havia
indicada a Montgrony (in CAD., FI. Cat. VI: 214).

HERN. C. (Poa: 208) diu que VAYR. la indicà a Núria, però aquest autor en el seu
catàleg (que no es refereix pas concretament a la vall de Núria) només l'assenyala
vagament dels prats de la regió inferior i subalpina.

DG 28, 38, 27, 37. Holàrt.

Poa glauca Vahl; P. caesia Sm.

"Indudablemente corresponde a esta especie un cjemplar alga defectuosa que el Sr. Ferrer uajo
de Núria" (CAD .. Noras fitog. 06: 21).



Segons HERN. C. (Poa: 233) , EDMONDSON indica que a l'herbari d'Edinburgh hi ha un exem-
plar d'aquesta espècie recollit per SEN. a Noufonts (Pl. d'Esp. 1817) . 

- No hem pogut trobar l'exemplar d'herbari que correspondria a la indicado cadevalliana. Noteu, 
d'altra banda, que CAD. no inclou l'espècie en la seva Flora de Catalunya. Deu tractar-se d'un 
error. 

Pel que fa a l'exemplar de SEN., que hem vist al seu herbad i que és déterminât en realitat com a 
P: glauca DC. - i per tant, hauria de correspondre, en tot cas, a P. nemoralis var. glaucantha—, ja 
hem dit mes amunt que es tracta de P. laxa, com el mateix HERN. C. sembla admetre (vegeu n ?  

1264) . 

1266. Poa nemoralis L.;P. debilis Thuill. 

Nuria, ais murs del santuari (SEN.,yUd.: 192). El mateix autor inclou l'espècie en el 
seu catàleg (FI. N.: 79) sensé fer comentaris. 
Sait del Sastre (CAD., FI. Cat. VI: 213). 
Nuria, 2100 m, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2, Saxifragetum mixtae, sub var. 
glauca). 

HERN. C. {Poa: 229) recull citacions anteriore, tot suposant que VAYR. la indica a 
Nuria, i afegeix: Nuria (LOSA in BCF 1795), de Nuria a les Noufonts (A. et O. de 
BOLÒS in BC 110993), Font de Sant Gü (A. de BOLÒS in BC 99897). 

- De l'estatge monta a l'alpi, ecc. 775-2200 (2850) m. 
La forma típica es fa sobretot ais boscos, i especialment en ambients humits (Fageta-
lia sylvaticae i Querco-Fagetea en general). La var. firmula als marges i prats secs. La 
var. glaucantha a les roques silicies (Androsacetalia vandellii). VI-IX. 

var. nemoralis — Des de l'entrada de la Vali fins a la Collada de Toses, a les Gorges de 
Nuria i a la Collada Verda. Algunes localitats: Pont d'en Cabreta (775 m), El Casot, 
boscos del Sagnari, vali d'Esteguelella, Collada de Grats, vali de Barricò, Aiguës de 
Ribes, vali d'Angeláis, baga de Campelles, Campelles, Roques Blanques, El Solà, baga 
de Plañóles, El Pinetar (1800 m), Fornells, El Palós (1575 m), sobre Toses (1650 m), 
cap al Pia d'Anyella (1750 m), voltants de Ribes, vali Estremerà, Queralbs, sobre La 
Plana (1350 m), Prat del Bac, Baga de Siat, El Mas, Bosc d'en Cigala, l'Orri, Can 
Barratort, vessants del Puig de Coma d'Olla, Els Prats, Conivella, Bac de l'Heura, 
sobre el Pia del Freixe (1560 m, boixedes), Bruguera, vessants del Taga sobre Brugue-
ra (1575 m), vers el Camp deis Dois, Sant Amanç, etc. etc. 

var. firmula Gaudin — Sobre Angelats, 1050 m, al Xerohromion; Maçana, 950 m, als 
talussos de la carretera; Torrent de Coli de Jou, 1300 m, marges de carni. 

var. glaucantha (Gaudin) Reichenb. et Reichenb. f. - Queralbs, 1250 m, als murs; 
sobre La Ruira, 1500 m; Cingle del Boc, 1675 m; Coma de Fontalba, 2100 m; Coma 
de Fontnegra, 2125 m; vers el Collet Verd, 2100 m; tossa del Puigmal, 2850 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28, 3 8 , 4 8 , 27, 37. Circumbor. 

Poa bulbosa L. 

Nuria (VAYR. Cat. N., segons HERN. C , Poa: 264) . 
Coli de Noufonts (WK. 1893 , segons HERN. C , Poa: 264) . 

- Aqüestes citacions no son pas certes. VAYR. en el seu catàleg (:83) només diu, inconcreta-
ment, prats de la regió inferior i alpina, i cal tenir en compte, d'altra banda, que l'obra no fa pas 
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Segons HERN. C. (Poa: 233), EDMONDSON indica que a l'herbari d'Edinburgh hi ha un excm·
plar d'aquesta espècie recollit per SEN. a Noufonts (PI. d'Esp. 1817).

- No hem pogut trobar l'exemplar d'herbari que correspondria a la indicació cadevalliana. Noteu,
d'altra banda, que CAD. no inclou l'espècie en la seva Flora de Catalunya. Deu tractar·se d'un
error.
Pel que fa a l'exemplar de SEN., que hem vist al seu herbari i que és determinat en realitat com a
P: glauca DC. -i per tant, hauria de correspondre, en tot cas, aP. nemoralis var. gJaucancha-, ja
hem dit més amunt que es tracta de P. laxa, com el mateix HERN. C. sembla admetre (vegeu n~

1264).

1266. Poa nemoralis L.;P. debilis Thuill.

Núria, als murs del santuari (SEN., Add.: 192). El mateix autor inclou l'espècie en el
seu catàleg (FI. N.: 79) sense fer comentaris.
Salt del Sastre (CAD., FI. Cat. VI: 213).
Núria, 2100 m, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 2, Saxifragetum mixtae, sub var.
glauca).
HERN. C. (Poa: 229) recull citacions anteriors, tot suposant que VAYR.la indicà a
Núria, i afegeix: Núria (LOSA in BCF 1795), de Núria a les Noufonts (A. et O. de
BOLÒS in BC 110993), Font de Sant Gil (A. de BOLÒS in BC 99897).

- De l'estatge montà a l'alpí, ccc. 775-2200 (2850) m.
La forma típica es fa sobretot als boscos, i especialment en ambients humits (Fageta
lia sylvaticae i Querco-Fagetea en general). La var. firmula als marges i prats secs. La
var. glaucantha a les roques silícies (Androsacetalia vande//il). VI-IX.

var. nemoralis - Des de l'entrada de la Vall fms a la Collada de Toses, a les Gorges de
Núria i a la Collada Verda. Algunes locatitats: Pont d'en Cabreta (775 m), El Casot,
boscos del Sagnari, vall d'Esteguelella, Collada de Grats, vall de Barricó, Aigües de
Ribes, vall d'Angelats, baga de Campelles, Campelles, Roques Blanques, El Solà, baga
de Planoles, El Pinetar (1800 m), Fornells, El Palós (1575 m), sobre Toses (1650 m),
cap al Pla d'Anyella (1750 m), voltants de Ribes, vall Estremera, Queralbs, sobre La
Plana (1350 m), Prat del Bac, Baga de Siat, El Mas, Bosc d'en Cigala, l'Orri, Can
Barratort, vessants del Puig de Coma d'Olla, Els Prats, Conivella, Bac de l'Heura,
sobre el Pla del Freixe (1560 m, boixedes), Bruguera, vessants del Taga sobre Brugue
ra (1575 m), vers el Camp dels Dois, Sant Amanç, etc. etc.

var. firmula Gaudiu - Sobre Angelats, 1050 m, al Xerohromion; Maçana, 950 m, als
talussos de la carretera; Torrent de Coll de Jou, 1300 m, marges de camí.

var. g1aucantha (Gaudin) Reichenb. et Reichenb. f. - Queralbs, 1250 m, als murs;
sobre La Ruira, 1500 m; Cingle del Boc, 1675 m; Coma de Fontalba, 2100 m; Coma
de Fontnegra, 2125 m; vers el Collet Verd, 2100 m; tossa del Puigmal, 2850 m.

DG 29, 39,18, 28, 38,48, 27, 37. Circumbor.

Poa bulbosa L.

Núria (VAYR. Cat. N., segons HERN. e.. Poa: 264).
Coll de Noufonts (WK. 1893, segons HERN. e., Poa: 264).

- Aquestes citacions no són pas certes. VAYR. en el seu catàleg (:83) només diu. ¡nconcreta
ment, prats de la regió inferior i alpina. i cal tenir en compte. d'altra banda. que l'obra no fa pas



referencia exclusivament a la valí de Nuria (com ho podría fer suposar el t í tol) . Pel que fa a la 
pretesa indicado willkomniana, es tracta d'una confusió, ja que la localitat del Coll de Noufonts 
és atribuida per WK. (Suppl.: 22) a P. cenisia i no pas a P. bulbosa (noteu que HERN. C. no diu 
res d'aquesta citació a P. cenisia). Assenyalarem, a mes, que cap botanic precedent no ha citat 
aquesta planta a la comarca i que nosaltres no la hi hem herboritzada. 

1267. Poa alpina L. 

Nuria (COMP., Hist. Nat. II: 727; in VAYR., PL not: 183; in WK., Suppl.: 22) 
(FERRER, Exc: 83j ; muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N: 83) (SEN., Add.: 192). 
Aquest darrer autor inclou l'espécie en el seu cataleg nurienc (Fl. N.: 79). 
Puigmal (PUIGG. in WK., Suppl.: 22; in CAD., Fl. Cat. VI: 212). CAD. també indica 
al Puigmal la war. frígida (1. c ) . 
Coll de Finestrelles, vers 2650 m (SEN., Nos dec: 677, sub P. nuriensis alpina Sen.). 
Coll de Nuria, 2620 m, Pic de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. alp. t . 5, 
Iberidetum spathulatae); Nuria, 2250 m, Coma de Noufonts, 2320 m, Coll de Llo, 
2400 m (BR.-BL., /. c. t. 7, Galeopsideto-Poetum fontquerii); Coma de Noufonts, 
2210 m (BR.-BL. /. c. t. 18, Chenopodieto-Taraxacetum). 
Collada de Toses, 1810 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t . 6, Veronico-Pinetum 
sylvestris). 
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona de Gorrablanc-Pas dels Lladres, 
2450-2650 m, dins comunitats amb F. airoides (vegeu t. XVIII, XIX i XX). 
HERN. C. (Poa: 293-294) recull citacions anteriors i afegeix les següents dades d'her-
bari: Puigmal (BARNADES in BC 603821), Coll de Noucreus (BARNADES in BC 
603826;, de Nuria a Noufonts (A. et O. de BOLOS in BC), Gra de Fajol, 2650 m 
(CUATR. in MAF 28480). 
Torrent de Queralbs, 2300 m (NÉGRE et SERVE, Prosp. t. Ranunculo-Festucetum 
eskiae). 

— Alta muntanya, ccc; penetra una mica a l'estatge monta. 1500-2870 m. 
Es fa a les pastures, preferentment en s&ls eutrófics. Seslerietalia coeruleae, Cariceta-
lia curvulae. VI-VIII. 

Molt frequent a la zona axial: vora la Collada de Toses, Creu de Meians, Gorrablanc, 
Pla de Punya, Coma de Fontseca, Puigmal, sobre la Font de l'Home mort, Fontalba, 
Gorges de Nuria (1800-2000 m), Nuria i voltants, Ras de l'Ortigar, Coma de l'Embut, 
Coma de les Mulleres, Fontnegra, Coma del Gispet, Coll de Torreneules, Planell de 
Coma de Vaca, Pies de la Vaca (2800 m), Coma de Fresrs, Coma de les Eugues, cim 
de Bastiments (2870 m), Coll de la Marrana, Gra de Fajol, Balandrau, Gorges del 
Freser (Les Marrades, La Paradella (1500 m),...), Serra de la Canya (2050 m), etc. 
etc. 
Frequent així mateix a les serres pre-pirinenques: Puigllancada (2350 m), Costa Rasa, 
Pla de Rus, Costa Borda, baga de Fornells (1575 m), Costa Pubilla, La Covil, Pla de 
Prats (1550 m), Sant Amane (1650 m), llisos de Taga, la Comallonga (1800 m), sobre 
les Noufonts, cap a l'Orri Veil (1500 m), Plans de Portóles, etc. 

A les zones elevades s'hi fa la var. frígida (Gaudin) Salisb.: Coma de Fontseca, 2400 
m. 

DG 29 ,39 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Circumbor.-alp. 
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referència exclusivament a la vall de Núria (com ho podria fer suposar el títol). Pel que fa a la
pretesa indicació willkomniana, es tracta d'una confusió. ja que la localitat del Coll de Noufonts
és atribuida per WK. (Suppl.: 22) a P. cenisia i no pas a P. bulbosa (noteu que HERN. C. no diu
res d'aquesta citació a P. cenisia). Assenyalarem, a més. que cap botànic precedent no ha citat
aquesta planta a la comarca i que nosaltres no la hi hem herboritzada.

1267. Poa alpina L.

Núria (COMP., Hist. Nat. II: 727; in VAYR., PI. not.: 183; in WK., Suppl.: 22)
(FERRER, Exc.: 83); muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 83)(SEN.,Add.: 192).
Aquest darrer autor inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 79).
Puigmal (PUIGG. in WK.,Suppl.: 22; in CAD.,FI. Cat. VI: 212). CAD. també indica
al Puigmalla var. frigida (I. c.).
Coll de Finestrelles, vers 2650 m (SEN., Nos dec.: 677, sub P. nuriensis alpina Sen.).
Coll de Núria, 2620 m, Pic de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. alp. t. S,
Iberidetum spathulatae); Núria, 2250 m, Coma de Noufonts, 2320 m, Coll de Llu,
2400 m (BR.-BL., I. c. t. 7, Galeopsideto-Poetum fontqueriz); Coma de Noufonts,
2210 m (BR.-BL.I. c. t. 18, Chenopodieto-Taraxacetum).
Collada de Toses, 1810 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6, Veronico-Pinetum
sylvestris).
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona de Gorrablanc-Pas dels Lladres,
2450-2650 m, dins comunitats amb F airoides (vegeu t. XV11I, XIX i XX).
HERN. C. (Poa: 293-294) recull citacions anteriors i afegeix les següents dades d'her
bari: Puigmal (BARNADES in BC 603821), Coll de Noucreus (BARNADES in BC
603826), de Núria a Noufonts (A. et O. de BOLÒS in BC), Gra de Fajol, 2650 m
(CUATR. in MAF 28480).
Torrent de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. Ranunculo-Festucetum
eskiae).

- Alta muntanya, cec; penetra una mica a l'estatge montà. 1500-2870 m.
Es fa a les pastures, preferentment en sòls eutròfics. Seslerietalia coeruleae, Cariceta
lia curvulae. VI-VIII.

Molt freqüent a la zona axial: vora la Collada de Toses, Creu de Meians, Gorrablanc,
Pla de Punya, Coma de Fontseca, Puigmal, sobre la Font de l'Home mort, Fontalba,
Gorges de Núria (1800-2000 m), Núria i voltants, Ras de l'Ortigar, Coma de l'Embut,
Coma de les Mulleres, Fontnegra, Coma del Gispet, Coll de Torreneules, Planell de
Coma de Vaca, Pics de la Vaca (2800 ml, Coma de Fresrs, Coma de les Eugues, cim
de Bastiments (2870 m), Coll de la Marrana, Gra de Fajol, Ba1andrau, Gorges del
Freser (Les Marrades, La Paradella (1500 m), ...), Serra de la Canya (2050 ml, etc.
etc.
Freqüent així mateix a les serres pre-pirinenques: Puigllançada (2350 m), Costa Rasa,
Pla de Rus, Costa Borda, baga de Fornells (1575 m), Costa Pubilla, La Covi!, Pla de
Prats (1550 m), Sant Amanç (1650 m), llisos de Taga, la Comallonga (1800 m), sobre
les Noufonts, cap a l'Orri Vell (1500 m), Plans de Pòrtoles, etc.

A les zones elevades s'hi fa la var. frigida (Gaudin) Salisb.: Coma de Fontseca, 2400
m.

DG 29, 39,18,28,38,48,37. Circumbor.-alp.



subsp. brevifolia Gaudin; P. molinerii Balbis, P. alpina var. xerophila Br. BL, P. 
badensis Haenke ex Willd. var. xerophila (Br.Bl.) Suess 

Puigmal (CAD., Fl. V: 122). 
Pastures de Nuria (CAD., Fl Cat. VI: 212). 
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Veg. alp. t. 19, Festucetum scopariae); 
vers el Puigmal, 2150 m, sobre Nuria, 2200 m (BR.-BL., /. c: 161, Festucetum 
scopariae subassociacio de Festuca ovina subsp. indigesta); Serra de l'Embut, 2240 m, 
vail de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., /. c. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum). 

— Alta muntanya axial. 

Coll de Noucreus (J. M. BARN, in BC 603046); Puigmal (CAD. herb., sub P. alpina 
frigida). 

DG 29, 39. Orofit alp. 

1268. Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov.; Poa violacea Bellardi, Festuca rhaetica Suter 

Pic de Finestrelles, 2600 m, vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., Veg. 
alp. t 23,Pumileto-Festucetum supinae). 
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 t.) (BAUD, et SERVE,Growp. veg. Pla t. 
Hieracio-Festucetum supinae); marge del Pla de Gorrablanc, 2400 m (BAUD, in 
SOUT.,Mod. supraf.: 126 t.). 
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona del Pla de les Salines - Pas dels Lladres, 
2310-2650 m, dintre diverses comunitats del Festucion airoidis (vegeu t. Ill, XVIII, 
X l X i X X i :153). 
Pic de Segre, 2550 m (KUPFER, Rech.: 24). 
HERN. C. {Poa: 308) recull les indicacions de BR.-BL., SERVE i KUPFER i dona 
testimoni dels plecs d'herbari segiients: Nuria (SEN. in MA 11674, in PO 1668), vail 
del Puigmal, 2450 m (VILLAR in J AC A 5339/74), cap a les Noufonts (A. et O. de 
BOLOS in BC 1JL0997) . 

— Alta muntanya axial, cc. Tambe a l'extrem occidental de la serra de Montgrony. 
1600-2700 m. 
Pastures acidofiles. A l'estatge subalpi, abunda als prats de Nardion dels vessants 
solells (Bellardiochloo-Festucetum); mes amunt, apareix dins el Festucion airoidis. 
VII-VIII. 

Zona axial: Del Pla de les Salines al Puig de Dorria (abundant), Pas dels Lladres, 
Coma de Fontseca (2300-2400 m), Coma de Fontalba (abundant en terrenys silicis), 
Pic de Segre, Coll de Finestrelles (2575 m), Ras de l'Ortigar, Salt del Sastre (1725 m), 
de la Coma de Fontnegra a Pedrisses (abundant, 2000-2100 m), Coma del Gispet, 
solells de les Gorges del Freser (Collet de Guardiola, Clot de la Balma, Les Espigue-
toses, Coll dels Homes,... 1750-2300 m, abundant), sobre Fontnegra (2400 m), Coma 
de Fresers, Emprius del Freser (2350 m), vessant obac del Balandrau (2300 mj , Serra 
de la Canya, Collada de Meianells i vers el Mont-roig (1800-1950 m). 
Vessants del Puigllancada (sobre Pla d'Anyella, Costa Rasa), 1925-2050 m. 

DG 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Orofit europ. C-S 
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subsp. brevifolia Gaudin; P. molineni Balbis, P. alpina var. xerophila Br. Bl., P.
badensis Haenke ex Willd. var. xerophila (Br.BI.) Suess

Puigmal (CAD., FI. v.: 122).
Pastures de Núria (CAD., FI. Cat. VI: 212).
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. I. 19, Festucetum scopariae);
vers el Puigmal, 2150 m, sobre Núria, 2200 m (BR.-BL., I. c.: 161, Festucetum
scopario.e subassociació de Festuca ovina subsp. indigesta); Serra de l'Embut, 2240 m,
vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., I. c. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum)_

- Alta muntanya axial.

Coll de Noucreus (J. M. BARN. in BC 603046); Puigmal (CAD. herb., sub P. alpina
frigida).

DG 29, 39. Oròfit alp.

1268. Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov.; Poa violacea Bellardi, Festuca rhaerica Suter

Pic de Finestrelles, 2600 m, vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., Vég.
alp_ t 23, Pumileto-Festucetum supinae).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 t.) (BAUD. et SERVE,Group. vég. Pla I.
Hieracio-Festucetum supinae); marge del Pla de Gorrablanc, 2400 m (BAUD. in
SOUT.,Mod. supraf: 126 t.).
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona del Pla de les Salines - Pas dels Lladres,
2310-2650 m, dintre diverses comunitats del Festucion airoidis (vegeu I. III, XVIII,
XIX i XX i: 153)_
Pic de Segre, 2550 m (KÜPFER, Rech.: 24)_

HERN. C. (Poa: 308) recull les indicacions de BR.-BL., SERVE i KÜPFER i dóna
testimoni dels plecs d'herbari següents: Núria (SEN. in MA 11674, in PO 1668), vall
del Plligmal, 2450 m (VILLAR in lACA 5339/74), cap a les Noufonts (A. et O. de
BOLÒS in BC 110997)_

- Alta muntanya axial, cc. També a l'extrem occidental de la serra de Montgrony.
1600-2700 m.
Pastures acidófIles. A l'estatge subalpí, abunda als prats de Nardion dels vessants
solells (Bellardiochloo-Festucetum); més amunt, apareix dins el Festucion airoidis.
VII-VIII.

Zona axial: Del Pla de les Salines al Puig de Dòrria (abundant), Pas dels Lladres,
Coma de Fontseca (2300-2400 ml, Coma de Fontalba (abundant en terrenys silicis),
Pic de Segre, Coll de Finestrelles (2575 ml, Ras de l'Ortigar, Salt del Sastre (1725 ml,
de la Coma de Fontnegra a Pedrisses (abundant, 2000-2100 ml, Coma del Gispet,
solells de les Gorges del Freser (Callet de Guardiola, Clot de la Balma, Les Espigue
toses, Coll dels Homes,._. 1750-2300 m, abundant), sobre Fontnegra (2400 ml, Coma
de Fresers, Emprius del Freser (2350 ml, vessant obac del Balandrau (2300 ml, Serra
de la Canya, Collada de Meianells i vers el Mont-roig (1800-1950 ml.
Vessants del Puigllançada (sobre Pla d'Anyella, Costa Rasa), 1925-2050 m.

DG 29, 39, 18, 28, 38. Oròfit europ. CoS



1269. Dactylis glomerata L. 

Plañóles, 1050 m (O. de BOLÒS, Vég. vert. sept. Ph.: 491, Lolieto-Plantaginetum). 

- Estatge monta, ccc; penetra a l'estatge subalpi on és corrent. 800-1600 (2000) m. 
Abunda sobretot ais prats de dall i ais marges frescals; també es fa als prats de 
pastura, als boscos humits, etc. Arrhenatheretalia, Brometalia erecti, Onopordetalia, 
Origanetalia,... IV-IX (X). 

Des de la zona meridional de la Vali fins a la Collada de Toses, a Nuria i a la Collada 
Verda. Algunes localitats: El Casot, Estèguel, Golobran, Barricò, Aiguës de Ribes, El 
Baell, Campelles, Costes de Segura, Roques Blanques, Ventola, Plañóles, Neva, Plans 
de Neva (1575 m), Espinosa, Fornells, Toses, El Palós (1600 m), torrent de Pia de 
Rus (1550 m), voltants de Ribes, Rialb, Vilamanya, Queralbs, Fustanyà, Serrât, cap a 
la Font de l'Home mort (1900 m), Gorges de Nuria (1600-1900 m), Daió, Gorges del 
Freser (Sait del Grill, La Paradella, La Balma, Les Marrades,...), Pía deis Anyells, Mas 
Conili, Conivella, Can Barratort, Puigsac, Pardines, Boixetera, l'Orri Veli, Pou de Taga 
(1875 m), Bac de FHeura, Perapinta, Bruguera, etc. etc. etc. 

Als ambients mes secs hom troba formes relativament petites i amb la inflorescencia 
breu i compacta, atribuibles al que se n'ha dit subsp. hispánica (Roth) Nyman. 

D G 2 9 . 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Plurireg. 

1270. Cynosurus cristatus L. 

Ribes (CAD., FI. Cat. VI: 236). 

- Estatge monta, ce; però a la zona meridional de la Vali, rar. Penetra també a 
l'estatge subalpi. 800-1600 (2000) m. 
Es fa sobretot als prats grassos pasturáis i als prats de dall. Cynosurion, i Arrhenathe
retalia en general. VI-VIII. 

Sota Estèguel (800 m), El Baell (1250 m),ColldelaCasassa,bagade Campelles (1300 
m), Roques Blanques, Plañóles, vora Neva (1300 m), Plans de Neva (1575 m), For
nells, Toses, vora la Collada de Toses (1750 m), voltants de Ribes (Macana, Capde-
vila, Sta. Caterina, Ventatola,,.. 900-1000 m), sota Batet, Rialb, Queralbs, Daió, soleil 
d'Estremerà (1700 m), Nuria (2000 m), La Paradella (1500 m), Can Barratort, Puig
sac, Estany de Can Roca (1475 m), l'Orri Veli, Boixetera, Plans de Portóles (1650 
m). 

Hom troba, rarament, una forma vivípara. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Lateeur. 

1271. Cynosurus echina tus L. 

- Estatge monta, rr. 950-1400 m. 
Vores de camins, prats secs, en indrets assolellats. V-VII. 

Pedrera, 950 m; soleil de Ventola, 1100 m; torrent del Forn (Queralbs), 1175 m; vers 
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1269. Daetylis glomerata L.

Planoles, 1050 m (O. de BOLÒS, Vég. vert. sept. Pir.: 491, Lolieto-Plantaginetum).

- Estatge montà, cec; penetra a l'estatge subalpí on és corrent. 800·1600 (2000) m.
Abunda sobretot als prats de dall i als marges frescals; també es fa als prats de
pastura, als boscos humits, etc. Arrhenatheretalia, Brometalia ereeti, Onopordetalia,
Origanetalia, ... IV-IX (X).

Des de la zona meridional de la Vall fms a la Collada de Toses, a Núria i a la Collada
Verda. Algunes localitats: El Casot, Estèguel, Golobran, Barricó, Aigües de Ribes, El
Baell, Campelles, Costes de Segura, Roques Blanques, Ventolà, Planoles, Nevà, Plans
de Nevà (1575 ml, Espinosa, Fornells, Toses, El Palós (1600 ml, torrent de Pla de
Rus (1550 ml, voltants de Ribes, Rialb, ViIamanya, Queralbs, Fustanyà, Serrat, cap a
la Font de l'Home mort (1900 ml, Gorges de Núria (1600-1900 ml, Daió, Gorges del
Freser (Salt del Grill, La Paradella, La Balma, Les Marrades,...), Pla dels Anyells, Mas
Conill, Conivella, Can Barratort, Puigsac, Pardines, Boixetera, l'Orri Vell, Pou de Taga
(1875 ml, Bac de l'Heura, Perapinta, Bruguera, etc. etc. etc.

Als ambients més secs hom troba formes relativament petites i amb la inflorescència
breu i compacta, atribuibles al que se n'ha dit subsp. hispaniea (Roth) Nyman.

DG 29,39,18,28,38,48,27,37.

1270. Cynosurus cristatus L.

Ribes (CAD., FI. Cat. VI: 236).

Plurireg.

- Estatge montà, cc; però a la zona meridional de la Vall, rar. Penetra també a
l'estatge subalpí. 800-1600 (2000) m.
Es fa sobretot als prats grassos pasturats i als prats de dall. Cynosurion, i Arrhenathe
retalia en general. VI-VIII.

Sota Estèguel (800 mi, El Baell (1250 ml, Coll de la Casassa, baga de Campelles (1300
ml, Roques Blanques, Planoles, vora Nevà (1300 ml, Plans de Nevà (1575 ml, For
nells, Toses, vora la Collada de Toses (1750 ml, voltants de Ribes (Maçana, Capde·
vila, Sta. Caterina, Ventaiola,•.. 900-1000 ml, sota Batet, Rialb, Queralbs, Daió, solell
d'Estremera (1700 ml, Núria (2000 mi, La Paradella (1500 ml, Can Barratort, Puig
sac, Estany de Can Roca (1475 ml, l'Orri Vell, Boixetera, Plans de Pòrtoles (1650
ml·

Hom troba, rarament, una fanna vivípara.

DG 39, 18,28,38,48,37. Lateeur.

1271. Cynosurus echinatus L.

- Estatge montà, rr. 950-1400 m.
Vores de camins, prats secs, en indrets assolellats. V-VlI.

Pedrera, 950 m; solell de Ventolà, llOO m; torrent del Forn (Queralbs), 1175 m; vers



Les Ribes, 1350 m; cap a la Ruira, 1350 m; sota les Roques de l'Oratori, 1400 m; 
Ribesaltes, 975 m. 

DG 3 9 , 2 8 , 38. Latemed. 

1272. Catabrosa aquatica (L.) Beauv. 

— Extrem orientai de la Vali, rrr. 

Es fa a les fonts i rierols. Sparganio-Glycerion. V-VIII. 

Vora l'Orri Veli, 1550 m; Plans de Pòrtoles, 1650 m. 

DG 38. Circumbor. 

1273. Briza media L. 

Nom vulgar: belluguets. 

Ribes (CAD., FI. V.: 122). 

Vali de Conili, 1400 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. not. II: 220, 
Cariceto-Eriophoreturn latifolii). 

— Estatges monta i subalpí, ecc. 800-2150 m. 
Es fa sobretot ais prats de dal! i a les pastures grasses. Mesobromion,Molinio-Arrhe-
natheretea, etc. V-VII. 

Des de l'entrada de la Vail fins ais vessants del Puigllancada, a la Coma de Fresers 
(2100 m) i ais Plans de Pòrtoles. Algunes localitats: Estèguel, Barricò, Aigües de 
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Les Ribes, 1350 m; cap a la Ruira, 1350 m; sota les Roques de l'Oratori, 1400 m;
Ribesaltes, 975 m.

DG 39, 28, 38.

9 • Catabrosa aquatica
• Cynosurus echinatus

7
2

1272. Catabrosa aquatica (L.) Beauv.

- Extrem oriental de la Vall, m.
Es fa a les fonts i rierols. Sparganio-Glyeerion. V-VIII.

Vora l'Orri Vell, 1550 m; Plans de Pòrtoles, 1650 m.

DG38.

3

Latemed.

Circumbor.

1273. Briza media L.

Nom vulgar: belluguets.

Ribes (CAD., FI. v.: 122).
Vall de Conill, 1400 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. not. lI: 220,
Cariee to-Eriophoretum lat/tolil).

- Estatges montà i subalpí, cec. 800-2150 m.
Es fa sobretot als prats de dall i a les pastures grasses. Mesobromion,Molinio-A"he
natheretea, etc. V-VII.

Des de l'entrada de la Vall fIns als vessants del Puigllançada, a la Coma de Fresers
(2100 m) i als Plans de Pàrtoles. Algunes localitats: Estèguel, Barricó, Aigües de



Ribes, El Baell, Campelles, Pía de Prats (1550 m), Roques Blanques, Plañóles, For-
nells, Toses, Pía d'Anyella (1800 m), sobre Pía de Rus (1950 m), Dórria, voltants de 
Ribes, Rialb, Vilamanya, Queralbs, Fustanyá, Serrat, La Plana, Gorges de Nuria, 
voltants de Nuria (fins a uns 2150 m), Gorges del Freser, Mas Conill, Conivella, l'Orri, 
Pardines, Puigsac, l'Orri Vell, llisos de Taga, Clots de Macana, Bruguera, etc. etc. etc. 

D G 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Lateeur. 

1274. Sesleria coerulea (L.) Ard. subsp. calcarea (Celak) Hegi; S. albicans Kit. ex Schultes, 
S, calcarea (Pers.) Opiz, S. varia (Jacq.) Wettst. 

Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL., Vég. alp.: 95, Salicetum retusae-reticulatae); 
vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., /. c. t. 19, Festucetum scopariae); vali 
de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., /. c. t . 20, Elyneto-Oxytropidetum). 

— De l'estatge monta a la base de l'alpi', en terrenys calcaris, ce i a claps abundan-
tissima. 800-2300 m. 
Calcfcola; excepcional en terrenys silicis. A les zones baixes es réfugia als obacs; a les 
parts mes elevades prefereix els soleils. Es fa, d'una banda, als prats, i d'altra als 
boscos ombrivols (fagedes, pinèdes); preferentment en sois poc desenvolupats. Sesle-
rietalia coeruleae, Mesobromion, Pulsatìllo-Pinenion, Fagion,... IV-VI. 

Baga del Sagnari (on davalla fins a uns 800 m), boscos de la Corba, Barricò (1000 m), 
baga de Perramon, Bac de FAdou, cap a la Roca del Corb, bagues del Baell i de 
Campelles, Pedra Picada (1800-2000 m), Costa Pubilla, Pleta Roja, Toses, de la 
Collada de Toses al Pia d'Anyella, Pic de Rus, vessants del Puigllançada, cap a la Creu 
de Meians (2000 m), baga d'Estremerà, Estebrîs, sobre Vilamanya (1475 m), torrent 
del Forn, vers el Collet Verd, Coma de l'Embut (2300 m), sota el Coli dels Très Pics, 
sota el Mont-roig (1775 m), La Moscatosa, vessants del Puig del Pia de les Pasteres, 
Puig s'Estela, Puig de Coma d'Olla, Pineda Rosta, llisos de Taga, Serrat Roig, Sant 
Amanç, Cingles de Sant Eloi, Saltor, etc. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28, 3 8 , 4 8 , 27, 37. Oròfìt europ. C-Atl. 

1275. Oreochloa disticha (Wulfen) Link subsp. blanka (Deyl) Küpfer 

Cims de Carancá, Collada de Nuria (COMP. in VAYR., Cat. N.: 81); Coll de Fines
trelles, Nuria, Carancá (VAYR., /. c: 8 1 , sub Sesleria disticha). 
Puigmal (CAD., Fl. V: 120). 

Rars peus al Pía de Pujalts i a Nuria (Mulleres, Noucreus, etc.) (SEN., Add.: 185); 
Coll de Finestrelles, Pie de Segre (SEN., Nombr. loe: 406); penyes de Mulleres i de 
Noufonts (SEN., Fl N.: 78); Noufonts, Coll de Finestrelles (SEN. inCAD.,F/ . Cat. 
VI: 126). 

Puigmal, altures de Fontnegra (CAD., Fl. Cat. VI: 126). 

- Estatge alpí, rr. 2500-2825 m. 
Llocs pedregosos o rocosos, pastures. De l'ordre Caricetalia curvulae. VII-VIII. 
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Ribes, El Baell, CampeUes, Pla de Prats (1550 m), Roques Blanques, Planoles, For
nells, Toses, Pla d'AnyeUa (1800 m), sobre Pla de Rus (1950 m), Dòrria, voltants de
Ribes, Rialb, Vilamanya, Queralbs, Fustanyà, Serrat, La Plana, Gorges de Núria,
voltants de Núria (fIns a uns 2150 m), Gorges del Freser, Mas Conill, Conivella, l'Orri,
Pardines, Puigsac, l'Orri Vell, llisos de Taga, Clots de Maçana, Bruguera, etc. etc. etc.

DG 29,39,18,28,38,48,27,37. Lateeur.

1274. Sesleria coerulea (L.) Ard. subsp. calcarea (Celal<) Hegi; S. albicans 1Ut. ex Schultes,
S. calcarea (pers.) Opiz, S. varia (Jacq.) Wettst.

Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL., Vég. alp.: 95, Salicetum retusae-reticulalae);
vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., I. c. t. 19, Festucetum scopariae); vall
de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., I. c. t. 20,Elynelo.oxytropidetum).

- De l'estatge montà a la base de l'alpí, en terrenys calcaris, cc i a claps abundan
tíssima. 800-2300 m.
Calcícola; excepcional en terrenys silicis. A les zones baixes es refugia als obacs; a les
parts més elevades prefereix els solells. Es fa, d'una banda, als prats, i d'altra als
boscos ombrívols (fagedes, pinedes); preferentment en sòls poc desenvolupats. Sesle
rielalia coeruleae, Mesobromion, Pulsatillo-Pinenion, Faglon, ... N-VI.

Baga del Sagnari (on davalla fms a uns 800 m), boscos de la Corba, Barricó (1000 m),
baga de Perramon, Bac de l'Adou, cap a la Roca del Corb, bagues del Baell i de
Campelles, Pedra Picada (1800-2000 m), Costa Pubilla, Pleta Roja, Toses, de la
CoUada de Toses al Pla d'Anyella, Pic de Rus, vessants del Puigllançada, cap a la Creu
de Meians (2000 m), baga d'Estremera, Estebrís, sobre Vilamanya (1475 m), torrent
del Forn, vers el Callet Verd, Coma de l'Embut (2300 m), sota el Coll dels Tres Pics,
sota el Mont-roig (1775 m), La Moscatosa, vessants del Puig del Pla de les Pasteres,
Puig s'Estela, Puig de Coma d'Olla, Pineda Rosta, llisos de Taga, Serrat Roig, Sant
Amanç, Cingles de Sant Eloi, Saltar, etc.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37. Oròfit europ. C-AtI.

1275. Oreochloa disticha (Wulfen) Link subsp. blanka (Deyl) Küpfer

Cims de Carançà, Collada de Núria (COMP. in VAYR., Cal. N.: 81); Coll de Fines
trelles, Núria, Carançà (VAYR., I. c.: 81, sub Sesleria disticha).
Puigrnal (CAD., FI. V: 120).
Rars peus al Pla de Pujalts i a Núria (MulJeres, Noucreus, etc.) (SEN., Add.: 185);
Coll de Finestrelles, Pic de Segre (SEN., Nombr. Ioc.: 406); penyes de Mulleres i de
Noufonts (SEN., Fl N.: 78); Noufonts, Coll de Finestrelles (SEN. in CAD., FI. Cal.
VI: 126).
Puigmal, altures de Fontnegra (CAD., FI. Cal. VI: 126).

- Estatge alpí, rr. 2500-2825 m.
Uocs pedregosos o rocosos, pastures. De l'ordre Caricelalia curvulae. VII·VlII.



Sobre les Clotes del Puigmal, 2750 m, molt abundant; tossa del Puigmal, 2825 m; 
vers el Coll d'Er, 2800 m; Bastiments, 2700 m; Puig de Pastuira, 2400 m. 
La citació senneniana del Pia de Pujalts deu èsser errònia. 

DG 29, 39. Pir. L'espècie, orò fit alp. 

1276. Melica nutans L. 

- Zona méridional de la Vall, rrr. Vora el Pont d'en Cabreta, 800 m; vall d'Estegue-
lella, 800 m, dintre la fageda; torrent de La Corba, 875 m. 

DG 37. Eur. 

1277. Melica uniflora Retz. 

- Estatge monta inferior, a les zones meridional i central de la Vall, c. 775-1300 m. 
Es fa als boscos humits (fagedes, boscos mixtos,...). Fagetalia. VI-VII. 

Pont d'en Cabreta, 775 m; cap a la Cova del Casot, 900 m; abundant a la fageda 
d'Esteguelella; vora Estèguel, 850 m; vali de Barricò, 875 m; Aigiies de Ribes, 825 m; 
boscos de Can Gorra, 900 m; baga d'Angelats, 900-1050 m; Bac de l'Heura, 900 m; 
Els Coforns, d'on baixa fins a les vernedes del Rigard, 950-1100 m; Sta. Caterina, 
1000 m; vall de Conili, 1000-1100 m; cap a Can Perpinyà, 1150 m; torrent de 
Bancerola, abundant a la fageda, 1200-1300 m. 

DG 28, 38, 2 7 , 3 7 . Lateatl. (Eur.) 

1278. Melica minuta L. 

— Estatge monta inferior, rrr. 850-1150 m. 
Roques calcàries assolellades. 

Soleil de Can Perramon de Baix, 850 m; Roques Blanques, 1000 m; sobre Can 
Possons, 1150 m. 

D G 2 8 , 3 8 . Med. 

1279. Melica cilia ta L. subsp. cilia ta 

Marges secs i estèrils de Ribes (VAYR., Cat. N. : 83 , sub M. nebrodensis Pari.). 

- Estatge monta, c. 825-1500 m. 
Marges secs, roques, tarteres,... sempre en indrets calents. VI-VIII. 

Can Perramon de Baix, 825-950 m; Roca del Corb, 1475 m; El Grau, 1300 m; 
Roques Blanques, 1000 m; cap a Plañóles, 1100 m; soleil de Ventola, 1250 m; Planés, 
1300 m; Espinosa, 1175 m; sobre Can Morer, 1400 m; Toses, 1450 m; voltants de 
Ribes (Els Estiradors, Macana, Pedrera,...); sobre Les Vinyes, 1100 m; Can Nofre, 
1175 m; vora Bruguera, 1175 m. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Med.-Submed. 
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Sobre les Clotes del Puigmal. 2750 m. molt abundant; tossa del Puigmal, 2825 m;
vers el Coll d'Er, 2800 m; Bastiments, 2700 m; Puig de Pastuira, 2400 m.
La citació senneniana del Pla de Pujalts deu ésser errònia.

DG 29, 39.

1276. Melica nutans L.

Piro L'espècie. oròfit alp.

- Zona meridional de la Vall, rrr. Vora el Pont d'en Cabreta. 800 m; vall d'Estegue
lella. 800 m, dintre la fageda; torrent de La Corba, 875 m.

DG37.

1277. Melica uniflora Retz.

Eur.

- Estatge montà inferior, a les zones meridional i central de la Vall. C. 775-1300 m.
Es fa als boscos humits (fagedes. boscos mixtos•...). Fagetalia. VI-VII.

Pont d'en Cabreta, 775 m; cap a la Cova del Casot. 900 m; abundant a la fageda
d'Esteguelella; vora Estèguel, 850 m; vall de Barricó, 875 m; Aigües de Ribes. 825 m;
boscos de Can Gorra, 900 m; baga d·Angelats. 900-1050 m; Bac de l·Heura. 900 m;
Els Cofoms. d'on baixa fms a les vernedes del Rigard. 950-1100 m; Sta. Caterina.
1000 rn; vall de Conill. 1000-1100 m; cap a Can Perpinyà. 1150 m; torrent de
Bancerola, abundant a la fageda, 1200-1300 m.

DG 28. 38, 27, 37.

1278. Melica minuta L.

Lateat!. (Eur.)

- Estatge montà inferior, rrr. 850-1150 m.
Roques calcàries assolellades.

Solell de Can Perramon de Baix. 850 m; Roques Blanques. 1000 m; sobre Can
Possons, 1150 m.

DG 28, 38. Med.

1279. Melica ciliata L. subsp. ciliata

Marges secs i estèrils de Ribes (VAYR.• Cat. N.: 83, sub M. nebrodens!s Par!.).

- Estatge montà, c. 825·1500 m.
Marges secs, roques, tarteres.... sempre en indrets calents. VI-VIlI.

Can Perramon de Baix, 825-950 m; Roca del Corb. 1475 m; El Grau, 1300 m;
Roques Blanques. 1000 m; cap a Planoles, 1i 00 m; solell de Ventolà. 1250 m; Planès,
1300 m; Espinosa. 1175 m; sobre Can Morer, 1400 m; Toses. 1450 m; voltants de
Ribes (Els Estirador.;, Maçana, Pedrera ....); sobre Les Vinyes, 1100 m; Can Nofre.
1175 m; vora Bruguera, 1175 m.

DG 18.28.38.27,37. Med.-Submed.



subsp. magnolii (Gren. et Godr.) Husnot 

— Balma del Casot, 825 m. Potser també al soleil de Ribesaltes, 1250 m. 

DG38? 37. Med.-Iran. 

1280. Glyceria plicata (Fries) Fries; G. fluitants (L.) R. Br. subsp. plicata Fries 

— Estatge monta i part inferior del subalpí, r. 825-1675 m. 
Fonts i reguerols, mulleres. Sparganio-Glycerion. VI-VIII. 

Aigües de Ribes, 825 m; El Baell, 1200 m; cap al Pía de Plaus, 1250 m;Prat de Jou, 
1675 m; Coli de la Casassa, 1200 m; baga de Fornells, 1650 m; torrent del Palos, 
1650 m; Toses, 1520 m; Ribes de Freser, 950 m; Coma, 1025 m; cap a l'Orri Veil, 
1400-1550 m, frequent; Plans de Portóles, 1650 m. 

DG 18, 2 8 , 3 8 . Subcosm. 

1281. Bromus rigidus Roth; В. maximus Desf. 

— Estatge monta, гг. 800-1550 m. 
Vores de camins, erms, Uocs raderals. Chenopodietea. V-VI. 

Pont d'en Cabreta, 775 m; balma del Casot, 925 m; Aigiies de Ribes, 85.0 m, a la via 
del ferrocarril; sota Macana, 875 m; La Torre, 975 m; Planoles, 1100 m; Toses, 1425 
m; Serrat, 1350 m; l'Orri Veli, 1550 m. 

Les poblacions comarcals sembla que corresponen enterament a la forma tipica de la 
pianta (subsp. rigidus). 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Latemed. 

1282. Bromus sterilis L. 

— Estatge monta, als llocs raderals, ce. Penetra una mica a l'estatge subalpi. 775-1700 
m. 
Marges de camins raderalitzats, vores de cases i poblacions. De l'alianca Sisymbrion. 
IV-VII. 

Pont d'en Cabreta, 775 m; La Corba, 800 m; balma del Casot, 925 m; Barricò, 1000 
m; Coves de Ribes, 825 m; Aigiies de Ribes, 850 m; El Baell, 1200 m; Campelles, 
1300 m; Lleixes de la Covil, 1700 m; Ventola, 1300 m; Fornells, 1300 m; sobre 
Fornells, 1500 m; Toses, 1450 m; voltants de Ribes, 900-975 m;Fustanyà, 1175 m; 
Queralbs, 1250 m; Salt del Sastre, 1675 m. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Plurireg. 

1283. Bromus tectorum L. 

- Llocs raderals de l'estatge monta, c. 875-1450 m. 
Vores de camins, erms. De l'aliança Sysimbrion. V-VII. 

Sota Macana, 875 m; voltants de Ribes, 900-975 m; Planoles, 1100 m; sobre El 
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subsp. magnolii (Gren. et Godr.) Husnot

- Balma del Casot, 825 m. Potser també al solell de Ribesaltes, 1250 m.

DG 38? 37. Med.-Iran.

1280. Glyeeria plieata (Fries) Fries; G. f1uitants (L.) R. Br. subsp. plicata Fries

- Estatge montà i part inferior del subalpí, r. 825-1675 m.
Fonts i reguerols, mulleres. Sparganio-Glycerion. VI-VIII.

Aigües de Ribes, 825 m; El Baell, 1200 m; cap al Pla de Plaus, 1250 m; Prat de Jou,
1675 m; Coll de la Casassa, 1200 m; baga de Fornells, 1650 m; torrent del Palós,
1650 m; Toses, 1520 m; Ribes de Freser, 950 m; Coma, 1025 m; cap a l'Orri Vell,
1400-1550 m, freqüent; Plans de Pòrtoles, 1650 m.

DG 18,28,38. Subcosm.

1281. Bromus rigidus Roth; B. maximus Desf.

- Estatge montà, rr. 800-1550 m.
Vores de camins, erms, llocs ruderals. Chenopodietea. V-VI.

Pont d'en Cabreta, 775 m; balma del Casot, 925 m; Aigües de Ribes, 85.0 m, a la via
del ferrocarril; sota Maçana, 875 m; La Torre, 975 m; Planoles, llOO m; Toses, 1425
m; Serrat, 1350 m; l'Orri Vell, 1550 m.

Les poblacions comarcals sembla qne corresponen enterament a la forma típica de la
planta (subsp. rigidus).

DG 18,28,38,37. Latemed.

1282. Bromus sterilis L.

- Estatge montà, als llocs ruderals, cc. Penetra una mica a l'estatge subalpí. 775-1700
m.
Marges de camins ruderalitzats, vores de cases i poblacions. De l'aliança Sisymbrion.
IV-VII.

Pont d'en Cabreta, 775 m; La Corba, 800 m; balma del Casot, 925 m; Barrieó, 1000
m; Coves de Ribes, 825 m; Aigües de Ribes, &50 m; El Baell, 1200 m; Campelles,
1300 m; Ueixes de la Covil, 1700 m; Ventolà, 1300 m; Fornells, 1300 m; sobre
Fornells, 1500 m; Toses, 1450 m; voltants de Ribes, 900-975 m; Fustanyà, 1175 m;
Queralbs, 1250 m; Salt del Sastre, 1675 m.

DG 39,18,28,38,27,37. Plurireg.

1283. Bromus teetorum L.

- Uoes ruderals de l'estatge montà, e. 875-1450 m.
Vores de camins, erms. De l'aliança Sysimbrion. V-VII.

Sota Maçana, 875 m; voltants de Ribes, 900-975 m; Planoles, llOO m; sobre El



Porxo, 1425 m; de Fornells a Espinosa, 1250 m; Toses, 1450 m;Queralbs, 1250 m; 
Serrat, 1350 m. 

1284. Bromus madritensis L. 

- Estatge monta, rrr. 800-1225 m. 
Erms, camins ruderalitzats. Chenopodietea. V-VII. 

Balma del Casot, 925 m; sota el Sagnari, 800 m; cap a la Corba, 800 m; Pardines, 
1225 m. 

D G 3 8 , 3 7 . Med.-Atl. 

1285. Bromus ramosus Hudson subsp. ramosus; B. asper Murray 

Ribes (CAD., Fl. Cat. VI: 258). 

— Estatge monta inferior, r, però sembla nul a les zones occidental i septentrional de 
la comarca. 800-1200 (1650) m. 
Clarianes i vorades dels boscos humits. Atropion, Alliarion. VII-IX. 

Abundant a la vail d'Esteguelella; vora el Casot, 800 m; cap a Can Perramon de Baix, 
abundant, 825 m; Aigiies de Ribes, 850 m; Angelats, 850 m; vail d'Angelats, 1050 m; 
sota Macana, a les vores del Freser, 875 m; Clots de Macana, 925-1000 m; riberal del 
Segadell, 1000-1150 m; vora Perramon, 950 m. També al vessant solell de Sant 
Aman? (Ripollès), 1650 m. 

1286. Bromus erectus Hudson subsp. erectus 

- Terrenys calcaris de l'estatge monta, ccc; a l'estatge subalpí també freqüent. Pene
tra excepcionalment a l'estatge alpi. 800-1800 (2300) m. 
Calcícola preferent; rar en terrenys esquistosos poc àcids. Es fa als prats xeròfils o 
mesoxeròfils. Brometalia erecti; també a YAphyllantion, etc. VI-VII. 

Des de l'emtrada de la vali fins al Pia de Rus (1875 m), a la coma de Fontseca (2300 
m) i a Portóles. El Casot, Esteguelella, La Corba, La Toella, Golobran (1500 m), Can 
Perramon de Baix, Barricò, El Baell, El Portet (1650 m), Pia de Prats, del Baell a 
Campelles, Pedrera, Roques Blanques, baga de Toses, Pia d'Anyella (1825 m), Sta. 
Caterina, Rialb, Vilamanya, vali Estremerà (1650 m), Els Plaus (1450 m), Queralbs, 
Els Emprius de Serrat (1650 m), Mas Conili, sobre la Falgosa (1425 m), cap a la 
Balcera (1435 m), vers l'estany de Can Roca, Plans de Portóles (1500 m), Clots de 
Magaña, sobre Conivella (1600 m), vessants meridionals del Taga (1700 m), La 
Portella, Camp dels Dois, Coli de Jou (1675 m), Cingles de Sant Eloi (1700 m), 
Saltor, etc. etc. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 . Eur. S (Plurireg.) 

DG 2 8 . 3 8 , 2 7 , 3 7 . Lateatl.-Submed. 

DG 2 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Latesubmed. 
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Porxo, 1425 m; de Fomells a Espinosa, 1250 m; Toses, 1450 m; Queralbs, 1250 m;
Serrat, 1350 m.

DG 18,28,38.

1284. Bromus madritens;s L.

Eur. S (plurireg.)

- Estatge montà, rrr. 800-1225 m.
Erms, camins ruderalitzats. Chenopodietea. Y·YlI.

Balma del Casot, 925 m; sota el Sagnari, 800 m; cap a la Corba, 800 m; Pardines,
1225 m.

DG 38, 37.

1285. Bromus ramosus Hudson subsp. ramosus;B. asper Murray

Ribes (CAD., R. Cat. VI: 258).

Med.-Atl.

- Estatge montà inferior, r, però sembla nul a les zones occidental i septentrional de
la comarca. 800-1200 (1650) m.
Clarianes i vorades dels boscos humits. Atropion, Al/iarion. YlI-IX.

Abundant a la vall d'Esteguelella; vora el Casot, 800 m; cap a Can Perramon de Baix,
abundant, 825 m; Aigües de Ribes, 850 m; Angelats, 850 m; vall d'Angelats, 1050 m;
sota Maçana, a les vores del Freser, 875 m; Clots de Maçana, 925-1000 m; riberal del
Segadell, 1000-1150 m; vora Perramon, 950 m. També al vessant solell de Sant
Amanç (Ripollès), 1650 m.

DG 28. 38, 27,37. Lateatl.-Submed.

1286. Bromus erectus Hudson subsp. erectus

- Terrenys calcaris de l'estatge montà, ccc; a l'estatge subalpí també freqüent. Pene
tra excepcionalment a l'estatge alpí. 800-1800 (2300) m.
Calcícola preferent; rar en terrenys esquistosos poc àcids. Es fa als prats xeròflls o
mesoxeròflls. Brometalia ereetí; també a l'Aphyl/antion, etc. Yl·YII.

Des de l'emtrada de la va1l fms al Pla de Rus (1875 m), a la coma de Fontseca (2300
m) i a pòrtoles. El Casot, Esteguelella, La Corba, La Toella, Golobran (1500 m), Can
Perramon de .Baix, Barricó, El Baell, El Portet (1650 m), Pla de Prats, del Baell a
Campelles, Pedrera, Roc¡ues Blanques, baga de Toses, Pla d'Anyella (1825 m), Sta.
Caterina, Rialb, Yilamanya, vall Estremera (1650 m), Els Plaus (1450 m), Queralbs,
Els Emprius de Serrat (1650 m), Mas Conill, sobre la Falgosa (1425 m), cap a la
Balcera (1435 m), vers l'estany de Can Roca, Plans de Pòrtoles (1500 m), Clots de
Maçana, sobre Conivella (1600 m), vessants meridionals del Taga (1700 m), La
Portella, Camp dels Dois, Coll de Jou (1675 m), Cingles de Sant Eloi (1700 m),
Saltar, etc. etc.

DG 29,18, 28, 38, 27, 37. Latesubmed.
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1287. Bromus commutatus Schrader; B. pratensis Ehrh. ex Hoffm. 

— Estatge monta inferior, rr. 800-975 m. 
Marges, vores de camins,... VI-VII. 

El Casot, 800 m; Can Perramon de Baix, 825 m; Moli de Can Gorra, 875 m; Roques 
Blanques, 975 m. 

DG 28, 38, 37. Lateeur. 

1288. Bromus mollis L. 

- Estatge monta, c; rarament al subalpi. 775-1500 (2000) m. 
Prats de dall, vores de camins, herbassars nitròfìls. Arrhenatherìon, Plantaginetalia, 
Onopordetalia,... VI-VII. 

Pont d'en Cabreta, Estèguel, Barricò (1000 m), Aigues de Ribes, El Baell, Roques 
Blanques, Ventola, Planoles, Planès, Espinosa, refugi de Dòrria (2000 rn), voltants de 
Ribes, Batet (1125 m), Vilamanya, La Farga de Queralbs, vali Estremerà, Serrat 
(1350 m), Pont de Cremai (1575 m), Ribesaltes, Mas Conili, cap a Boixetera (1250 
m),l 'Orri Veli (1575 m). 

DG 3 9 , 2 8 , 38, 27, 37. Plurireg. (Subcosm.) 

1289. Bromus squarrosus L.; Serrafalcus squarrosus (L.) Bab. 

— Estatge monta inferior a la zona central de la Vall, rr. 950-1275 m. 
Es fa als vessants soleils, dins dels prats xerbfils. Xerobromion. VI-VIII. 

De Roques Blanques a Planoles, 1075 m; Roques Blanques, 1000 m; sota Ribesaltes, 
1000 m; Coma, 975 m; sobre Can Nofre, 1275 m. 

DG 28, 38. Plurireg. 

*1290. Bromus willdenowii Kunth; B. unioloides Kunth 

- Darrerament (any 1982) l'observàrem a Batet, 1100 m, tocant al llogarret. 
Cai veure si persisteix i si s'escampa per la comarca. 

DG 38. America S. 

1291. Brachypodium sylvaticum (Hudson) P Beauv. subsp. sylvaticum 

— Estatge monta, ecc. 800-1500 m. 
Boscos de caducifolis, sobretot en ambients humits (freixenedes, vernedes, rouredes, 
boscos mixts). Fraxino-Carpinion, Tilio-Acerìon,... i Querco-Fagetea en general. 
V-IX. 

El Casot, baga d'Esteguelella, sota el Sagnari, vall de Barricò, Aigùes de Ribes, cap al 
Baell, vall d'Angelats, baga de Campelles, Roques Blanques, vers el Sola, Planoles, 
sota Nevà, Planès, baga de Toses (1450 m), bosc de Sant Antoni, voltants de Ribes, 
Rialb, baga d'Estremerà, Queralbs, sobre la Farga de Queralbs, cap al Salt del Grill, 
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1287. Bromus commutatus Schrader; B. pratensis Ehrh. ex Hoffm.

- Estatge montà inferior, rr. 800-975 m.
Marges, vores de camins,... VI-Vll.

El Casot, 800 m; Can Perramon de Baix, 825 m; Molí de Can Gorra, 875 m; Roques
Blanques, 975 m.

DG 28,38,37. Lateeur.

1288. Bromus mallis L.

- Estatge montà, e; rarament al subalpí. 775-1500 (2000) m.
Prats de dall, vores de camins, herbassars nitròflls. Arrhenatherion, Plantaginetalia,

Onopordetalia,... VI-VIL

Pont d'en Cabreta, EstègueI, Barrieó (1000 ml, Ai~ües de Ribes, El Baell, Roques
Blanques, Ventolà, Planoles, Planès, Espinosa, refugi de Dòrria (2000 m), voltants de
Ribes, Batet (1125 ml, Vilamanya, La Farga de Queralbs, vall Estremera, Serrat
(1350 ml, Pont de Cremal (1575 ml, Ribesaltes, Mas Conill, cap a Boixetera (1250
ml, l'Orri Vell (1575 ml.

DG 39,28,38,27,37. Plurireg. (Subeosm.)

1289. Bromus squarrosus L.; Serrafalcus squarrosus (L.) Bab.

- Estatge montà inferior a la zona central de la Vall, rr. 950-1275 m.
Es fa als vessants solells, dins dels prats xeròflls. Xera bromion. VI-VlII.

De Roques Blanques a Planoles, 1075 m; Roques Blanques, 1000 m; sota Ribesaltes,
1000 m; Coma, 975 m; sobre Can Nofre, 1275 m.

DG 28, 38.

*1290. Bromus willdenowii Kunth; B. unioloides Kunth

- Darrerament (any 1982) l'observàrem a Batet, 1100 m, tocant al llogarret.
Cal veure si persisteix. i si s'escampa per la comarca.

Plurireg.

DG 38. Amèrica S.

1291. Braehypodium sylvaticum (Hudson) P Beauv. subsp. sylvaticum

- Estatge montà, cec. 800-1500 m.
Boscos de caducifolis, sobretot en ambients humits (freixenedes, vernedes, rouredes,
boscos mixts). Fraxino-Carpinion, Tílio-Acerion,... i Querco-Fagetea en general.
V-IX.

El Casot, baga d'Esteguelella, sota el Sagnari, vall de Barrieó, Aigües de Ribes, cap al
Baell, vall d'AngeIats, baga de Campelles, Roques Blanques, vers el Solà, Planoles,
sota Nevà, Planès, baga de Toses (1450 ml, bosc de Sant Antoni, voltants de Ribes,
Rialb, baga d'Estremera, Queralbs, sobre la Farga de Queralbs, cap al Salt del Grill,



Mas Conill, l'Orri, El Mas, Can Barratort, Pardines, La Moscatosa (1400 m), Bac de 
l'Heura, Torroella, sota Perapinta (1300 m), Bruguera, La Portella, etc. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Lateeur. 

1292. Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.; B. ramosum Roem. et Schultes 

— Zona meridional de la Vail, rr, perô localment pot arribar a ésser abundant. 
800-1275 m. 
Termôfïl. Es fa nomes als soleils i llocs arrecerats. A les roques, a les carènes seques i 
algun cop dins els prats. VI-VIII. 

Sobre Esteguelella, 1175 m; vora la Collada de Grats, 1200 m; entre el Casot i el 
Sagnari, 800-900 m; la Corba, 800 m, 900 m; sobre Estèguel, 950 m; soleils de Can 
Perramon de Baix, molt abundant entre les Coves de Ribes i el Coll de la Roca 
Aguda, 810-1200 m; soleil del torrent de la Corba, vers el Serrât de l'Home, fins a uns 
1275 m. Abundant al peu dels cingles de Corones (Ripollès), 1250 m. 

DG 28, 38, 27, 37. Med. 

1293. Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schultes 

Nom. vulgar: fenàs. 

- Estatge monta, ce; pénétra a l'estatge subalpi. 775-1800 m. 
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Mas Conill, l'Orri, El Mas, Can Barratort, Pardines, La Moscatosa (1400 ml, Bac de
l'Heura, Torroella, sota Perapinta (1300 ml, Bruguera, La Portella, etc.

DG 39,18,28,38,27,37. Lateeur.

1292. Brachypodium retusum (pers.) P. Beauv.; B. ramosum Roem. et Schultes

- Zona meridional de la Vall, rr, però localment pot arribar a ésser abundant.
800·1275 m.
Terrnòfll. Es fa només als solells i llocs arrecerats. A les roques, a les carenes seques i
algun cop dins els prats. VI-VIII.

Sobre Esteguelella, 1175 m; vora la Collada de Grats, 1200 m; entre el Casot i el
Sagnari, 800-900 m; la Corba, 800 m, 900 m; sobre Estèguel, 950 m; solells de Can
Perrarnon de Baix, molt abundant entre les Coves de Ribes i el Coll de la Roca
Aguda, 810-1200 m; solell del torrent de la Corba, vers el Serrat de l'Home, fIns a uns
1275 m. Abundant al peu dels cingles de Corones (Ripollès), 1250 m.

DG 28, 38, 27, 37.

9 • Brachypodium retusum
• Brachypodium distachyon

-',

7
2

1293. Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Sehultes

Nom. vulgar: fenàs.

- Estatge montà, ec; penetra a l'estatge subalpí. 775-1800 m.

3

o

Med.



Prats secs, llocs rocosos, als vessants soleils o als indrets arrecerats. Brometalia erecti, 

Aphyllanthion. VII-IX. 

El Casot, Esteguelella, El Sagnari, torrent de la Corba (1250 m), La ToeOa, Golobran 
(molt abundant), vail de Barricô i soleils de CanPerramon de Baix (molt abundant), 
Aiguës de Ribe, torrent Roig, El Baell, El Grau (1300 m), soleil de la Berruga (1700 
m), Les Guilleumes, Pedrera, Roques Blanques, Costes de Segura, soleil de Ventolà, 
Planoles, voltants de Ribes, Batet, Rialb, Vilamanya (1200-1400 m), Queralbs, 
torrent del Forn (1200 m), Ribesaltes, Les Vinyes, Conivella (1400-1550 m), Clots 
de Maçana (1250 m), Bac de l'Heura, Bruguera, vessants meridionals del Taga (1650 
m), Camp dels Dois (1500 m), Sant Amanç (1800 m). 

DG 28, 38, 27, 37. Med. 

1294. Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv. 

- Roques Blanques, 1000 m, als relleixos de roca. 

DG 28. Paleosubtrop. 

1295. Agropyron caninum (L.) P. Beauv. 

Vali de Ribes (CAD., Fl. Cat. VI: 282). 

- Estatge monta, c però en general poc abundant. 800-1650 m. 
Herbassars nitròfils humits, codolars dels rius, torrents, llocs ruderals. Convolvuletalia 
sepium,... VI-VIII. 

La Corba (800 m), Estèguel, Can Perramon de Baix (825 m), Roca del Corb (1500 
m), Lleixes de la Covil (1650 m), Roques Blanques, sobre Planoles (1250 m), Neva 
(1250 m), d'Espinosa a Fornells (1250 m), Toses (1425 m), voltants de Ribes, vail 
del Macanell (1150 m), vora la Farga de Queralbs, cap al Prat del Bac, codolars del 
Freser entre Daió i el Salt del Grill (abundant), la Molcó (1500 m), sobre Ribesaltes 
(1550 m). 

SEN. (in CAD., Fl. Cat. VI: 282) l'assenyala a Montgrony. 

DG 39 ,18 , 28, 38, 27, 37. Circumbor. 

1296. Agropyron repens (L.) P. Beauv. 

- Estatge monta, c. 800-1500 m. 
Herbassars, vorades,... Artemisietea, Filipendulion. VII-IX. 

Vali d'Esteguelella; La Corba, 800 m; Can Perramon de Baix, 810 m; Aigùes de 
Ribes, 850 m; voltants de Ribes, 875-975 m; Roques Blanques, 975 m;Pont de Sola, 
1025 m; de Fornells a Espinosa, 1250 m; Toses, 1500 m. 

DG 18, 28, 38, 37. Circumbor. 

Triticum aestivum L. 

Nom vulgar: blat. 
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Prats secs, llocs rocosos, als vessants solells o als indrets arrecerats. Brometalia erecti,
Aphyllanthion. VIl-lX.

El Casot, Esteguelella, El Sagnari, torrent de la Corba (1250 m), La Toella, Golobran
(molt abundant), vall de Barricó i solells de Can Perramon de Baix (molt abundant),
Aigües de Ribe, torrent Roig, El BaeU, El Grau (1300 mi, solell de la Berruga (1700
m), Les Guilleumes, Pedrera, Roques Blanques, Costes de Segura, solell de Ventolà,
Planoles, voltants de Ribes, Batet, Rialb, Vilarnanya (1200-1400 ml, Queralbs,
torrent del Forn (1200 ml, Ribesaltes, Les Vinyes, Conivella (1400-1550 ml, Clots
de Maçana (1250 ml, Bac de l'Heura, Bruguera, vessants meridionals del Taga (1650
ml, Camp dels Dois (1500 ml, Sant Amanç (1800 ml.

DG 28, 38, 27,37.

1294. Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv.

- Roques Blanques, 1000 m, als relleixos de roca.

DG 28.

1295. Agropyron caninum (L.) P. Beauv.

Vall de Ribes (CAD., FI. Cat. VI: 282).

Med.

Paleosubtrop.

- Estatge montà, c però en general poc abundant. 800-1650 m.
Herbassars nitròfIls humits, codolars dels rius, torrents, llocs ruderals. Convolvuletalia
sepium,... VI-V11I.

La Corba (800 ml, Estèguel, Can Perramon de Baix (825 ml, Roca del Corb (1500
mi, Ueixes de la Covi! (I650 ml, Roques Blanques, sobre Planoles (1250 m), Nevà
(I250 mi, d'Espinosa a Fornells (1250 ml, Toses (1425 m), voltants de Ribes, vall
del Maçanell (lISO ml, vora la Farga de Queralbs, cap al Prat del Bac, codolars del
Freser entre Daió i el Salt del Grill (abundant), la Molçó (1500 ml, sobre Ribesaltes
(1550 ml·
SEN. (in CAD., FI. Cat. VI: 282) l'assenyala a Montgrony.

DG 39, 18,28,38,27,37. Circumbor.

1296. Agropyron repens (L.) P. Beauv.

- Estatge montà, c. 800-1500 m.
Herbassars, vorades,... Artemisietea, Fi/ipendulion. VII-IX.

Vall d'Esteguelella; La Corba, 800 m; Can Perramon de Baix, 810 m; Aigües de
Ribes, 850 m; voltants de Ribes, 875-975 m; Roques Blanques, 975 m;Pont de Solà,
1025 m; de Fornells a Espinosa, 1250 m; Toses, 1500 m.

DG 18,28,38,37.

Triticum aestivum L.

Nom vulgar: blat.

Circumbor.



Cultivat. Alguna vegada subspontani a les vores de camins, codolars deis rius, etc. 
Ribes de Freser (925 m), de Roques Blanques a Plañóles (1050 m), vora la Collada de 
Toses (1700 m). 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 . 

1297. Hordeum murinum L. subsp. murinum 

Plañóles, 1050 m (O. de BOLOS, Vég. vert. sept. Pir.: 490, Lolieto-Plantaginetum). 

— Llocs ruderals de l'estatge monta, ce. 800-1575 m. 

Vores de camins, proximitats de cases i poblacions. De l'alianca Sisymbrion; també 
ais Onopordetalia, ais Plantaginetalia,... VI-VIII. 

Can Perramon de Baix, 800 m; Barricó, 1000 m; voltants de Ribes, 875-950 m; 
Ventola, 1300 m; Plañóles, 1100 m; sobre Plañóles, 1250 m; Fornells, 1300 m; 
Dórria, 1450-1500 m; Toses, 1425 m; Queralbs, 1200-1250 m; Pardines, 1200 m; 
l'Orri Vell, 1575 m; sobre Bruguera, 1300 m. 

DG 18, 28, 38, 27, 37. Circumbor. 

Avena sativa L. 

Nom vulgar: civada. 

— Cultivada. De vegades subspontánia a les vores deis conreus, ais camins, ais campa-
ments de llenyataires (provinent del menjar deis muís),... 

Pía de Plaus, 1250 m; sobre Angeláis, 1025 m; sota Macana, 875 m; vores del Rigard, 
950 m; cap a Batet. 

DG 28, 38. 

1298. Avena sterilis L. subsp. ludoviciana (Durieu) Nyman 

— Estatge monta, rrr. 

Ribes de Freser, 925 m, a les vores del riu; sota Ribesaltes, 1050 m, en un conreu. 

DG 38. Med. 

1299. Helictotrichon sedenense (Clarion ex DC.) Holub; Avena sedenensis Clarion ex D C , 
A. montana Vill. 

Cims de Nuria (VAYR., Cat. N.: 82); Nuria, fins ais colls mes elevats, Noucreus, 
Finestrelles, etc. (SEN., Add: 189). Aquest autor inclou l'espécie en el seu catáleg 
nurienc (Fl. N.: 79) sense fer comentaris. 
Nuria, Puigüancada (CAD., Fl. Cat. VI: 189). 
Valí al sud del Puigmal, 2300 m, Pie de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég. 
alp. t. 5, Iberidetum spathulatae); vessant S del Puigmal, 2550 m, Pie de Segre, 2720 
m (BR.-BL., /. c. t. 8, Senecietum leucophyllae); vessant E del Pie de Segre, 2150 m 
(BR.-BL., /. c. t. 19, Festucetum scopariae); Serra de l'Embut, 2240 m, valí de 
Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., /. c. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum); Pie de Fines-
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Cultivat. Alguna vegada subspontani a les vores de camins, codolars dels rius, etc.
Ribes de Freser (925 m), de Roques Blanques a Planoles (1050 m), vora la Collada de
Toses (1700 m).

DG 18,28,38.

1297. Hordeum murinum L. subsp. murinum

Planoles, 1050 m (O. de BOLÒS, Vég. vert. sept. Pir.: 490, Lolieto-Plantaginetum).

- Uocs ruderals de l'estatge montà, cc. 800-1575 m.
Vores de camins, proximitats de cases i poblacions. De l'aliança Sisymbrion; també
als Onopordetalia, als Piantaginetalia, ... VI-VIl!.

Can Perramon de Baix, 800 m; Barricó, 1000 m; voltants de Ribes, 875-950 m;
Ventolà, 1300 m; Planoles, 1100 m; sobre Planoles, 1250 m; Fornells, 1300 m;
Dòrria, 1450-1500 m; Toses, 1425 m; Queralbs, 1200-1250 m; Pardines, 1200 m;
l'Orri Vell, 1575 m; sobre Bruguera, 1300 m.

DG 18, 28, 38, 27, 37.

Avena sativa L.

Circumbor.

Nom vulgar: civada.

- Cultivada. De vegades subspontània a les vores dels conreus, als camins, als campa
ments de llenyataires (provinent del menjar dels muls), ...

Pla de Plaus, 1250 m; sobre Angelats, 1025 m; sota Maçana, 875 m; vores del Rigard,
950 m; cap a Batet.

DG 28,38.

1298. Avena sterilis L. subsp.ludoviciana (Durieu) Nyman

- Estatge montà, rrr.

Ribes de Freser, 925 m, a les vores del riu; sota Ribesaltes, 1050 m, en un conreu.

DG38. Med.

1299. Helictotrichon sedenense (Clarion ex DC.) Holub; Avena sedenensis Clarion ex DC.,
A. montana Vill.

Cims de Núria (VAYR., Cat. N.: 82); Núria, fIns als colls més elevats, Noucreus,
Finestrelles, etc. (SEN., Add: 189). Aquest autor inclou l'espècie en el seu catàleg
nurienc (FI. N.: 79) sense rer comentaris.
Núria, Puigllançada (CAD., FI. Cat. VI: 189).
Vall al sud del Puigmal, 2300 m, Pic de la Fossa del Gegant, 2410 m (BR.-BL., Vég.
alp. t. 5, Iberidetum spathuiatae); vessant S del Puigmal, 2550 m, Pic de Segre, 2720
m (BR.-BL., L c. t. 8, Senecietum leucophy/lae); vessant E del Pic de Segre, 2150 m
(BR.-BL., I. c. t. 19, Festucetum scopariae); Serra de l'Embut, 2240 m, vall de
Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., L c. t. 20, Elyneto.()xytropidetum); Pic de Fines-



trelles, 2600 m, vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 2500 m 
(BR.-BL., /. c. t. 23 , Pumileto-Festucetum supinae). 
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum: 266 taula; BAUD, et SERVE, Group, vég. Pla 
tdiv.);marge delPla de Gorrablanc, 2400m(BAUD. in SOUT., Mod. supraf.: 125 taula). 
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona del Pla de les Salines-Puigmal, 2260-2840 
m, dintre diverses menes de comunitats (vegeu t. Ill , V, XI, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXII i XXIV); Pic de Finestrelles, 2620-2630 m, Noucreus, 2600 m, Puigmal, 
2750-2800 m (BAUD, y SERVE, Corns, Xat. sc. taula). 
Puigmal, 2600 m (GERVAIS, Notes: 106). 

— Alta muntanya axial, ccc; també a les serres pre-pirinenques on és només localment 
frequent. (1625) 1800-2900m. 
Prats sees, llocs tarterosos; als terrenys calcaris, preferentment dintre el Festucion 
gautieri. Especie pionera en la colonització dels vessants pedregosos. VI-VIL 

Comuna a la zona axial: Coll de la Bassa (2000 mj , Pla de les Salines, Gorrablanc, Pas 
dels Lladres, Puigmal (fins gairebé al cim, 2900 m), Coma de Fontseca, Coma del 
Borrut, Coma de Fontalba (2100 m), Nuria, Finestrelles (2600-2800 m, abundant), 
Coma de l'Embut, Ras de FOrtigar (molt abundant), Pic de 1'Aliga, Collet de Fontne-
gra (2500 m), Coll d'Eina, Noucreus, Coma de Vaca, Pies de la Vaca, Coma de les 
Eugues, Coma de Fresers, Bastiments, Gra de Fajol, Balandrau, part superior de les 
Gorges del Freser, Sena de la Canya (2150 m), Puig Cerverís, etc. 
Serres pre-pirinenques: Puigllancada, fins al cim mateix, 2400 m; entre la Collada de 
Toses i el Pla d'Anyella, 1825 m; Pla de Rus, 1950 m; Coll de la Creuta, 1900 m; 
Pleta Roja, 1700 m; La Covil, 1875 m; llisos de Taga, 1625 m. 

Segons FAVARGER, les poblacions dels Pirineus orientals son diploides. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28, 38. Orófit europ. SW 

1300. Avenula pubescens (Hudson) Dumort.; Avena pubescens Hudson,Helictotrichon pu-

bescens (Hudson) Pilger 

- Des de l'estatge monta a la base de l'alpí, c. 950-2300 m. 
Prats de dall, herbassars, pastures grasses,... Arrhenatherion, Polygono-Trisetion; tam
bé al Mesobromion, etc. VI-VIII. 

Costa Rasa, Pla de Rus, sobre Toses (1525 m), ací i allá entre el Coll de la Creueta i el 
de les Fontetes, Toses, Fornells (1300 m), Plans de Nevá (1575 m), entre Roques 
Blanques i Plañóles (molt abundant als prats de dall del riberal), Cortal de la Morera, 
Costes de Segura (950-1050 m), El Ginestar (1000 m), Sta. Caterina, Capdevila, 
Macana (975 m), cap al Mas (1090 m), Gorges de Nuria (1750 m, 1825 m), Coma de 
les Mulleres (2300 m), Les Espiguetoses (1900 m), Mas Conill, Can Barratort, prats 
de Vilaró i de Puigsac (1200-1500 m), Les Noufonts, l'Orri Veil (1400-1500 m),Puig 
del Pla de les Pasteres (1825 m), Puig de Coma d'Olla, la Comallonga (1800 m), Pou 
de Taga (1875 m), llisos de Taga, Coll de Jou. 

A les zones elevades horn troba, no pas rarament, una forma de fulles i beines glabres, 
corresponent potser a la var. alpina (Gaudin). 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Eur. 
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trelles, 2600 m, vers el Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 2500 m
(BR.-BL., I. e. t. 23, Pumileto-Festueetum supinae).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 taula; BAUD. et SERVE, Group. vég. Pla
t div.); marge del Pla de Gorrablanc, 2400m(BAUD. in saur., Mod. supraf: 125 taula).
SERVE (Reeh. comp.) l'assenyala a la zona del Pla de les Salines-Puigmal, 2260-2840
m, dintre diverses menes de comunitats (vegeu t. 111, V, Xl, XVI, XVII, XVlll, XIX,
XX, XXII i XXIV); Pic de Finestrelles, 2620-2630 m, Noucreus, 2600 m, Puigmal,
2750-2800 m (BAUD. y SERVE, Coms, Xat. sc. taula).
Puigmal, 2600 m (GERVAlS,Notes: 106).

- Alta muntanya axial, cec; també a les serres pre-pirinenques on és només localment
freqüent. (1625) l800-2900m.
Prats secs, llocs tarterosos; als terrenys calcaris, preferentment dintre el Festucion
gautieri. Espècie pionera en la colonització dels vessants pedregosos. VI-VII.

Comuna a la zona axial: Coll de la Bassa (2000 ml, Pla de les Salines, Gorrablanc, Pas
dels Uadres, Puigmal (fms gairebé al cim, 2900 ml, Coma de Fontseca, Coma del
Borrut, Coma de Fontalba (2100 ml, Núria, Finestrelles (2600-2800 m, abundant),
Coma de l'Embut, Ras de l'Ortigar (molt abundant), Pic de l'Àliga, Callet de Fonlne
gra (2500 ml, Coll d'Eina, Noucreus, Coma de Vaca, Pics de la Vaca, Coma de les
Eugues, Coma de Fresers, Bastiments, Gra de Fajol, Balandrau, part superior de les
Gorges del Freser, Serra de la Canya (2150 ml, Puig Cerverís, etc.
Serres pre-pirinenques: Puigllançada, fms al cim mateix, 2400 m; entre la Collada de
Toses i el Pla d'Anyella, 1825 m; Pla de Rus, 1950 m; Coll de la Creuta, 1900 m;
Pleta Roja, 1700 m; La Covil, 1875 m; llisos de Taga, 1625 m.

Segons FAVARGER, les poblacions dels Pirineus orientals són diploides.

DG 29, 39,18,28,38. Oròfit europ. SW

1300. Avenula pubescens (Hudson) Dumort.; Avena pubeseens Hudson, Helietotriehon pu
beseens (Hudson) Pilger

- Des de l'estatge montà a la base de l'alpí, c. 950-2300 m.
Prats de dall, herbassars, pastures grasses,... Arrhenatherion, Poiygono-Trisetion; tam
bé al Mesobromion, etc. VI-VIII.

Costa Rasa, Pla de Rus, sobre Toses (1525 ml, ací i allà entre el Coll de la Creueta i el
de les Fontetes, Toses, Fornells (1300 ml, Plans de Nevà (1575 ml, entre Roques
Blanques i Planoles (molt abundant als prats de dall del riberal), Cortal de la Morera,
Costes de Segura (950-1050 ml, El Ginestar (1000 ml, Sta. Caterina, Capdevila,
Maçana (975 ml, cap al Mas (1090 ml, Gorges de Núria (1750 m, 1825 ml, Coma de
les Mulieres (2300 ml, Les Espiguetoses (1900 ml, Mas Conill, Can Barratort, prats
de Vilaró i de Puigsac (1200-1500 ml, Les Noufonts, l'Orri Vell (1400-1500 ml, Puig
del Pla de les Pasteres (1825 ml, Puig de Coma d'Olla, la Comallonga (1800 ml, Pou
de Taga (1875 ml, llisos de Taga, Coll de Jou.

A les zones elevades hom troba, no pas rarament, una fanna de fulles i beines glabres,
corresponent potser a la var. alpina (Gaudin).

DG 39,18,28,38,48. Eur.



1301. Avenula versicolor (Vili.) Lainz subsp. versicolor; Avena versicolor Vili. 

Serres de Nùria (VAYR., Cat. N.: 82, sub Avena Scheuchzeri All.); vail de Nùria 
(GAUT., Catal: 445). SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 79) amb la vaga 
indicació "a les pastures alpines". 
Coll de Nùria, 2600 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 24, Curvuleto-Leontidetum pyrenaici). 

— Estatge alpi, rr, però localment pot èsser abundant. 2150-2600 m. 
Es fa a les pastures i a les landes acidòfiles. Festucion airoidis, Nardion, Loiseleurio-
Vaccinion. VII-VIII (IX). 

Coll de Finestrelles, 2600 m, molt abundant al vessant septentrional (Cerdanya); Coll 
d'Eina, 2600 m; sobre la Cova de Sant Gil, 2150 m; sobre el Coll de la Marrana i el de 
la Coma de POrri, 2425-2500 m; sobre el Gafetar, 2400 m ; vessant no rd-oriental del 
Balandrau, 2225 m; Coma de Vaca, 2200 m. 

SEN. {Add.: 189) l'assenyala també a Montgrony. A la forca ha de tractar-se d'una 
confusió. 

DG 29 ,39 . Oròfit alp. 

1302. Avenula pratensis (L.) Humoxt.; Avena pratensis L.,Avenochloa pratensis (L.) Holub 

Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae); 
Nuria, 2200 m, vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., /. c.: 161, Festucetum scopariae 
subassociació de Festuca ovina subsp. indigesta). 

Nuria, prop la frontera francesa, 2300 m (GERVAIS, Contrib.: 9 1 , leg. KÜPFER). 

707

130 I. Avenula versicolor (Vill.) Laínz subsp. versicolor; Avena versicolor Vill.

Serres de Núria (VAYR., Cat. N.: 82, sub Avena Scheuchzeri All.); vall de Núria
(GAUT., Catal.: 445). SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 79) amb la vaga
indicació "a les pastures alpines".
Coll de Núria, 2600 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 24, Curvuleto-Leontidetum pyrenaici).

- Estatge alpí, rr, però localment pot ésser abundant. 2150-2600 m.
Es fa a les pastures i a les landes acidòfIles. Festucion airoidis, Nardion, Loiseleurio
Vaccinion. VIl-VlII (IX).

Coll de Finestrelles, 2600 m, molt abundant al vessant septentrional (Cerdanya); Coll
d'Eina, 2600 m; sobre la Cova de Sant Gil, 2150 m; sobre el Coll de la Marrana i el de
la Coma de l'Orri, 2425-2500 m; sobre el Gafetar, 2400 m;vessantnord·oriental del
BaJandrau,2225 m; Coma de Vaca, 2200 m.

SEN. (Add.: 189) l'assenyala també a Montgrony. A la força ha de tractar·se d'una
confusió.

DG 29, 39.

9 Avenula versicolor

7
2 3

Oròfit alp.

1302. Avenula pratensis (L.) Dumort.;Avena pratensis L. ,A venochloa pratensis (L.) Holub

Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t.19,Festucetum scopariae);
Núria, 2200 m, vers el PuigmaJ, 2150 m (BR.-BL., I. c.: 161, Festucetum scopariae
subassociació de Festuca ovina subsp. indigesta).
Núria, prop la frontera francesa, 2300 m (GERVAlS, Contrib.: 91, leg. KÜPFER).



— De l'estatge monta superior a la base de l'alpí, ce. (1150) 1500-2300 m. 
Es fa principalment ais prats mesófils. Mesobromion; també aíNardion, alFestucion 
gautieri, etc. VI-VIII. 

Relativament corrent a la zona axial: sobre Fustanyá, (1200 m), cap a Daió (1150 
m), Coma del Gispet (2050 m), solells de les Gorges del Freser (Guardiola, La Balma, 
Coll dels Homes, Les Espiguetoses,... 1700-2100 m), Balandrau (2000 m), Els Em-
prius de Serrat (1650 m), cap a la Collada de Meianells, del Mont-roiga la Collada 
Verda. 
Francament comuna a la zona pre-pirinenca: Puigllancada (2100 m), Costa Rasa, Pía 
d'Anyella, Pie de Rus, Coll de la Creueta, Pía de Rus, baga de Toses (1450-1625 m), 
Coll de les Fontetes, Coll de Remólo, Costa Pubilla, Pía de Prats (1550 m), Coll 
de Jou, Pía del Freixe, llisos de Taga (fins al cim, gairebé), cap a la Balcera (1425 m), 
sobre l'Estany de Can Roca (1550 m), Pía de la Llagona, Puig de Coma d'Olla, Plans 
de Portóles, cap al Coll del Pal, etc. 

DG 29 ,39 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Eur. 

1303. Avenula mirandana (Sen.) Holub; Avenochloa vasconcensis (Sen. ex St.-Yves) Gervais 
ex Kerguélen, Avena pratensis L. subsp. ibérica St.-Yves 

— Estatge monta, ecc; penetra a l'estatge subalpí. 800-1500 (2100) m. 
Es fa sobretot ais prats magres. Xerobromion, Aphyllanthion, etc. VI-VIII. 

El Casot (800 m), Esteguelella, La Corba, Collada de Grats, Golobran (1500 m), 
Barricó, Can Perramon de Baix, Aigües de Ribes, torrent Roig, El Baell, El Grau 
(1300 m), Pía de Plaus, sobre Angelats, Campelles, Pedrera, Roques Blanques, Plañó
les, Toses, voltants de Ribes, Rialb, Vilamanya, sobre Serrat, torrent del Forn (1200 
m), entre la Coma de Fontalba i la de Gombreny (2100 m), solell de les Gorges del 
Freser (1900 m), Ribesaltes, Conivella (1450 m), La Falgosa, Torroella, Bruguera, 
Camp dels Dois, Cingles de Sant Eloi (1700 m), Sant Amane (1800 m), etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Med. SW 

NOTES — No son gens rares a la Valí les formes intermedies entre A. pratensis i A. 
mirandana, bé que potser no tan frequents com a la veina comarca de la Cerdanya. 

Avena pratensis subsp. amethystea Br. Bl., descrita de la zona limítrofa entre el 
Conflent i la Cerdanya, ha de correspondre, al nostre parer, a Avenula mirandana; 
aquesta és, si mes no, la planta que domina ais prats xerófils de la valí de la Tet, d'on 
procedeixen els inventaris que publica BR.-BL. de la seva associació Avenetum ame-
thystinae. 

1304. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. et C. Presl 

— Estatge monta, ecc; penetra a l'estatge subalpí. 800-1500 (2075) m. 
Prats de dall, principalment (Arrhenatheretalia); també ais marges (Origanetalia, Ono-
pordetalia) i ais llocs tarterosos ombrejats (Thlaspietea). V-VII (X). 

Des de 1'entrada de la Vail fins a sobre Toses, a la Coma de Fresers (2075 m) i a Taita 
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- De l'estatge montà superior a la base de l'alpí, cc. (I 150) 1500-2300 m.
Es fa principalment als prats mesòfl1s. Mesobromion; també al Nardion. al Festucion
gautieri. etc. VI-Vlll.

Relativament corrent a la zona axial: sobre Fustanyà, (1200 m), cap a Daió (1150
ml, Coma del Gispet (2050 m), solells de les Gorges del Freser (Guardiola, La Balma,
Coll dels Homes, Les Espiguetoses,... 1700-2100 ml, Balandrau (2000 m), Els Em·
prius de Serrat (1650 m), cap a la Collada de Meianells, del Mont-roig a la Collada
Verda.
Francament comuna a la zona pre-pirinenca: Puigllançada (2100 ml, Costa Rasa, Pla
d'Anyella, Pic de Rus, Coll de la Creueta, Pla de Rus, baga de Toses (1450-1625 ml,
Coll de les Fontetes, Coll de Remoló, Costa Pubilla, Pla de Prats (1550 ml, Coll
de Jou, Pla del Freixe, llisos de Taga (fIns al cim, gairebé), cap a la Balcera (1425 ml,
sobre l'Estany de Can Roca (1550 ml, Pla de la Llagona, Puig de Coma d'Olla, Plans
de Pòrtoles, cap al Coll del Pal, etc.

DG 29,39, 18,28,38,48. Eur.

1303. Avenula mirandana (Sen.) Holub; Avenochloa vasconcensis (Sen. ex St.-Yves) Gervais
ex Kerguélen, Avena pratensis L. subsp. iberica St.-Yves

- Estatge montà, ccc; penetra a l'estatge subalpí. 800-1500 (2100) m.
Es fa sobretot als prats magres. Xerobromion. Aphyllanthion. etc. VI-VlII.

El Casot (800 m), Esteguelella, La Corba, Collada de Grats, Golobran (1500 ml,
Barricó, Can Perramon de Baix, Aigües de Ribes, torrent Roig, El Baell, El Grau
(1300 m), Pla de Plaus, sobre Angelats, Campelles, Pedrera, Roques Blanques, Piano
les, Toses, voltants de Ribes, Rialb, Vilamanya, sobre Serrat, torrent del Forn (1200
ml, entre la Coma de Fontalba i la de Gombreny (2100 ml, solell de les Gorges del
Freser (1900 m), Ribesaltes, Conivella (1450 ml, La Falgosa, Torroella, Bruguera,
Camp dels Dois, Cingles de Sant Eloi (1700 ml, Sant Amanç (1800 m), etc.

DG 39,18, 28, 38,48, 27, 37. Med. SW

NOTES - No són gens rares a la Vall les formes intermèdies entre A. pratensis i A.
mirandana, bé que potser no tan freqüents com a la veïna comarca de la Cerdanya.

Avena pratensis subsp. amethystea Br. Bl., descrita de la zona limítrofa entre el
Conflent i la Cerdanya, ha de correspondre, al nostre parer, a Avenula mirandana;
aquesta és, si més no, la planta que domina als prats xeròfl1s de la vall de la Tet, d'on
procedeixen els inventaris que publicà BR.-BL. de la seva associació Avenetum ame
thystinae.

1304. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. et C. Presl

- Estatge montà, ccc; penetra a l'estatge subalpí. 800-1500 (2075) m.
Prats de dall, principalment (Arrhenatheretalia); també als marges (Origanetalia, Ono
pordetalia) i als llocs tarterosos ombrejats (Thlaspietea). V-VII (X).

Des de l'entrada de la Vall fms a sobre Toses, a la Coma de Fresers (2075 m) i a l'alta



vali del Segadell. Algunes localitats representatives: Estèguel, La Corba, vali de Barri
cò, Aigües de Ribes, El Baell, La Berruga (1700 m), Angelats, Campelles, Costes de 
Segura, Roques Blanques, El Bac, Ventola, Plañóles, Fornells, Nevà, Toses, Dòrria, 
voltants de Ribes, Batet, Rialb, Queralbs, Vilamanya, Serrai, Daió, Ribesaltes, Mas 
Conili, l'Orri, Can Barratort, Les Vinyes, Pardines, Vilaró, Puigsac, Boixetera, Brugue-
ra, etc. etc. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Plurireg. 

1305. Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin 

Nom vulgar: nerba rodona. 

Ribes (BUB., FI. Pyr. IV: 357, sub K. setacea (Scheuchzeri) Pers.). 

Pia de Pujalts (SEN.,Add.: 191, sub K. alpicola Godr. et Gren.). 
Vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t . 19, Fes tuce tum scopariae); 
Nuria (BR.-BL., /. e: 157); Nuria, 2200 m (BR.-BL., /. e: 161, Festucetum scopariae 
subassociació de Festuca ovina subsp. indigesta); vali de Finestrelles, 2200 m 
(BR.-BL., /. c. t. 20, Elyneto-Oxytropidetuni). En tots els casos, citada com a subsp. 
humilis. 
Vessant S del Coli de Queralbs, 2500-2540 m (SERVE, Rech. comp. t. XI, comunitat 
d''Astragalus nevadensis i Festuca scoparia). 
Nuria, 2200 m (Cerdanya) (sic), Puigmal (BR.-BL. herb. sub K. setacea, in KERG., 
Lesgram.: 203 sub K. gandreanszkyi = K. vallesiana subsp. humilis ? ) . 
Massis del Puigmal (KÜPFER in KERG., 5e Suppl: 504, ut subsp. humilis Br. Bl.). 

— De l'estatge monta a l'alpi, en terrenys calcaris, c. 975-2550 m. 
Calcícola. Es fa ais prats secs i ais indrets rocosos o pedregosos. Ononidion stríatae, 
Xerobromion, Festucion gautieri. V-VII. 

Des de la zona meridional de la Valí fins al Puigllancada (2350 m), a la Coma de 
Fresers (2275 m) i a la Serra Cavallera. Nul-la, però, ais terrenys silicis. Vers la 
CoÚada de Grats (1200 m), La Toella, Golobran (1500 m), Coli de la Roca Aguda 
(1200 m), El Baell, La Berruga (1775 m), La Covil (1875 m), sota Costa Borda 
(1700 m), entre el Pía d'Anyella i la Collada de Toses (1825 va), Costa Geperuda, 
sobre Costa Rasa (2100 m), Coli de la Bassa (2000 m), Coma de Fontseca (2400 m), 
Costa de les Tutes (2340 m), Batet (1125 m), Rialb, Fustanyà (1150 m), Queralbs, 
torrent del Forn, Coma de l'Embut (2300 m), Pedrisses, Balandrau (2100 m), Ri
besaltes (1175 m), Roques Blanques (975 m), Puig s'Estela (1950 m), Collet de 
Saltor(1625 m). 

Les poblacions de les zones elevades sembla que pertanyen a una forma especial, 
correponent a la subsp. humilis Br. Bl. (var. intermedia(Timb. Lagr.) Küpfer). Segons 
BR.-BL. aquesta subspècie seria planta característica del Festucetum gautieri. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28, 38, 27, 37. Latemed. - Atl. 

Koeleria hirsuta Gaudin 

Roques al N de Sant Amane ( V A Y R . , ? / . Cat.: 1931: 61). 

709

vall del SegadeU. Algunes localitats representatives: Estèguel, La Corba, vall de Barri
có, AIgües de Ribes, El Baell, La Berruga (1700 mi, Angelats, CampeUes, Costes de
Segura, Roques Blanques, El Bac, Ventolà, Planoles, Fornells, Nevà, Toses, Dórria,
voltants de Ribes, Batet, Rialb, Queralbs, Vilarnanya, Serrat, Daió, Ribesaltes, Mas
Conill, l'Orri, Can Barratort, Les Vinyes, Pardines, Vilaró, Puigsac, Boixetera, Brugue
ra, etc. etc.

DG 39, 18,28,38,48,27,37. Plurireg.

1305. Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin

Nom vulgar: herba rodona.

Ribes (BUB., FI. Pyr. IV: 357, sub K. setacea (Scheuchzeri) Pers.).
Pla de Pujalts (SEN., Add: 191, sub K. alpicola Godr. et Gren.).
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. l. 19, Festucetum scopariae);
Núria (BR.·BL., I. c.: 157); Núria, 2200 m (BR.-BL., I. c.: 161, Festucetum scopariae
subassociació de Festuca ovina subsp. indigesta); vall de Finestrelles, 2200 m
(BR.-BL., I. c. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum). En tots els casos, citada com a subsp.
humilis.
Vessant S del Coll de Queralbs, 2500-2540 m (SERVE, Rech. comp. l. Xl, comunitat
d'Astragalus nevadensis i Festuca scoparia).
Núria, 2200 m (Cerdanya) (sic), Puigrnal (BR.-BL. herb. sub K. setacea, in KERG.,
Les gram: 203 sub K. gandreanszkyi =K. vallesiana subsp. humilis ? ).
Massís del Puigmal (KÜPFER in KERG., 5e Suppl.: 504, ut subsp. humilis Br. Bl.).

- De l'estatge montà a l'alpí, en terrenys calcaris, c. 975-2550 m.
Calcícola. Es fa als prats secs i als indrets rocosos o pedregosos. Ononidion striatae,
Xerobromion, Festucion gautieri. V-Vll.

Des de la zona meridional de la Vall fms al Puigllançada (2350 ml, a la Coma de
Fresers (2275 m) i a la Serra Cavallera. Nul·la, però, als terrenys silicis. Vers la
Collada de Grats (1200 ml, La Toella, Golobran (1500 ml, Coll de la Roca Aguda
(1200 m), El Baell, La Berruga (1775 m), La Covil (1875 ml, sota Costa Borda
(1700 ml, entre el Pla d'Anyella i la Collada de Toses (1825 mi, Costa Geperuda,
sobre Costa Rasa (2100 m), CoU de la llassa (2000 m), Coma de Fontseca (2400 ml,
Costa de les Tutes (2340 ml, Batet (1125 m), Rialb, Fustanyà (1150 ml, Queralbs,
torrent del Forn, Coma de l'Embut (2300 m), Pedrisses, Balandrau (2100 ml, Ri
besaltes (1175 ml, Roques Blanques (975 m), Puig s'Estela (1950 ml, Callet de
Saltar (1625 ml.

Les poblacions de les zones elevades sembla que pertanyen a una forma especial,
correponent a la subsp. humilis Br. Bl. (var. intermedia (Timb. Lagr.) Küpfer). Segons
BR.-BL. aquesta subspècie seria planta característica del Festucetum gautieri.

DG 29,39,18,28,38,27,37.

Koeleria hirsuta Gaudin

Roques al N de Sant Amanç (VAYR., Pl. Cat.: 1931: 61).

Latemed. - All.



— A l'herbari Vayreda no hem vist testimonis d'aquesta citació, evidentment errónia, ja que l'es-
pécie és endémica dels Alps. 

1306. Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes; K. cristata (L.) Pers. subsp. gracilis (Pers.) 
Asch. et Graebn. 

Nuria (SEN., Add: 191; Fl. N.: 79); a Nuria puja fins a 2200 m (BR.-BL., Notes: 
222). 
Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festuceturn scopariae subassocia-
ció de Festuca ovina subsp. indigesta). 

— Estatge subalpí, c. 1600-2300 m. Sembla que davalli accidentalment a l'estatge 
monta. 
Es fa ais prats mesófils o xerofils, especialment ais Seslerietalia coeruleae i diNardion. 

VI-VIII. 

Tant a les serres pre-pirinenques com a la zona axial. Collada de Toses, vers la Creu de 
Meians, Coma de Planes, Pía de Punya (1850 m), Bac de la Foradada (1950 m), 
Fontalba (2100 m),PladeCarcal (1750 m), Nuria (2050 m), Coma de l'Embut (2300 
m), Clot de la Balma (2000 m), vers el Coll dels Homes, sobre Queralbs (1600 m), Pía 
Rodó (1800 m), Pía de les Basses de Dalt (1900 m), etc., localitats de les serres axials. 
Serra de Montgrony: sobre Costa Rasa, 2100 m; sobre el Pía d'Anyella, 1925 m; Pía 
de Rus, 1880 m; Coll de la Creueta, 1900 m; Plans de Nevá, 1600 m; Coll de les 
Fontetes, 1875 m; vora el Coll del Remólo, 1925 m. Serres pre-pirinenques orientals: 
Sant Amane, 1650 m; llisos de Taga, 1700-2000 m; Pía de la Llagona, 1725 m;Puig 
de Coma d'Olla, 1900 m. 

DG 29, 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Eur. 

1307. Koeleria splendens C. Presl 

— Estatge monta, r. 825-1650 m. 

Es fa ais prats sees, ais replanéis de roca,... Xerobromion, Festuco-Sedetalia. VI-VIII. 

Estéguel, 825 m; sobre Can Perramon de Baix, 900 m; torrent Roig, 1025 m; El 
Baell, 1175-1200 m; Pía de Plaus, 1250 m; de Roques Blanques a Plañóles, 1050 m; 
sobre Can Morer, 1425 m; Macana, 950 m; Capdevila, 1050 m; vessants meridionals 
del Taga, 1650 m; sobre Bruguera, 1250 m. 

Les poblacions locals deuen correspondre a la var. pyrenaica Domin, menys bulbosa. 
Alguns exemplars fan el transit vers K. pyramidata. 
SEN. havia citat la planta de Montgrony (Add: 191), on també nosaltres la hi hem 
vista. 

DG 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Submed. 

1308. Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.; K. cristata (L.) Pers. p.p. 

Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLOS, La bardissa: 56. Turriteto-Rhamnetum alpinae). 
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_ A l'herbari Vayreda no hem vist testimonis d'aquesta citació, evidentment errònia, ja que l'es
pècie és endèmica dels A1ps.

1306. Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes; K. eristata (L.) Pers. subsp. gracilis (Pers.)
Asch. et Graebn.

Núria (SEN., Add: 191; FI. N: 79); a Núria puja fms a 2200 m (BR.-BL., Notes:
222).
Vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopariae subassocia
ció de Festuca ovina subsp. indigesta).

- Estatge subalpí, c. 1600-2300 m. Sembla que davalli accidentalment a l'estatge
montà. .
Es fa als prats mesòfIls o xeròfIls, especialment als Seslerieralla coeruleae i al Nardion.
VI-VIII.

Tant a les serres pre-pirinenques com a la zona axial. Collada de Toses, vers la Creu de
Meians, Coma de Planès, Pla de Punya (1850 mi, Bac de la Foradada (1950 ml,
Fontalba (2100 m), Pla de Carcal (1750 ml, Núria (2050 ml, Coma de l'Embut (2300
ml, Clot 'de la Balma (2000 ml, vers el C"ll dels Homes, sobre Queralbs (1600 ml, Pla
Rodó (1800 ml, Pla de les Basses de Dalt (1900 ml, etc., localitats de les serres axials.
Serra de Montgrony: sobre Costa Rasa, 2100 m; sobre el Pla d'Anyella, 1925 m; Pla
de Rus, 1880 m; Coll de la Creueta, 1900 m; Plans de Nevà, 1600 m; coll de les
Fontetes, 1875 m; vora el Coll del Remoló, 1925 m. Serres pre-pirinenques orientals:
Sant Amanç, 1650 m; llisos de Taga, 1700-2000 m; Pla de la Llagona, 1725 m; Puig
de Coma d'Olla, 1900 m.

DG 29, 39,18,28,38,37. Eur.

1307. Koeleria splendens C. Presl

- Estatge montà, r. 825-1650 m.

Es fa als prats secs, als replanets de roca,... Xerobromion, Festuco-Sedetalia. VI-VIII.

Estèguel, 825 m; sobre Can Perramon de Baix, 900 m; torrent Roig, 1025 m; El
Baell, 1175-1200 m; Pla de Plaus, 1250 m; de Roques Blanques a Planoles, 1050 m;
sobre Can Morer, 1425 m; Maçana, 950 m; Capdevila, 1050 m; vessants meridionals
del Taga, 1650 m; sobre Bruguera, 1250 m.

Les poblacions locals deuen correspondre a la var. pyrenaica Domin, menys bulbosa.
Alguns exemplars fan el trànsit vers K. pyramidata.
SÈN. havia citat la planta de Montgrony (Add.: 191), on també nosaltres la hi hem
vista.

DG 28,38,27,37. Submed.

1308. Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.; K. eristata (L.) Pers. p.p.

Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLÒS, La bardissa: 56. Tu"iteto-Rhamnetum alpinae).



— Estatges montàisubalpi, ce. 850-2025 m. 
Principalment als prats mesòfìls. Mesobromion; rara al Nardion. VI-VIII. 

Des de la zona meridional de la Vali al Pia d'Anyella, a les Gorges del Freser i als 
Plans de Portóles. La Toella (1400 m;, Can Perramon de Baix (850 m), Aigües de 
Ribes, El Baell, Campelles, Pia de Prats, sobre el Coli de l'Erola (1550 m), Pedrera, 
Plañóles, sobre Fornells (1500 m), torrent del Palós (1700 m), sobre Dòrria (1800 
m), Pia d'Anyella (1825 m), Clot de la Balma (2025 m), Pedrisses (1950 m), Coni-
velia, sobre la Falgosa (1425 m), vers la Balcera (1425 m), sobre l'Estany de Can 
Roca (1550 m), Plans de Portóles (1500 m), lusos de Taga, Clots de Macana (1250 
m), Pia del Freixe, voltants de Bruguera, La Portella, Cingles de Sant Eloi (1700 m), 
etc. 

Hom troba també, sobretot a la zona meridional, la varietat pubescens (Hausm.) 
Domin, de panícula llarga i lobada, amb les espigues hirsutes: Aigües de Ribes, 875 
m; sota el Baell, 1100 m; vessants meridionals del Taga, 1625 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

1309. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. subsp. flavescens; Trisetaria flavescens (L.) Maire 

Nuria (GARRIGA in BC, in PAUN., Trisel: 509, sub subsp. pratense var. villosa). 

— Estatge monta, ccc; penetra a l'estatge subalpi. 800-1600 (2000) m. 
Prats de dall i pastures grasses. De l'ordre Arrhenatheretalia. VI-VIII (X). 

Estèguel (800 m), La Corba, Barricò, Aigües de Ribes, El Baell, Campelles, Roques 
Blanques, Ventola, Plañóles, de Fornells a Espinosa, baga de Fornells, Nevà, Plans de 
Nevà (1575 m), Toses, de Toses a la Collada (1525 m), Coma de Planès (1600 m), 
voltants de Ribes, Rialb, Vilamanya, Queralbs, La Farga, Daió, La Balma (1700 m), 
La Paradella (1550 m), Mas Conili, Conivella, Can Barratoli;, Pardines, Puigsac, sobre 
les Noufonts, l'Orri Veli, Boixetera, Plans de Portóles, Pou de Taga (1875 m), sobre 
els Clots de Macana (1650 m), Perapinta, Bruguera, etc. etc. etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 37. Circumbor. 

1310. Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. subsp. cespitosa 

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 79) sense indicar localitat. 
Nuria (LLENAS in CAD., FI. Cat. VI: 184, sub var. llenasii Cad. et Pau) (LLENAS in 
MA 144922, in PAUN., Aveneas I: 179). 
Noufonts, 2230 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 12, Bryetum schleicherì, sub vai. alpina); 
Nuria, 2050 m (BR.-BL., /. c. t. 15, Cariceto-Pinguiculetum, sub var. alpina). 
Ribes de Freser (CAM.,PI. moni.: 272, leg. et det. P. CAPELL). 

— Des de l'estatge monta superior fms a la base de l'alpi, c; davalía a l'estatge monta 
inferior. (825) 1400-2230 m. 
Mulleres, vores d'aigua, llocs humits. Molinietalia, Montio-Cardaminetea, Scheuchze-
rio-Caricetea nigrae. VII-VIII. 

Vora la Collada de Toses (1700-1750 m), Coli de la Creueta (1900 m), sobre Toses 
(1550 m), cap al Pia de les Salines (2150 m), Plans de Nevà (1550 m), cap a Nevà 
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- Estatges montà i subalpí, cc. 850·2025 m.
Principalment als prats mesòfils. Mesobromion; rara al Nardion. VI-VIII.

Des de la zona meridional de la Vall al Pla d'Anyella, a les Gorges del Freser i als
Plans de Pòrtoles. La Toella (1400 ml, Can Perramon de Baix (850 ml, Aigües de
Ribes, El Baell, Campelles, Pla de Prats, sobre el Coll de l'Erola (1550 ml, Pedrera,
Planoles, sobre Fornells (1500 ml, torrent del Palós (1700 ml, sobre Dòrria (1800
ml, Pla d'Anyella (1825 ml, Clot de la Balma (2025 ml, Pedrisses (1950 ml, Coni
vella, sobre la Falgosa (1425 ml, vers la Balcera (1425 ml, sobre l'Estany de Can
Roca (1550 ml, Plans de Pòrtoles (1500 ml, llisos de Taga, Clots de Maçana (1250
ml, Pla del Freixe, voltants de Bruguera, La Portella, Cingles de Sant Eloi (1700 ml,
etc.

Hom troba també, sobretot a.la zona meridional, la varietat pubescens (Hausm.)
Domin, de panícula llarga i lobada, amb les espigues hirsutes: Aigües de Ribes, 875
m; sota el Baell, 1100 m; vessants meridionals del Taga, 1625 m.

DG 39,18,28,38,27,37. Eur.

1309. Trisetum fiavescens (L.) P. Beauv. subsp. flavescens; Trisetaria fiaveseens (L.) Maire

Núria (GARRIGA in BC, in PAUN., Triset_: 509, sub subsp. pratense var. vil/osa).

- Estatge montà, cec; penetra a l'estatge subalpí. 800-1600 (2000) m.
Prats de dall i pastures grasses. De l'ordre Arrlzenatheretalia. Vl-Vlll (X).

Estèguel (800 ml, La Corba, Barricó, Aigües de Ribes, El Baell, Campelles, Roques
Blanques, Ventolà, Planoles, de Fornells a Espinosa, baga de Fornells, Nevà, Plans de
Nevà (1575 ml, Toses, de Toses a la Collada (1525 ml, Coma de Planès (1600 ml,
voltants de Ribes, Rialb, Vilamanya, Queralbs, La Farga, Daió, La Balma (1700 ml,
La Paradella (1550 ml, Mas Conill, Conivella, Can Barratort, Pardines, Puigsac, sobre
les Noufonts, l'Orri Vell, Boixetera, PÍans de Pòrtoles, Pou de Taga (1875 ml, sobre
els Clots de Maçana (1650 ml, Perapinta, Bruguera, etc. etc. etc.

DG 39, 18,28,38,48,27,37. Circumbor.

1310. Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. subsp. cespitosa

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg (FI. N.: 79) sense indicar localitat.
Núria (LLENAS in CAD., FI. Cat. VI: 184, sub var.llenasii Cad. et Pau) (LLENAS in
MA l44922,in PAUN.,AveneasI: 179).
Noufonts, 2230 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 12, Bryetum sehleieheri, sub var. alpina);
Núria, 2050 m (BR.-BL., I. e. t. 1S, Carieeto·Pinguieuletum. sub var. alpina).
Ribes de Freser (CAM.,P/. mont.: 272, leg. et det. P. CAPELL).

- Des de l'estatge montà superior fms a la base de l'alpí, e; davalla a l'estatge montà
inferior. (825) 1400-2230 m.
Mulleres, vores d'aigua, llocs humits. Mo/inietalia, Montio-Cardaminetea, Scheuchze
rio-Caríeetea nigrae. VlI-Vlll.

Vora la Collada de Toses (1700-1750 ml, Coll de la Creueta (1900 ml, sobre Toses
(1550 ml, cap al Pla de les Salines (2150 ml, Plans de Nevà (1550 ml, cap a Nevà



(1300 m), Prat de Jou (1675 m), Font de l'Home mort (1800 m), vali de Fontalba 
(1925-2050 m), Gorges de Nuria (1800-1900 m), Nuria (2000-2100 m), Coma de 
Fontnegra (2075 m), Coma de Fresers (2100 m), La Molcó (1550 m), vessants del 
Balandrau (1880 m), sota Puig Cervens (1850 m), Clot de la Moscatosa(1550m), 
Plans de Portóles (1650 m). Com a localitats més baixes, l'hem vist al Coll de la 
Casassa (1200 m), a Ribes de Freser (925 m) i a Aigües de Ribes (825 m). 

A les zones més elevades es fa una forma de dimensions reduídes i d'inflorescència 
fosca, que correspon a la var. alpina Roth (= var. llenasii Cad. et Pau). 

DG 29 ,39 , 18, 28, 38. Circumbor. 

1311. Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 

Muntanyes de Nuria (SEN., Add.: 189, sub D. montana (L.) Rouy); torrents i torbe-
res de Nuria (SEN., /. e, sub D. flexuosa). El mateixautor en el seu catàlegnurienc 
(FI N. : 79) inclou els binomens D. flexuosa i D. montana. 
Núria,Comad'Eina(CAD.,FZ. Cat. VI: 184). 

Al N de Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae, 
sub var. alpina). 

Collada de Toses, 1550-1815 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t . 6, Veronico-
Pinetum syìvestrìs; 1. c. t. 7, Cytisetum purgantis pyrenaicum). 

- Des de l'estatge monta inferior a l'estatge alpi, ccc, però escassa o nul-la a l'extrem 
meridional de la Vail i a molts terrenys calcaris. 850-2480 m. 
Acidòfila. Només en substrats silicis o en sòls acidificats. Boscos, matollars i prats. 
Quercion robori-petraeae, Luzulo-Fagenion, Vaccinio-Piceetea, Calluno-Ulicetea,... 
VI-VIII. 

Corrent no solament a la zona axial i ais terrenys silicis de la zona pre-pirinenca, sino 
també ais Pre-pirineus calcaris, on són frequents els sóls descalcificáis. Des de la zona 
meridional de la Vali (Aigües de Ribes, 850 m) fins ais vessants del Puigllancada, a la 
vali de Nuria i a la Collada Verda. Altres localitats representatives: El Baell, Roca del 
Corb (1500 m), baga de Campelles, Coli de les Fontetes, Coli del Remolo, bagues de 
Plañóles i de Nevà, baga de Fornells, Coma de Planes, El Pinetar, vali Estremerà, 
Clotes del Puigmal (2480 m), Coma de Fontalba, vali de Nuria, Gorges de Nuria, 
Gorges del Freser, Balandrau, bagues de Siat i de Ribes, Serra de la Canya, Puig 
Cerveris (2000 m), Mont-roig, tossal de la Collada Verda, Coli del Pai, Puig s'Estela, 
Puig de Coma d'Olla, l'Orri, Bosc d'en Cigala, Uisos de Taga, voltants de Ribes, 
Bruguera, Sant Amane (sobre els gresos permotriàsics), etc. etc. 

Les plantes que es fan a les zones altes, i especialment a les pastures, són més baixes i 
amb la panícula més densa i més contreta, sovint vermellosa. Corresponen a la var. 
montana (L )'Strobl. (=Aira alpina Sob. apud Rupr.). 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Eur. 

1312. Anthoxanthum odora turn L. 

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 78, ut forma villosum). 
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(1300 ml, Prat de Jou (1675 ml, Font de l'Home mort (1800 ml, vall de Fontalba
(1925-2050 m), Gorges de Núria (1800-1900 m), Núria (2000-2100 ml, Coma de
Fontnegra (2075 ml, Coma de Fresers (2100 ml, La Molçó (1550 m), vessants del
Balandrau (1880 ml, sota Puig Cerverís (1850 m), Clot de la Moscatosa(1550m),
Plans de Pòrtoles (1650 ml. Com a localitats més baixes, l'hem vist al Coll de la
Casassa (1200 ml, a Ribes de Freser (925 m) i a Aigües de Ribes (825 ml·

A les zones més elevades es fa una forma de dimensions reduïdes i d'inflorescència
fosca, que correspon a la var. alpina Roth (= var.llenasii Cad. et Pau).

DG 29,39,18,28,38. Circumbor.

131 I. Deschampsia flexuosa (L.) Trin.

Muntanyes de Núria (SEN., Add.: 189, sub D. montana (L.) Rouy); torrents i torbe
res de Núria (SEN., I. e., sub D. /lexuosa). El mateix autor en el seu catàlegnurienc
(A. N.: 79) inclou els binomens D. /lexuosa i D. montana.
Núria,Coma d'Eina (CAD., FI. Cat. VI: 184).
AI N de Núria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 22, Hieracieto-Festueetum spadieeae,
sub var. alpina).
Collada de Toses, 1550·1815 m (RNAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6, Veronieo
Pinetum sylvestris; 1. C. t. 7, Cytisetum purgantis pyrenaicum).

- Des de l'estatge montà inferior a l'estatge alpí, cec, però escassa o nul·la a l'extrem
meridional de la Vall i a molts terrenys calcaris. 850-2480 m.
Acidòf¡Ja. Només en substrats silicis o en sòls acidificats. Boscos, matollars i prats.
Quercion robori~petraeae. Luzulo~Fagenion. Vaccinio~Piceetea, Calluno-Ulicetea,...
VI-VIII.

Corrent no solament a la zona axial i als terrenys silicis de la zona pre-pirinenca, sinó
també als Pre-pirineus calcaris, on són freqüents els sóls descalcificats. Des de la zona
meridional de la Vall (Aigües de Ribes, 850 m) fms als vessants del Puigllançada, a la
vall de Núria i a la Collada Verda. Altres localitats representatives: El Baell, Roca del
Corb (1500 ml, baga de Campelles, Coll de les Fontetes, Coll del Remoló, bagues de
Planoles i de Nevà, baga de Fornells, Coma de Planès, El Pinetar, vall Estremera,
Clotes del Puigmal (2480 ml, Coma de Fontalba, vall de Núria, Gorges de Núria, .
Gorges del Freser, Balandrau, bagues de Siat i de Ribes, Serra de la Canya, Puig
Cerverís (2000 ml, Mont-roig, tossal de la Collada Verda, Coll del Pal, Puig s'Estela,
Puig de Coma d'OUa, l'Orri, Bosc d'en Cigala, llisos de Taga, voltants de Ribes,
Bruguera, Sant Amanç (sobre els gresos permotriàsics), etc. etc.

Les plantes que es fan a les zones altes, i especiahnent a les pastures, són més baixes i
amb la panícula més densa i més contreta, sovint vermellosa. Corresponen a la var.
montana (L YStrob1. (= Aira alpina Sob. apud Rupr.).

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 37.

1312. Anthoxanthum odoratom L.

SEN. inclou l'espècie en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 78, ut forma villosum).

Eur.



Coma de Noufonts, 2450 m, vali de Finestrelles, 2300 m (BR.-BL., Vég. alp. t . 2 1 , 
Festucetum eskiae). 

Vessant de Queralbs, 2200 m (NEGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco-Iberidetum, sub 
var. alpìnurrì). 

- De Pestatge monta a l'alpi, ecc. 825-2450 m. 
Es fa sobretot als prats i als matolls rasos. Prefereixelsterrenysàcids,però no manca 
pas en substrats calcinals. V-VII. 

De la zona meridional de la Vali fins als vessants del Puigllancada, a la Coma de 
Fresers (2400 m) i a la Collada Verda. Algunes localitats: Estèguel, La Toella (1400 
m), Aigùes de Ribes, El Baell, Campelles, El Bac, Roques Blanques, Planoles, For-
nells, Toses, sobre el Pia d'Anyella, Collada de Toses, Dòrria, voltants de Ribes, 
Rialb, Vilamanya, Queralbs, vali Estremerà, Fustanyà, Serrat, La Plana, Gorges de 
Nùria, voltants de Nùria, Pie de l'Aliga, cap a Fontalba, Coma d'Eina (2400 m), 
Coma del Gispet, Gorges del Freser, Planell de Coma de Vaca, Emprius del Freser 
(2350 m), Serra de la Canya, Ribesaltes, Pardines, Collada de Meianells (1900 m), 
Boixetera, l'Orri Veli, Plans de Pòrtoles, Puig s'Estela, Pou de Taga, Can Barratort, 
llisos de Taga, Coli de Jou, Sant Amane, sobre Saltor, etc. etc. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 37. Holàrt. 

1313. Holcus lanatus L. 

- Estatges monta i subalpi, ce. 800-1775 m. 
Prats de dall, mulleres, jonqueres, herbassars humits. De la classe Molinio-Arrhena-
theretea. VI-VIII. 

Sota Esteguelella (800 m), Aigiies de Ribes, Can Perramon de Baix, El Baell, vali 
d'Angelats, Campelles, El Bac, Roques Blanques, Ventola, Planoles, Planès (1300 m), 
Plans de Nevà (1575 m), Espinosa, Fornells, Toses, vora la Collada de Toses (1775 
m), voltants de Ribes, Batet, Rialb, baga de Ribes (1350 m ) , Queralbs, Serrat, Daió, 
Gorges del Freser, Clot de la Balma (1750 m), Salt del Sastre (1650 m),Mas Conili, 
Conivella, Can Barratort, Can Nofre (1175 m), Pardines, Puigsac, l'Orri Veli, Boixete
ra, Plans de Pòrtoles (1500-1600 m), Collada Verda, Bruguera, etc. etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Holàrt. 

1314. Holcus mollis L. subsp. mollis 

- Estatge monta, rrr. 
Acidòfil. Es fa als boscos. VII-IX. 

Aigiies de Ribes, 875 m, al Luzulo-Fagenion; vores del Rigard, prop de Ribes, dins la 
verneda (Alno-Ulmìon); obac de les Gorges del Freser, 1325 m, dins la pineda (Vacci-
nio-Piceetalià). 

DG 3 9 , 3 8 . Lateeur. 

1315. Agrostis canina L. 

Nùria (COSTA, Supl: 82). 
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Coma de Noufonts, 2450 m, vall de Finestrelles, 2300 m (BR.-BL., Vég: alp. t. 21,
Festucetum es/dae).
Vessant de Queralbs, 2200 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco-Jberidetum, sub
var. alpinum).

- De l'estatge montà a l'alpí, ccc. 825-2450 m.
Es fa sobretot als prats i als matolls rasos. Prefereix els terrenys àcids, però no manca
pas en substrats calcinals. V-VII.

De la zona meridional de la Vall fms als vessants del Puigllançada, a la Coma de
Fresers (2400 m) i a la Collada Verda. Algunes localitats: Estèguel, La Toella (1400
m), Aigües de Ribes, El Baell, Campelles, El Bac, Roques Blanques, Planoles, For
nells, Toses, sobre el Pla d'Anyella, Collada de Toses, Dòrria, voltants de Ribes,
Rialb, Vilarnanya, Queralbs, vall Estremera, Fustanyà, Serrat, La Plana, Gorges de
Núria, voltants de Núria, Pic de l'Àliga, cap a Fontalba, Coma d'Eina (2400 m),
Coma del Gispet, Gorges del Freser, Planell de Coma de Vaca, Emprius del Freser
(2350 m), Serra de la Canya, Ribesaltes, Pardines, Collada de Meianells (1900 m),
Boixetera, l'Orri Vell, Plans de Pòrtoles, Puig s'Estela, Pou de Taga, Can Barratort,
llisos de Taga, Coll de Jou, Sant Amanç, sobre Saltar, etc. etc.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37. Holàrt.

1313. Holeus lanatus L.

- Estatges montà i subalpí, cc. 800-1775 m.
Prats de dall, mulleres, jonqueres, herbassars humits. De la classe Molinio-Arrhena
theretea. VI-VIII.

Sota Esteguelella (800 m), Aigües de Ribes, Can Perramon de Baix, El Baell, vall
d'Angelats, Campelles, El Bac, Roques Blanques, Ventolà, Planoles, Planès (1300 m),
Plans de Nevà (1575 m), Espinosa, Fornells, Toses, vora la Collada de Toses (1775
m), voltants de Ribes, Batet, Rialb, baga de Ribes (1350 ml, Queralbs, Serrat, Daió,
Gorges del Freser, Clot de la Balma (1750 ml, Salt del Sastre (1650 m),Mas Conill,
Conivella, Can Barratort, Can Nofre (1175 m), Pardines, Puigsac, l'Orri Vell, Boixete
ra, Plans de Pòrtoles (1500-1600 m), Collada Verda, Bruguera, etc. etc.

DG 39, 18,28,38,48,37.

1314. Holeus mallis L. subsp. mallis

- Estatge montà, rrr.
AcidòfIl. Es fa als boscos. VII-IX.

Holàrt.

Aigües de Ribes, 875 m, al Luzulo-Fagenion; vores del Rigard, prop de Ribes, dins la
verneda (Alno-Ulmion); obac de les Gorges del Freser, 1325 m, dins la pineda (Vacci
nio-Piceetalia).

DG 39, 38.

1315. Agrostis canina L.

Núria (COSTA, Supl.: 82).

Lateeur.



- Estatge subalpí, rr. 1625-2200 m. 
Es fa a les mulleres acides. Canción nigrae. VII-VIII. 

Vora la Collada de Toses, 1725 m, 1775 m; Pía de les Salines, 2200 m; Prat de Jou, 
1675 m; Plans de Portóles, 1625 m. 
Horn troba tant la forma de flors aristades com la de flor mútica. A la localitat del Pía 
de les Salines observárem tota una gamma de races, des de plantes mútiques fins a 
d'altres amb l'aresta clarament mes llarga que la gluma. 

La citació de COSTA deu ésser errönia. Aquest autor, en efecte, havia denominat A. 
canina alio que era en realitat A. capillaris, com ho demostren els exemplars del seu 
herbad (d'altra banda, molt barrejats i desordenats); i suposava que A. canina era 
planta corrent al Montseny, Vic, Olot,... opinio que caldria aplicar, en tot cas, a A. 
capillaris. Ja PAUNERO assenyalá que els botanies Catalans antics havien confós amb-
dues especies. 

DG 29, 1 8 , 2 8 , 3 8 . Eur. 

1316. Agrostis schleichen Jordan et Verlot in F. W. Schultz 

— Molt abundant a les roques calcäries ombrívoles del torrent de Coll de Jou, 
1350-1450 m. És possible que existeixi també en alguna altra localitat. Saxifragion 
mediae. VII-VIII. 

DG 38. Orófitalp.W 
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- Estatge subalpí, rr. 1625-2200 m.
Es fa a les mulleres àcides. Caricion nigrae. VIl-VIll.

Vora la Collada de Toses, 1725 m, 1775 m; Pla de les Salines, 2200 m; Prat de Jou,
1675 m; Plans de Pòrtoles, 1625 m.
Hom troba tant la forma de flors aristades com la de flor mútica. A la localitat del Pla
de les Salines observàrem tota una gamma de races, .des de plantes mútiques fms a
d'altres amb l'aresta clarament més llarga que la gluma.

La citació de COSTA deu ésser errònia. Aquest autor, en efecte, havia denominat A.
canina allò que era en realitat A. capillaris, com ho demostren els exemplars del seu
herbari (d'altra banda, molt barrejats i desordenats); i suposava que A. canina era
planta corrent al Montseny, Vic, Olot, ... opinió que caldria aplicar, en tot cas, a A.
capillaris. Ja PAUNERO assenyalà que els botànics catalans antics havien confós amb
dues espècies.

DG 29, 18,28,38. Eur.

1316. Agrostis schleicheri Jordan et Verlot in F. W. Schultz

- Molt abundant a les roques calcàries ombrívoles del torrent de Coll de Jou,
1350-1450 m. És possible que existeixi també en alguna altra localitat. Saxifragion
mediae. VII-VIII.

DG 38. Oròfit alp. W



1317. Agrostis alpina Scop. 

Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 152, Festucetum scopariae). 

— Alta muntanya axial, rr. 
Es fa en substrats calcaris o poc acids. VII-VIII. 

Vessants del Balandrau, 2200 m; Coma de Fresers, 2250 m, 2400 m. 

Al costat de la forma típica, amb la inflorescencia d'un bru vermellós, existeix una 
raca d'espiguetes totalment esblanqueides. 

1318. Agrostis capillaris L.; A. tenuis Sibth. ,A vulgaris With. 

Vers la Font de Sant Gil i als voltants del santuari, a Fontnegra, al costat del camí 
(SEN., Add.: 187, sub A. pumila L.). El mateix autor assenyala en el seu catàleg (Fl. 
N.: 78) l'A. vulgaris forma A. pumila. Segons PAUN. (Agrostis: 598) aqüestes cita
tions à'A. pumila corresponen a individus â'A capillaris infectais per Tilletia deci-
piens (Pers.) Körn. 
Ribes (PUIGG. in MA., CAD. herb., in PAUN., Agrostis: 598). 
Valí de Nuria (FONT QUER, Enum.: 287). 
Sobre Toses, 1600 m ( 0 . de BOLÖS, La Bardissa: 56, Turriteto-Rhamnetum). 
Collada de Toses, 1680-1815 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. pir. t . 6, Veronico-
Pinetum sylvestris; 1. c. t. 7, Cytisetum purgantis pyrenaicum); Collada de Toses, 
1750 m (RIVAS MART., Pastiz. t . 1, Campanulo-Festucetum eskiae). 

— De l'estatge monta a la base de Falpi, ccc. 825-2100 m. 
Prefereix eis terrenys silicis, perô no manca pas en substrats calcaris (i de vegades hi 
és, fins i tot, abundant). Es fa als prats. Mesobromion, Arrhenatheretalia, Nardion, 
etc. VII-VIH (IX). 

Des de la zona meridional de la Vall fins als vessants del Puigllançada, a la vall de 
Nuria i als Plans de Portóles. Algunes localitats significatives: Estèguel, La Toella, 
Collada de Grats, Can Perramon de Baix, El Baell, Campelles, Pia de Prats, El Bac, 
Roques Blanques, Ventola, Plañóles, Espinosa, El Palos, Toses, Pia de Rus, Collada de 
Toses, vers la Creu de Meians (2000 m), voltants de Ribes, Rialb, Viiamanya, Quer-
albs, Gorges de Nuria, vers la Cova de Sant Gil (2100 m), Gorges del Freser, Serrât, 
Ribesaltes, Mas Conill, La Falgosa, Can Barratort, Pardines, l'Orri Vell, Puig de Coma 
d'Olla, Bancerola, llisos de Taga, Clots de Macana. Bruguera, sobre Saltor,, etc. etc. 
etc. 

A les zones elevades hom troba formes que semblen tenir influencia à'A. rupestris. 

1319. Agrostis rupestris All. 

Puigmal (PUIGG, in COSTA, Supl: 82; in CAD., Fl. Cat. VI: 159;PUIGG. in BC, in 
PAUN., Agrostis: 573). 
Pendents i serres de Nuria (VAYR., Cat. N.: 82); Nuria (CAD., Fl. V: 121 ;Fl. Cat. 

DG 29 ,39 . Ore fit alp. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Circumbor. 
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1317. Agrostis alpina Scop.

Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 152, Festucetum scopariae).

- Alta muntanya axial, rr.
Es fa en substrats calcaris o poc àcids. VII-VIII.

Vessants del Balandrau, 2200 m; Coma de Fresers, 2250 m, 2400 m.

Al costat de la forma típica, amb la inflorescència d'un bru vermellós, existeix una
raça d'espiguetes totalment esblanqueïdes.

DG 29, 39. Oròfit alp.

1318. Agrostis capillaris L.; A. tenuis Sibth., A. vulgaris With.

Vers la Font de Sant Gil i als voltants del santuari, a Fontnegra, al costat del camí
(SEN., Add.: 187, sub A. pumila L.). El mateix autor assenyala en el seu catàleg (FI.
N.: 78) l'A. vulgaris forma A. pumi/a. Segons PAUN. (Agrostis: 598) aquestes cita
cions d'A. pumi/a corresponen a individus d'A capillaris infectats per Tilletia deci
piens (Pers.) Kòrn.
Ribes (pUIGG. in MA., CAD. herb_, in PAUN., Agrostis: 598).
Vall de Núria (FONT QUER, Enum.: 287).
Sobre Toses, 1600 m (O. de BOLÒS, La Bardissa: 56, Turritero-Rhamnetum).
Collada de Toses, 1680-1815 m (RIVAS MART., Bosq. y mat. piro t. 6, Veronico
Pinetum sylvestris; I. C. t. 7, ·Cytisetum purgantis pyrenaicum); Collada de Toses,
1750 m (RIVAS MART., Pastiz. t. I, Campanulo-Festucetum esÚae).

- De l'estatge montà a la base de l'alpí, cCC. 825-2100 m.
Prefereix els terrenys silicis, però no manca pas en substrats calcaris (i de vegades hi
és, fms í tot, abundant). Es fa als prats. Mesobromion, Arrhenatheretalia, Nardion,
etc. VII-VIII (IX).

Des de la zona meridional de la Vall fms als vessants del Puigllançada, a la vall de
Núria i als Plans de pòrtoles. Algunes localitats significatives: Estèguel, La Toella,
Collada de Grats, Can Perramon de Baix, El Baell, Campelles, Pla de Prats, El Bac,
Roques Blanques, Ventolà, Planoles, Espinosa, El Palós, Toses, Pla de Rus, Collada de
Toses, vers la Creu de Meians (2000 ml, voltants de Ribes, Riaib, Viiiunanya, <:ióer
albs, Gorges de Núria, vers la Cova de Sant Gil (2100 ml, Gorges del Freser, Serrat,
Ribesaltes, Mas Conill, La Falgosa, Can Barratort, Pardines, l'Orri Vell. Puig de Coma
d'Olla, Bancerola, llisos de Taga, Clots de Maçana. Bruguera, sobre Saltar,. etc. etc.
etc.

A les zones elevades hom troba formes que semblen tenir influència d'A. rupestris.

DG 39, 18,28,38,48,27,37. Circumbor.

1319. Agrostis rupestris All.

Pl¡igmal (pUIGG, in COSTA, Supl.: 82; in CAD., FI. Cat. VI: 159; PUIGG. in BC, in
PAUN., Agrostis: 573).
Pendents i serres de Núria (VAYR., Cat. N.: 82); Núria (CAD., FI. V.: 121;FI. Cat.



VI: 159) (SEN., Add.: 187; Fl. N.: 78, sub A. vulgaris forma A rupestris; SEN. in 
MA et ВС, in PAUN., Agrostis: 573). 
Noufonts (SEN. in CAD., Fl. Cat. VI: 159). 
Coll de Nuria, 2620 m (BR.-BL., Vég. alp.: 53,Iberidetum spathulatae); vessant S del 
Puigmal, 2550 m (BR.-BL., /. c. t . 8, Senecietum leucophyllae); vers el Pic de la Fossa 
del Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 2500 m (BR.-BL., /. c. t. 23 , Pumileto-Festuceturn 
supinae); Pic de Finestrelles, 2750 m, Coll de Nuria, 2600 m (BR.-BL., /. c. t. 24, 
Curvule to-L eon tide turn pyrenaici). 
Vail de Nuria (FONT QUER, Enum.: 287). 
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 t.) (BAUD, et SERVE, Group, vég. Pla t. 
Hieracio-Festucetum supinae); marge del Pla de Gorrablanc, 2400 m (BAUD, in 
SOUT., Mod. supraf.: 125 t.) 
SERVE (Rech. сотр.) l'assenyala a la zona del Pla de les Salines-Puigmal, 2310-2880 
m, sobretot dintre les comunitats del Festucion airoidis (vegeu t. I l l , V, XVIII, ХГХ, 
XX, XXII, XXIV i: 153). 
Vessant meridional del Pic de Segre, 2500 m (KÜPFER,Rech.: 40). 
Tossa del Puigmal, 2531 m, Gorrablanc, 2450 m (NEGRE,VVo«v. contr. t . 3 , Galeop-
sido-Festucetum eskiae orientalis). 
Torrent de Queralbs, 2300 m (NÉGRE et SERVE, Prosp. t. Ranunculo-Festucetum 
eskiae). 

— Alta muntanya axial, sobretot a l'estatge alpí, ccc; també a les serres pre-pirinen-
ques, on és forca localitzada. (1600) 1800-2880 m. 
Només en terrenys silicis (o en sols acidificáis). Es fa a les pastures dels Caricetalia 
curvulae, i especialment al Festucion airoidis. VI-IX. 

Molt corrent a la zona axial: vora la Collada de Toses (1875 m), Pla de les Salines, Pla 
de Gorrablanc, Coma de Planes, tossa del Puigmal (2400-2880 m), Nuria, sobre el 
Bosc de la Mare de Déu (2300 m), Ras de l'Ortigar, Coma de les Mulleres, Pies de la 
Vaca (2800 m), Coma de Fresers, Bastiments, Balandrau, Serra de la Canya, Pla Rodó 
(1800 m), Pla de les Basses de Dalt, Puig Cerverís, vessants del Mont-roig, etc. etc. 
A la Serra de Montgrony sembla limitada a la part occidental: Puigllancada, 2300 m; 
Costa Rasa, 2100 m; sobre Pla d'Anyella, 1950 m; Pla de Rus, 1950 m; Coll de la 
Creueta, 1900 m. 
Esporádica, pero no rara, a les serres pre-pirinenques orientals: Coll de Jou, 1650 m; 
vessants del Taga, 1775 m; La Comallonga, 1850 m; Puig de Coma d'Olla, 1850 m; 
Plans de Portóles, 1600 m; abundant ais voltants del Coll del Pal, 1750-1825 m; 
Tossal de la Collada Verda, 1650 m. 

var. pyrenaea (Pourret) Bjorkman 

— Planta relativament robusta; anteres d'1.2-1.6 mm de longitud (a la var. rupestris 
les anteres mesuren 0.8-1.3 mm). El lectotipus d'aquest táxon és un exemplar de 
l'herbari Pourret (MAF) recollit "in fissuris rupium Nuriae" i donat com a A rupes
tris Pourret. 

N b e m herboritzat exemplars a la valí de les Mulleres, 2550 m. També pertany a 
aquesta varietat un exemplar de la Flora Hispánica Cent. VI de FONT QUER (in ВС 
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VI: 159) (SEN., Add.: 187; FI. N.: 78, sub A. vulgaris forma A. rupestris; SEN. in
MA et BC, in PAUN., Agrostis: 573).
Noufonts (SEN. in CAD., FI. Cat. VI: 159).
Coll de Núria, 2620 m (BR.-BL., Vég. alp.: 53, Iberidetum spathulatae); vessant S del
Puigmal, 2550 m (BR.-BL.,I. c. I. 8, Senecietum ieucophyl/ae); vers el Pic de la Fossa
del Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 2500 m (BR.-BL., I. c. I. 23,PumilelO-Festucetum
supinae); Pic de Finestrelles, 2750 m, Coll de Núria, 2600 m (BR.-BL., I. c. t. 24,
Curvuleto-Leontidetum pyrenaicz).
Vall de Núria (FONT QUER, Enum.: 287).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 t.) (BAUD. et SERVE, Group. vég. Pla I.

Hieracio-Festucetum supinae); marge del Pla de Gorrablanc, 2400 m (BAUD. in
SOUT., Mod. supraf: 125 t.)
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona del Pla de les Salines-Puigmal, 2310-2880
m, sobretot dintre les comunitats del Festucion airoidis (vegeu t.l1l, V, XVIII, XIX,
XX, XXII, XXN i: 153).
Vessant meridional del Pic de Segre, 2500 m (KÜPFER, Rech.: 40).
Tossa del Puigmal, 2531 m, Gorrablanc, 2450 m (NÈGRE,Nouv. contr. I. 3, Galeop
sido-Festucetum eskiae orientalis).
Torrent de Queralbs, 2300 m (N~GRE et SERVE, Prosp. I. Ranunculo-Festucetum
eskiae).

- Alta muntanya axial, sobretot a l'estatge alpí, ccc; també a les serres pre-pirinen
ques, on és força localitzada. (1600) 1800-2880 m.
Només en terrenys silicis (o en sòls acidificats). Es fa a les pastures dels Caricetalia
curvulae, i especialment al Festucion airoidis. VI-IX.

Molt corrent a la zona axial: vora la Collada de Toses (1875 m), Pla de les Salines, Pla
de Gorrablanc, Coma de Planès, tossa del Puigmal (2400-2880 m), Núria, sobre el
Bosc de la Mare de Déu (2300 m), Ras de l'Ortigar, Coma de les Mulleres, Pics de la
Vaca (2800 ml, Coma de Fresers, Bastiments, Balandrau, Serra de la Canya, Pla Rodó
(1800 ml, Pla de les Basses de Dalt, Puig Cerverís, vessants del Mont-roig, etc. etc.
A la Serra de Montgrony sembla limitada a la part occidental: Puigllançada, 2300 m;
Costa Rasa, 2100 m; sobre Pla d'Anyella, 1950 m; Pla de Rus, 1950 m; Coll de la
Creueta, 1900 m.
Esporàdica, però no rara, a les serres pre-pirinenques orientals: Coll de Jou, 1650 m;
vessants del Taga, 1775 m; La Comallonga, 1850 m; Puig de Coma d'Olla, 1850 m;
Plans de Pòrtoles, 1600 m; abundant als voltants del Coll del Pal, 1750-1825 m;
Tossal de la Collada Verda, 1650 m.

var. pyrenaea (Pourret) Bj6rkman

- Planta relativament robusta; anteres d'I.2-1.6 mm de longitud (a la var. rupestris
les anteres mesuren 0.8-1.3 mm). El lectotipus d'aquest tàxon és un exemplar de
l'herbari Pourret (MAF) recollit "in fissuris rupium Nuriae" i donat com a A. rupes
tris Pourret.

N'hem herboritzat exemplars a la vall de les Mulleres, 2550 m. També pertany a
aquesta varietat un exemplar de la Flora Hispanica Cent. VI de FONT QUER (in BC



601211), procèdent deis pendents pedregosos del Bosquet de la Mare de Déu,2300 
m; altres exemplars d'aquesta mateixa centùria s'han de referir, en canvi, a la var. 
rupestris. 

D G 2 9 , 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Oròfìt alp. 

1320. Agrostis agrostiflora (G. Beck) Rauschert; Calamagrostis agrostiflora G. Beck, C. 
temila (Schrader) Link, non Host, C. pilosa (P. Beauv.) W. Greuter 

- Estatge subalpí, al sector nord-oriental de la Vali, r. (1600 ? ) 1800-2100 (2350) m. 
Es fa ais correes frescals, a les petites clotades humides, entre cingles,... amb d'altres 
plantes de les formacions megafòrbiques. Calamagrostion arundinaceae. VII-IX. 

No pas rara a la part superior de les Gorges del Freser (Clot del Malinfern, Les 
Espiguetoses, Les Marrades,...) entre uns 1900 i 2100 m. Sembla fréquent també a les 
Gorges de Nuria (correes entre Fontnegra i Nuria, Sait del Sastre,...; on davalía a mes 
baixa altitud. Vessants del Torreneules Petit, 2350 m; Coma de Vaca, 2275 m; Coma 
de Fresers, 2080 m, 2175 m. 

DG 39. Oròfìt alp. 

1321. Agrostis stolonifera L.;A. alba auct., non L. 

Vali de Ribes (CAD., FI. Cat. VI: 162). 

Sait del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t . 28,Peucedaneto-Luzuletum desvauxii); 
vali de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., /. c. t. 15, Cariceto-Pinguiculetum). 
Vali de Conni, 1400 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. not. II: 220, 
Carice to-Eriophore tumla tifolii). 

- De l'estatge monta la base de l'alpi, c. 800-2100 m. 
Mulleres, jonqueres, llocs humits. Phragmitetalia, Molinietalia, Agropyro-Rumi-
cion,... VII-EX. 

Can Perramon de Baix, torrent Roig, El Baell, El Grau (1350 m), baga de Campelles, 
Pia de Prats (1550 m), Coli de la Casassa (1200 m), voltants de Ribes, Roques 
Blanques, Plañóles, Neva, d'Espinosa a Fornells (1200 m), baga de Fornells (1575 m), 
Toses (1500 m), Gorges de Nuria (1850 m), Ribesaltes, Conivella (1375 m), sota Can 
Nofre (1175 m), Estany de Can Roca (1475 m), l'Orri Veli (1400-1500 m), Coli de 
Jou(1625 m). 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . H o l à r t . 

Calamagrostis villosa (Chaix) J. F. Gmelin 

SEN. inclou la planta en el seu catàleg nurienc (FI. N.: 78 , sub C. halleriana). 

- L'exemplar que dona testimoni d'aquesta citació es troba a l'herbari Cadevall i porta una etiqueta 
escrita per SEN. que diu "C. Halleriana P.B. - Nuria à Noufonts 2550 m" (la xifra réfèrent a 
l'altitud no es Uegeix, però, prou bé). Una etiqueta adjuntada per CAD. assenyala que es tracta 
d'una Agrostis "e indudablemente A. canina L.". Per la nostra part, estem d'acord que l'exemplar 
en qüestió és una Agrostis, però no A. canina. 

Calamagrostis villosa és una espècie desconeguda ais Pirineus. 
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601211), procedent dels pendents pedregosos del Bosquet de la Mare de Déu, 2300
m; altres exemplars d'aquesta mateixa centúria s'han de referir, en canvi, a la var.
rupestris.

DG 29, 39,18,28,38,48,37. Oròfit alp.

1320. Agrostis agrostif1ora (G. Beck) Rauschert; Calamagrostis agrostiflora G. Beck, C.
tenella (Schrader) Link, non Host, C. pilosa (P. Be~uv.) W. Greuter

- Estatge subalp í, al sector nord-oriental de la Vall, r. (1600 ? ) 1800-2100 (2350) m.
Es fa als còrrecs frescals, a les petites clotades humides, entre cingles,... amb d'altres
plantes de les formacions megafòrbiques. Calamagrostion arundinaceae. VII-IX.

No pas rara a la part superior de les Gorges del Freser (Clot del Malinfern, Les
Espiguetoses, Les Marrades,...) entre uns 1900 i 2100 m. Sembla freqüent també a les
Gorges de Núria (còrrecs entre Fontnegra i Núria, Salt del Sastre,.. .) on davalla a més
baixa altitud. Vessants del Torreneules Petit, 2350 m; Coma de Vaca, 2275 m; Coma
de Fresers, 2080 m, 2175 m.

DG 39.

1321. Agrostis stolonifera L.;A. alba auct., non L.

Oròfit alp.

Vall de Ribes (CAD., FI. Cat. VI: 162).
Salt del Sastre, 1780 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 28, Peucedaneto-Luzuletum desvauxil);
vall de Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., I. c. t. 15, Cariceto-Pillguiculetum).
Vall de Conill, 14D0 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. nat. 11: 220,
Cariceto-Eriophoretum latifolii).

- De l'estatge montà la base de l'alpí, c. 800-2100 m.
Mulleres, jonqueres, llocs humits. Phragmitetalia, Molinietalia, Agropyro-Rumi
cian, ... VII-IX.

Can Perramon de Baix, torrent Roig, El Baell, El Grau (1350 m), baga de Campelles,
Pla de Prats (1550 ml, Coll de la Casassa (1200 ml, voltants de Ribes, Roques
Blanques, Planoles, Nevà, d'Espinosa a Fornells (1200 ml, baga de Fornells (1575 ml,
Toses (1500 m), Gorges de Núria (1850 m), Ribesaltes, Conivella (1375 ml, sota Can
Nofre (1175 ml, Estany de Can Roca (1475 ml, l'Orri Vell (1400-1500 m), Coll de
Jou (1625 ml.

DG 29,39,18,28,38,37. Holàrt.

Calamagrostis villosa (Chaix) J. F. Gmelin

SEN. inclou la planta en el seu catàleg nurienc (Ff. N.: 78. sub C. ha/leriana).

- L'exemplar que dóna testimoni d'aquesta citació es troba a l'herbari Cadcvall i porta una etiqueta
escrita per SEN. que diu "C. Halleriana P.D. - Núria à Noufonts 2550 m" (la xifra referent a
l'altitud no es llegeix. però. prou bé). Una etiqueta adjuntada per CAD. assenyala que es tracta
d'una Agrostis He induda blemente A. canina L.". Per la nostra part. estem d'acord que l'exemplar
en qüestió és una Agrostis, però no A. canina.
Calnmagrostis villosa és una espècie desconeguda als Pirineus.



1322. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 

Nùria (VAYR., Cat. N.: 82; in CAD., Notas fltog. 09: 31) (SEN., FI. N.: 78; in 
CAD., Fl. Cat. VI: 154); altures de Nùria (VAYR.,Pi Cat. 1931: 6 1 , sub C. pyrami-

dalis Host.? ). 

— Zona nord-oriental de la Vail, cc; zona central, r; zona meridional, rrr. Sembla 
nul-la a la zona occidental. Des de l'estatge monta a la base de l'alpi. 850-2100 ni. 
A l'estatge monta es fa als boscos acidòfils frescals, sobretot al Quercion robori-
petraeae i al Luzulo-Fagenion. A l'estatge alpi abunda a les formacions megafòrbi-
ques mesohigròfiles {Calamagrostion arundinaceaé) i apareix també dins el boscos de 
pi negre (Rhododendro-Vaccinion). VII-VIII. 

Aigues de Ribes, 850 m, dins un bosquet de Quercus robur; sobre el Baell, 1275 m; 
Bac de PHeura, 900-1150 m; roureda de Sta. Caterina, 975 m; Els Coforns, molt 
abundant, des d'on davalla fins a les vores del Rigard, 950-1150 m; cap a Sa Cot, 975 
m; sobre la Farga de Queralbs, 1150 m, abundant; sota Can Llop, 1100 m; Prat del 
Bac, 1275 m; Gorges de Nùria, 1700-2000 m; vers la Cova de Sant Gii, 2100 m; 
Cingle del Boc, 1675 m; Gorges del Freser, des dels baixos obacs fins al torrent de 
Castellcervós, al Clot del Malinfern i a les Marrades,... 1250-2100 m; cap a Can 
Perpinyà, 1000 m; baga de Sant Amane, 1450 m. També als boscos de Montgrony 
(Ripollès). 

DG 39, 28, 38. Eur. 

1323. Phleum pratense L. 

Prats de Ribes (CAD., Fl V: 120, sub var. genuinum Gr. et G.); Ribes (CAD., Fl. 

Cat. VI: 120). 

subsp. pratense; P. nodosum L. 

— Nevà, 1250 m; sobre Espinosa, 1425 m. 

DG 28. 

subsp. bertolonii (DC.) Bornm.;.P. nodosum auct., non L. 

— Estatges monta i subalpi, c. 900-1875 m. 
Prats de dall i comunitats analogues. Arrhenatheretalia en general; més frequent al 
Cynosurion, VI-VIII (X). 

Toses, 1500 m; baga de Fornells, 1400 m; d'Espinosa a Fornells, 1200 m; Planoles, 
1100-1200 m; El Bac, 1200 m; Roques Blanques, 1000 m; Macana 900-975 m; Rialb, 
1050-1150 m; Vilamanya, 1350 m; cap a Daió, 1175 m; cap a les Ribes, 1450 m; La 
Paradella, 1550 m; Les Marrades, 1700 m; Conivella, 1450 m; Can Barratort, 1150 m; 
Puigsac; Pou de Taga, 1875 m; sobre les Noufonts, 1525 m; Pia de la Iiagona, 1725 
m; l'Orri Veli, 1400-1500 m; sobre Boixetera, 1550 m; llisos de Taga, 1600 m; vora el 
Pia del Freixe, 1525 m. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 . Circumbor. 
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1322. Calamagroslis arondinacea (L.) Roth

Núria (VAYR., Cat. N: 82; in CAD., Notas fitog. 09: 31) (SEN., FI. N: 78; in
CAD., FI. Cat. VI: 154); altures de Núria (VAYR.,PL Cat. 1931: 61, sub C. pyrami
daUs Host.? ).

- Zona nord-oriental de la Vall, cc; zona central, r; zona meridional, rrr. Sembla
nul·la a la zona occidental. Des de l'estatge montà a la base de l'alpí. 850-2100 m·.
A l'estatge montà es fa als boscos acidòfIls frescals, sobretot al Quercion robori
petraeae i al Luzulo-Fagenion. A l'estatge alpí abunda a les formacions megafòrbi
ques mesohigròfIles (Calamagrostion arundinaceae) i apareix també dins el boscos de
pi negre (Rhododendro- Vaccinion). VII-VIII.

Aigües de Ribes, 850 m, dins un bosquet de Quereus robur; sobre el Baell, 1275 m;
Bac de l'Heura, 900-1150 m; roureda de Sta. Caterina, 975 m; Els Coforns, molt
abundant, des d'on davalla fms a les vores del Rigard, 950-1150 m; cap a Sa Cot, 975
m; sobre la Farga de Queralbs, 1150 m, abundant; sota Can Llop, 1100 m; Prat del
Bac, 1275 m; Gorges de Núria, 1700-2000 m; vers la Cova de Sant Gil, 2100 m;
Cingle del Boc, 1675 m; Gorges del Freser, des dels baixos obacs fms al torrent de
Castellcervós, al Clot del Malinfern i a les Marrades,... 1250-2100 m; cap a Can
Perpinyà, 1000 m; baga de Sant Amanç, 1450 m. També als boscos de Montgrony
(Ripollès).

DG 39, 28, 38. Eur.

1323. Ph1eum pratense L.

Prats de Ribes (CAD., FL v.: 120, sub var. genuinum Gr. et G.); Ribes (CAD., FI.
Cat. VI: 120).

subsp. pratense; P. nodosum L.

- Nevà, 1250 m; sobre Espinosa, 1425 m.

DG 28.

subsp. bertolonii (DC.) Bornm.; P. nodosum auct., non L.

- Estatges montà i subalpí, c. 900-1875 m.
Prats de daU i comunitats anàlogues. A"henatheretalia en general; més freqüent al
Cynosurion. VI-VIII (X).

Toses, 1500 m; baga de Fornells, 1400 m; d'Espinosa a Fornells, 1200 m; PIanoles,
1100-1200 m; El Bac, 1200 m; Roques Blanques, 1000 m;Maçana 900-975 m; Rialb,
1050-1150 m; Vilamanya, 1350 m; cap a Daió, 1175 m; cap a les Ribes, 1450 m; La
Paradella, 1550 m; Les Marrades, 1700 m; Conivella, 1450 m; Can Barratort, 1150 m;
Puigsac; Pou de Taga, 1875 m; sobre les Noufonts, 1525 m; Pla de la Llagona, 1725
m; l'Orri Vell, 1400-1500 m; sobre Boixetera, 1550 m;llisos de Taga, 1600 m; vora el
Pla del Freixe, 1525 m.

DG 39, 18,28,38. Circumbor.



1324. Phleum alpinum L. 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cal N.: 81); Nuria (CAD., Fl. V.: 120; Fl. Cat. VI: 
120, "on predomina la ra9a commutatum") (SEN., A dd.: 184, "races/ ' , parviceps 
(Briq.) Rouy i P. commutatum Gaud."; Fl. N.: 78, "en les seves formes P. commuta
tum i P. parviceps"). 

subsp. alpinum;/'. commutatum Gaud. 

— De l'estatge monta superior a la base de l'alpí, c. 1575-2100 m. 
Es fa a les mulleres mes o menys acidófiles. Canción nigrae. VI-VIII. 

Sota la Collada de Toses, 1775 m; vers la Creu de Meians, 1925 m; voltants de Nuria; 
Serra de la Canya, 2050 m; baga de Fornells, 1575 m; cap ais Plans de Nevá, 1600 m; 
Prat de Jou, 1675 m; Pía de la Llagona, 1725 m; Plans de Portóles, 1625-1650 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 28, 3 8 , 4 8 . Circumbor-alp. 

subsp. rhaeticum C.J. Humphries; P. alpinum auct., non L. 

— Alta muntanya axial, c. També a l'extrem occidental de la Serra de Montgrony. 
1600-2600 m. 
Es fa a les pastures acidófiles. Sobretot al Nardion. VI-VIII. 

A la zona axial sembla poc menys corrent que la subsp. alpinum. Gorges de Nuria, 
1800 m; voltants de Nuria, 1975-2100 m; entre la Coma de Fontnegra i Pedrisses, 
2100 m; Coma de Fresers, 2600 m; Gorges del Freser (Les Marrades, Coll deis 
Homes,...), 1600-2100 m; Serra de la Canya, 2050 m, 2125 m. Noufonts (SEN. herb. 
sub var. parviceps); aquest exemplar és una forma de dimensions reduides, pero no 
correspon pas al veritable parviceps, que és un endemisme de les muntanyes corsés. 
També al Puigllancada, 2300 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 3 8 . Orófitalp. 

1325. Phleum phleoides (L.) Karsten; P. boehmeri Wibel 

— Estatge monta, ce; penetra sovint a l'estatge subalpí i apareix accidentalment a la 
zona alpina. 800-1600 (2350) m. 
Es fa ais prats, sobretot en indrets secs i assolellats. Abundant al Xerobromion; 
existent també al Mesobromion. VII-IX. 

Estéguel, Golobran (1500 m), sobre la Corba (900 m), Aigües de Ribes, El Baell, 
sobre Angeláis (1050 m), Campelles, Pedrera, Costes de Segura, Roques Blanques, 
solell de Ventola, Plañóles (1100-1200 m), Espinosa, Fornells, Toses, torrent de Pía 
de Rus (1550 m), sobre Pía d'Anyella (1950 m), Puigllancada (2350 m), voltants de 
Ribes, Rialb, Batet, Vilamanya (1225 m), sobre Fustanyá (1300 m), Queralbs, Clot 
de la Balma (2025 m), Conivella, Les Vinyes, sobre la Falgosa (1425 m), cap a la 
Balcera (1425 m), sobre l'Estany de Can Roca (1525 m), de Pardines a Boixetera, 
Plans de Portóles (1525 m), Puig de Coma d'Olla (1800 m), llisos de Taga (ais 
vessants meridionals, 1500-1700 m), Clots de Macana (1250 m), sobre el Pía de 
Freixe (1550 m), Bruguera, etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. cont.-Submed 
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1324. Phleum alpinum L.

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 81); Núria (CAD., FI. v.: 120; FI. Cat. VI:
120, "on predomina la raça commutatum") (SEN., Add.: 184, "races P. parviceps
(Briq.) Rouy i P. commutatum Gaud."; FI. N.: 78, "en les seves formes P. commura
tum i P. parviceps").

subsp. alpinum;P. commutatum Gaud.

- De l'estatge montà superior a la base de l'alpí, c. 1575-2100 m.
Es fa a les mulleres més o menys acidòfIles. Caricion nigrae. VI-VlIl.

Sota la Collada de Toses, 1775 m; vers la Creu de Meians, 1925 m; voltants de Núria;
Serra de la Canya, 2050 m; baga de Fornells, 1575 m; cap als Plans de Nevà, 1600 m;
Prat de Jou, 1675 m; Pla de la Uagona, 1725 m; Plans de Pòrtoles, 1625-1650 m.

DG 39,18,28,38,48. Circumbor-alp.

subsp. rhaeticum C.J. Humphries;P. alpinum auct., non L.

- Alta muntanya axial, c. També a l'extrem occidental de la Serra de Montgrony.
1600-2600 m.
Es fa a les pastures acidòfIles. Sobretot al Nardion. V[-VlIl.

A la zona axial sembla poc menys corrent que la subsp. alpinum. Gorges de Núria,
1800 m; voltants de Núria, 1975-2100 m; entre la Coma de Fontnegra i Pedrisses,
2100 m; Coma de Fresers, 2600 m; Gorges del Freser (Les Marrades, Coll dels
Homes, ...), 1600-2100 m; Serra de la Canya, 2050 m, 2125 m. Noufonts (SEN. herb.
sub var. parviceps); aquest exemplar és una forma de dimensions reduïdes, però no
correspon pas al veritable parviceps, que és un endemisme de les muntanyes corses.
També al Puigllançada, 2300 m.

DG 39,18,38. Oròfit alp.

1325. PWeum phleoides (L.) Karsten; P. boehmeri Wibel

- Estatge montà, cc; penetra sovint a l'estatge subalpí i apareix accidentalment a la
zona alpina. 800-1600 (2350) m.
Es fa als prats, sobretot en indrets secs i assolellats. Abundant al Xerobromion;
existent també al Mesobromion. VII-IX.

Estèguel, Golobran (1500 ml, sobre la Corba (900 ml, Aigües de Ribes, El Baell,
sobre Angelats (1050 ml, Campelles, Pedrera, Costes de Segura, Roques Blanques,
solell de Ventolà, Planoles (1100-1200 ml, Espinosa, Fornells, Toses, torrent de Pla
de Rus (1550 ml, sobre Pla d'Anyella (1950 ml, Puigllançada (2350 ml, voltants de
Ribes, Rialb, Batet, Vilamanya (1225 ml, sobre Fustanyà (1300 ml, Queralbs, Clot
de la Balma (2025 ml, Conivella, Les Vinyes, sobre la Falgosa (1425 ml, cap a la
Balcera (1425 ml, sobre l'Estany de Can Roca (1525 ml, de Pardines a Boixetera,
Plans de Pòrtoles (1525 ml, Puig de Coma d'Olla (1800 ml, llisos de Taga (als
vessants meridionals, 1500-1700 ml, Clots de Maçana (1250 ml, sobre el Pla de
Freixe (1550 ml, Bruguera, etc.

DG 39, 18,28,38,27,37 . Eur. cont.·Submed



1326. Alopecurus pratensis L. subsp. pratensis 

- Zona occidental de la Vail, rrr. 
Es fa només als prats de dall (Arrhenatherion i Polygono-Trisetion). V-VIII. 

Entre Espinosa i Forneils, 1200 m; vora Toses, 1500 m. A la veina comarca de la 
Cerdanya sembla força frequent. 

DG 18, 28. Eur. 

1327. Alopecurus arundinaceus Poiret in Lam.; A. ventricosus Pers. 

- L'Estanyol, sota el Pic de Segre, 2650 m; en flor a darreries d'agost. Planta de 
dimensions força reduïdes, com és corrent, d 'a t ra banda, a les races peninsulars 
d'aquesta espècie - classificades abans com i A. brachystachyus Bieb. - i especial-
ment a les que es fan a les muntanyes. 

Resulta espècie nova per a la flora catalana. 

1328. Alopecurus geniculatus L. 

- Valí del Bac, 1050 m, en terreny argilós humit. També sembla pertányer a aquest 
táxon una planta que recollírem al Coll de la Creu de Meians, dins una bassa tempo
raria, 1980 m. En flor peí mes de juliol. 

Alopecurus bulbosus Gouan 

VaU de Ribes (RIVAS MATEOS herb. (MF) in PAUN., Alopecurus: 314) . 

— Nosaltres no hem herboritzat la planta a la comarca. Creiem prudent de deixar de banda la 

citació mentre no sigui confirmada. 

Alopecurus myosuroides Hudson; A. agrestis L. 

Coli de Jou, Ogassa (VAYR.,P/. Cat. 1931: 6 1 , sub A. agrestis f. alpina). 

— A l'herbari Vayreda existeix el testimoni d'aquesta citació, l'étiqueta corresponent 
al qual dona com a localitat "Ogassa - Sant Joan". Es tracta d'una forma extraordi-
nàriament petita. 
És espècie propia deis camps de cereals (molt fréquent, per exemple, a la plana de 
Vie) i, si fou recoMectada al mateix Coli de Jou, lluny de les àrees de conreu i a 
altitud elevada, hauria de considerar-se com a accidental. 
Nosaltres no hem herboritzat mai la planta a la comarca. 

DG 38. Latemed.-Submed. (Holàrt.) 

DG 29. Eur. 

DG 18 ,28 . Eur. (Subcosm.) 

Alopecurusgerardii (Ali.) Vili;Phleum gerardi Ali. 

Nuria (VAYR., Cai. N.: 81). 

- A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis d'aquesta indicació. Ningú mes no ha citat la planta a 
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1326. A10pecurus pratensis L. subsp. pratensis

- Zona occidental de la Vall, rrr.
Es fa només als prats de dall (AfThenatherion iPolygono-Trisetion). V-VlII.

Entre Espinosa i Fornells, 1200 m; vora Toses, 1500 m. A la veïna comarca de la
Cerdanya sembla força freqüent.

DG 18,28. Eur.

1327. A10pecurus arundinaceus Poiret in Lam.; A. ventricosus Pers.

- L'Estanyol, sota el Pic de Segre, 2650 m; en flor a darreries d'agost. Planta de
dimensions força reduïdes, com és corrent, d'altra banda, a les races peninsulars
d'aquesta espècie - classificades abans com a A. brachystachyus Bieb. - i especial·
ment a les que es fan a les muntanyes.

Resulta espècie nova per a la flora catalana.

DG 29. Eur.

1328. A10pecurus geniculatus L.

- Vall del Bac, 1050 m, en terreny argilós humit. També sembla pertànyer a aquest
tàxon una planta que recollírem al Coll de la Creu de Meians, dins una bassa tempo·
rària, 1980 m. En flor pel mes de juliol.

DG 18,28.

Alopecurus bulbosus Gouan

Vall de Ribes (RIVAS MATEOS herb. (MF) in PAUN., A/opecurus: 314).

Eur. (Subcosm.)

- Nosaltres no hem herboritzat la planta a la comarca. Creiem prudent de deixar de banda la
citació mentre no sigui confumada.

A10pecurus myosuroides Hudson; A. agrestis L.

CoU de Jou, Ogassa (VAYR., PL Cat. 1931: 61, sub A. agrestis f. alpina).

- A l'herbari Vayreda existeix el testimoni d'aquesta citació, l'etiqueta corresponent
al qual dóna com a localitat "Ogassa - Sant Joan". Es tracta d'una forma extraordi
nàriament petita.
És espècie pròpia dels camps de cereals (molt freqüent, per exemple, a la plana de
Vic) i, si fou recol·lectada al mateix Coll de Jou, lluny de les àrees de conreu i a
altitud elevada, hauria de considerar-se com a accidental.
Nosaltres no hem herboritzat mai la planta a la comarca.

DG38.

A/opecurus gerard;; (All.) Vill.;'Phleum gerard; All.

Núria (VAYR., Cat. N.: 81).

Latemed.-Submed. (Holàrt.)

- A l'herbari Vayreda no hi ha testimonis d'aquesta indicació. Ningú més no ha citat la planta a



la comarca ni nosaltres la hi hem vista. Creiem prudent, per tant, de no admetre la citaciô vayre-
dana mentre no rebi confirmaciô. 

* 1329. Phalaris canariensis L. 

Nom vulgar: escaiola. 

— Espontánia ací i allá en indrets ruderalitzats, i sobretot a les vores de riu. Potser 
hauria de considerar-se només com a adventicia persistent. 
Ribes de Freser, 905 m, 925 m; desembocadura del riu de Macana, 875 m; Batet, 
1100 m. 

DG 38. Canaries. Àfrica N 

1330. Piptatherum miliaceum (L.)Cosson; Oryzopsis miliacea (L.) Bentham, Piptatherum 
multiflorum (Cav.) P. Beauv. 

- Llocs ruderals de l'estatge monta, rrr. VII-VIII. 

Balma del Casot, 920 m; Coves de Ribes, 925 m; Planoles, entre la gespa d'unjardi 
(segurament introduit accidentalment), 1150 m. 

DG 2 8 , 3 8 , 3 7 . 

1331. Piptatherum paradoxum (L.) P. Beauv. 

— Al peu del cingle de les Coves de Ribes, 825 m. 

DG 38. 

Med. 

Med. SW 

• Piptatherum miliaceum 
O Piptatherum paradoxum 
• Achnatherum calamagrostis 
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la comarca ni nosaltres la hi hem vista. Creiem prudent, per tant, de no admetre la citació vayre
dana mentre no rebi confirmació.

*1329. Phalaris canariensis L.

Nom vulgar: escaiola.

- Espontània aci i allà en indrets ruderalitzats, i sobretot a les vores de riu. Potser
hauria de considerar-se només com a adventícia persistent.
Ribes de Freser, 90S m, 925 m; desembocadura del riu de Maçana, 875 m; Batet,
1100 m.

DG 38. Canàries. Àfrica N

1330. Piptatherum miliaceum (L.)Cosson; Oryzopsis miliacea (L.) Bentham, Piptatllerum
multiflorum (Cav.) P. Beauv.

- llocs ruderals de l'estatge montà, rrr. VII-VIII.

Balma del Casot, 920 m; Coves de Ribes, 925 m; Planoles, entre la gespa d'un jardí
(segurament introduït accidentalment), 1150 m.

DG 28, 38, 37.

1331. Piptatherum paradoxum (L.) P. Beauv.

- Al peu del cingle de les Coves de Ribes, 825 m.

DG38.

9 • Piptatherum miliaceum
O Piptatherum paradoxum
• Achnatherum calamagrostis

0_,

7
2

46

3

Med.

Med. SW



1332. Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv.; Lasiagrostis calamagrostis (L.) Link, Cala-
magrostis argentea DC. 

- Zona meridional de la Vail, rr; a d'altres llocs, rarissim. 825-1400 m. 
Liocs tarterosos o rocosos calcaris, on pot èsser abundant. De l'alianca Achnatherion 
calamagrostis. VI-VIII. 

Cap a Estèguel, 825 m; solell de Barricò, 1050 m; Aigües de Ribes, 850 m, sobre les 
roques; abundant a les torrenteres i ais pendents esllavissats del torrent de la Corba 
(Les Gargantes, baga de Sant Aman?,...), 1200-1400 m. 
També a la vali Estremerà, 1500 m. 

DG 28, 38, 37. Oròfit europ. C-S 

Arando donax L. 

Nom vulgar: canya. 

— Cultivada, per fer-ne aspres, en indrets arrecerats i calents. En algún cas subspon-
tània? 

El Baell, 1200 m; prop de Bruguera, 1150 m. 

DG 28 ,38 . Asia 

1333 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel;?. communis Trin. 

- Vora Can Rosset, en una bassa artificial, 1175 m; també a Aiguës de Ribes, 825 m, 
ens sembla haver-ne vist alguns brots naixents. Introduit? 

DG 38. Subcosm. 

1334. Danthonia decumbens (L.) DC. in Lam. et D C ; Sieglingia decumbens (L.) Bernh. 

Davant de Montagut (CAD., FI Cat. VI: 234). 

— Estatges monta i subalpí, c, però rara a la zona meridional i aparentment nul-la a 
l'occidental. 775-1750 m. 
Acidòfìla. Sobretot en terrenys silicis, però a la zona meridional de la Vali es fa 
també sobre margues i gresos calcaris. De la classe Calluno-Ulicetea; característica 
territorial del Genistello-Agrostidenion (prats mesòfils en terrenys àcids). VI-VIII. 

Sota el Casot (775 m), vora Esteguelella (900 m), La Toella (1400 m), Aiguës de 
Ribes, vora la Roca Aguda, El Baell, Pia de Plaus (1275 m), Campelles, Plañóles, vora 
Neva (1300 m), voltants de Ribes (Macana, Capdevila, El Ginestar,...), de Batet a 
Rialb (1100 m), vali Estremerà (1400 m), Queralbs, de Fustanyà a Serrât, Els Em-
prius (1650 m), cap al Prat del Bac (1250 m), Les Collades (1575 m), La Paradella 
(1500 m), Guardiola (1750 m), Mas Conili, l'Orri Veli (1425 m), Plans de Portóles 
(1625 m), Perapinta (1325 m), vessants meridionals del Taga (1700 m), Coli de Jou 
(1650 m), Collet de Saltor (1550 m). 

DG 3 9 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 
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1332. Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv.; Lasiagrostis ca/amagrostis (L.) Link, Cala·
magrostis argentea DC.

- Zona meridional de la Vall, rr; a d'altres llocs, raríssim. 825-1400 m.
Uocs tarterosos o rocosos calcaris, on pot ésser abundant. De l'aliança Achnatherion
ca/amagrostis. VI·VIII.

Cap a Estèguel, 825 m; solell de Barricó. 1050 m; Aigües de Ribes, 850 m. sobre les
roques; abundant a les torrenteres i als pendents esllavissats del torrent de la Corba
(Les Gargantes, baga de Sant Amanç,...), 1200-1400 m.
També a la vall Estremera. 1500 m.

DG 28, 38, 37.

Arundo donax L.

Oròfit europ. CoS

Nom vulgar: canya.

- Cultivada, per fer-ne aspres, en indrets arrecerats i calents. En algun cas subspon·
tània?

El Baell, 1200 m; prop de Bruguera, 1150 m.

DG 28, 38. Àsia

1333 Phragmites austratis (Cav.) Trin. ex Steudel; P. communis Trin.

- Vora Can Rosset, en una bassa artificial, 1175 m; també a Aigües de Ribes, 825 m,
ens sembla haver·ne vist alguns brots naixents. Introduït?

DG 38. Subcosm.

1334. Danthonia decumbens (L.) DC. in Lam. et DC.; Sieglingia decumbens (L.) Bernh.

Davant de Montagut (CAD., F/. Cat. VI: 234).

- Estatges montà i subalpí, C, però rara a la zona meridional i aparentment nul·la a
l'occidental. 775-1750 m.
Acidòftla. Sobretot en terrenys silicis, però a la zona meridional de la Vall es fa
també sobre margues i gresos calcaris. De la classe Cal/uno·Vlicetea; característica
territorial del Genistel/o-Agrostidenion (prats mesòftls en terrenys àcids). VI·Vlll.

Sota el Casot (775 m), vora Esteguelella (900 m), La Toella (1400 m), Aigües .de
Ribes, vora la Roca Aguda, El Baell, Pla de Plaus (1275 m). Campelles, Planoles, vora
Nevà (1300 m), voltants de Ribes (Maçana, Capdevila, El Ginestar•...). de Batet a
Rialb (IIOO m), vall Estremera (1400 m). Queralbs, de Fustanyà a Serrat, Els Em·
prius (1650 m), cap al Prat del Bac (1250 m). Les Collades (1575 m), La Paradella
(1500 m), Guardiola (1750 m), Mas Conill. l'Orri Vell (1425 m), Plans de Pòrto!es
(1625 m), Perapinta (1325 m), vessants meridionals del Taga (1700 m). Coll de Jou
(1650 m), Collet de Saltor (1550 m),

DG 39, 28, 38, 48, 27, 37. Eur.



1335. Molinia caerulea (L.) Moench 

Ribes (CAD., FI Cat. VI: 232) (CAM.,PI. moni: 274, legit et det. CAPELL). 

- Estatges monta i subalpí, c. 800-1700 (1900) m. 
Prefereixels substrats bàsics o poc àcids. Es fa principalment a les mulleres i jonque-
res, però en terrenys argilosos apareix també ais prats, ais matolls i ais boscos clars. 
De l'ordre Molinietalia; al Molinio-Holoschoenion, ais Tofieldetalia i també alsBrome-
tdlia, ais Calluno-Ulicetea, etc. VII-IX. 

Valí d'Esteguelella, El Casot (800 m), Estèguel, La Toella, vali de Barricò, Aigües de 
Ribes, Bac de FAdou, sota la Roca del Corb (1500 m), El Baell, torrent Roig, baga de 
Campelles, Roques Blanques, solell de Ventola, El Sola (1225 m), Nevà, sobre Toses, 
vora la Collada de Toses (1700 m), de Toses al Pía d'Anyella (1550 m), voltantsde 
Ribes de Freser, Rialb, vali Estremerà (1400 m), sobre Serrat, Prat del Bac (1275 m), 
cap al Salt del Grill, baga de les Gorges del Freser (1350 m), Les Espiguetoses (1900 
m), Ribesaltes, Mas Conili, Conivella, La Falgosa, Can Barratoli, de Pardines a Boixe-
tera, Puigsac, La Moscatosa (1350 m), Plans de Portóles, sobre els Clots de Macana, 
Pia del Freixe, 1500 m, etc. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Holàrt. 

1336. Nardus stricta L. 

Nom vulgar: pél de ca. 

Muntanyes i collades de Nuria (VAYR., Cat. N.: 84); Nuria (CAD., FI. V: 123;FI. 
Cat. VI: 297). 
Altures de Coma de Vaca (CAD., FI. Cat. VI: 297). 
Nuria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp.: 126, Cariceto-Pinguiculetum). 
Torrent de Queralbs, 2300 m (NEGRE et SERVE, Prosp. t. Ranunculo-Festucetum 
eskiae). 

— De l'estatge monta superior a l'alpi; davalía rarament a l'estatge monta inferior. A la 
zona axial, ecc. A les serres pre-pirinenques, c però forca localitzat. (850) 1500-2700 
m. 
Prats acidòfils, especialment a les clotades i ais plans on la humitat aguanta més. 
Nardion, Calluno-Ulicetea. (V) VI-VII. 

Molt freqüent a les serres axials on fa, ací i alla, extensos poblaments. De Toses a la 
Collada (1550 m), molt abundant entre la Collada i la Creu de Meians, Pia de les 
Salines, sobre el Collet de les Barraques, Pía de Punya (1875 m), Coma de Fontseca, 
del Clot del Borrut a Fontalba, Coma de Fontalba, de Fontalba a Nuria, voltants de 
Nuria, Coma de l'Embut i Pía deis Eugassers, Els Entreforcs (2100 m), Coma de 
Noufonts, Coma de les Mulleres, Gorges de Nuria, de la Coma de Fontnegra a Pedris-
ses, Coma de Vaca, Planell de la Coma de Vaca, Coma de Fresers, Costa de Mantinell, 
Gorges del Freser, Prat del Bac (1275 m), sobre els Collets (1850 m), Creu del Far 
(1600 m), abundant a la Serra de la Canya, Pia Rodó (1800 m), molt abundant a la 
Collada de Meianells i al Mont-roig, Collada Verda. 

A les serres pre-pirinenques es fa en terrenys silicis i ais planells o clotades deis 
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1335. Molinia caerulea (L.) Moench

Ribes (CAD., FL Cat. VI: 232) (cÀM., PI. mont.: 274, legit et det. CAPELL).

- Estatges montà i subalpí, c. 800-1700 (1900) m.
Prefereix els substrats bàsics o poc àcids. Es fa principalment a les mulleres i jonque
res, però en terrenys argilosos apareix també als prats, als matolls i als boscos clars.
De l'ordre Molinietalia; al Molinio-Holoschoenion, als TofieldetaliJl i també als Brome
talia, als Calluno-Ulicetea, etc. VII-IX.

Vall d'Esteguelella, El Casot (800 m), Estèguel, La Toella, vall de Barricó, Aigües de
Ribes, Bac de l'Adau, sota la Roca del Corb (1500 m), El Baell, torrent Roig, baga de
Campelles, Roques Blanques, solell de Ventolà, El Solà (1225 m), Nevà, sobre Toses,
vora la Collada de Toses (1700 m), de Toses al Pla d'Anyella (1550 m), voltants de
Ribes de Freser, Rialb, vall Estremera (1400 m), sobre Serrat, Prat del Bac (1275 m),
cap al Salt del Grill, baga de les Gorges del Freser (1350 m), Les Espiguetoses (1900
m), Ribesaltes, Mas Conill, Conivella, La Falgosa, Can Barratort, de Pardines a Boixe
tera, Puigsac, La Moscatosa (1350 m), Plans de Pòrtoles, sobre els Clots de Maçana,
Pla del Freixe, 1500 m, etc.

DG 39, 18,28,38,48,27,37. Holàrt.

1336. Nardus stricta L.

Nom vulgar: pèl de ca.

Muntanyes i collades de Núria (VAYR., Cat. N.: 84); Núria (CAD., FI. v.: 123; FI.
Cat. VI: 297).
Altures de Coma de Vaca (CAD., FI. Cat. VI: 297).
Núria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp.: 126, Cariceto-Pinguiculetum).
Torrent de Queralbs, 2300 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. t. Ranunculo-Festucetum
eskiJle).

- De l'estatge montà superior a l'alpí; davalla rarament a l'estatge montà inferior. A la
zona axial, ccc. A les serres pre-pirinenques, c però força localitzat. (850) 1500-2700
m.
Prats acidòfIls, especialment a les clotades i als plans on la humitat aguanta més.
Nardion, Calluno-Ulicetea. (V) VI-VII.

Molt freqüent a les serres axials on fa, ací i allà, extensos poblaments. De Toses a la
Collada (1550 m), molt abundant entre la Collada i la Creu de Meians, Pla de les
Salines, sobre el Callet de les Barraques, Pla de Punya (1875 m), Coma de Fontseca,
del Clot del Borrut a Fontalba, Coma de Fontalba, de Fontalba a Núria, voltants de
Núria, Coma de l'Embut i Pla dels Eugassers, Els Entreforcs (2100 m), Coma de
Noufonts, Coma de les Mulleres, Gorges de Núria, de la Coma de Fontnegra a Pedris
ses, Coma de Vaca, Planell de la Coma de Vaca, Coma de Fresers, Costa de Mantinell,
Gorges del Freser, Prat del Bac (1275 m), sobre els Callets (1850 m), Creu del Far
(1600 m), abundant a la Serra de la Canya, Pla Rodó (1800 m), molt abundant a la
Collada de Meianells i al Mont-roig, Collada Verda.
A les serres pre-pirinenques es fa en terrenys silicis i als planells o clotades dels



terrenys calcaris (amb sòl molt acidificat). Costa Geperuda (2200 m), Costa Rasa 
(2000 m), sobre Pia d'Anyella (1900 m), Pia de Rus, Coli de la Creueta, Coma de 
Migjorn, Costa Borda (1850 m), Coli del Remolo, Costa Pubilla (1925 m), La Covil 
(1900 m), Prat de Jou (1675 mj, Pia de Prats (1550 m), Pia de Pena (1725 m), Coli 
de Jou, llisos de Taga (fent claps isolats), Conivella (1425 mj, sota la Pineda Rosta 
(1400 m), Pia de la Llagona (1750 m), Puig s'Estela, cap a l'Orri Veli (1425 m), Coli 
del Pai, Plans de Pòrtoles, Collada Verda. Davalla fins a Aigiies de Ribes, 850 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 28, 3 8 , 4 8 , 37. Circumbor.-alp. 

1337. Cleistogenes serotina (L.) Keng; Diplachne serotina (L.) Link, Molinia serotino (L.) 
Mert. et Koch, Kengia serotina (L.) Packer 

— L'hem observada només a dues localitats al voltant de Roques Blanques, 1000-1025 
m, en terrenys calcaris secs, dins el Xerobromion. 

DG 28. Submed. 

1338. Eragrostis minor Host.; E. poaeoides P. Beauv. ex Roem. et Schultes 

- Estatge monta, rrr. 825-1410 m. 
Es fa a les vores de camins i Uocs molt transitats (Polygonion avicularis, Sisymbrion). 

VII-IX. 

Vora les Coves de Ribes, 825 m; Ribes de Freser, 900 m; sobre Planès, 1250 m; 
Toses, 1410 m. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 . Holàrt. 
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terrenys calcaris (amb sòl molt acidificat). Costa Geperuda (2200 ml, Costa Rasa
(2000 ml, sobre Pla d'Anyella (1900 ml, Pla de Rus, Coll de la Creueta, Coma de
Migjorn, Costa Borda (1850 ml, Coll del Remolà, Costa Pubilla (1925 ml, La Covll
(1900 ml, Prat de Jou (i 675 mj, Pla de Prats (i550 ml, Pla de Pena (i725 ml, Coll
de Jou, llisos de Taga (fent claps isolats), Conivella (1425 m),.sota la Pineda Rosta
(1400 ml, Pla de la Llagona (1750 ml, Puig s'Estela, cap a l'Orri Vell (1425 ml, Coll
del Pal, Plans de Pòrtoles, Collada Verda. Davalla fins a Aigües de Ribes, 850 m.

DG 29, 39, 18,28,38,48,37. Circumbor.-alp.

1337. Cleistogenes serotina (L.) Keng; Diplachne serotina (L.) Link, Molinia serofina (L.)
Mert. et Koch, Kengia serotina (L.) Packer

- L'hem observada només a dues localitats al voltant de Roques Blanques, 1000-1025
mt en terrenys calcaris secs, dins el Xerobromion.

DG 28. Submed.

1338. Eragrostis minar Host.; E. poaeoides P. Beauv. ex Raem. et Schultes

- Estatge montà, rrr. 825-1410 m.
Es fa a les vores de camins i llocs molt transitats (Polygonion avicularis, Sisymbrion).
VII-IX.

Vora les Coves de Ribes, 825 m; Ribes de Freser, 900 m; sobre Planès, 1250 m;
Toses, 1410 m.

DG 18,28,38.

9 • Cleistogenes serotina
• Eragrostis minor
O Sporobolus indicus

7

2 3

<:>

Holàrt.



K1339. Sporobolus indicus (L.) R. Br.; S. poiretti (Roem. et Schultes) Hitchc. 

— Cap a les Vinyes, 1000 m. L'any 1972 l'observàrem en una petita depressió dins un 
prat del Xerobromion; posteriorment s'ha estés molt pels marges de la carretera. 
Pianta d'origen tropical, naturalitzada als pai'sos mediterranis. 

DG 38. Neotrop. 

1340. Cynodon dactylon (L.) Pers. 

— Estatge monta inferior, rrr. 775-950 m. 
Camins, horts. Polygonion avicularis, Chenopodietea. VII-IX. 

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; Angelats de Baix, 850 m; Ribes de Freser, 
900-950 m. 

D G 3 8 , 3 7 . Plurireg. (Subcosm.) 

Panicum miliaceum L. 

Nom vulgar: mill. 

— Ribes de Freser, 925 m, en un indret raderai a les vores del riu. Subspontani, 
provinent dels pinsos. 

D G 3 8 . Xina iÀsiaC 

1341. Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 

— Estatge monta inferior, als horts regats i alsllocs ruderalspoc omolthumits. VII-IX. 

Macana, 975 m; voltants de Ribes de Freser, 900-950 m. 

DG 38. Plurireg. (Subcosm.) 

1342. Digitaria sanguinalis (L.) Scop.; Panicum sanguinale L. 

— Horts i llocs raderals de l'estatge monta inferior, només localment abundant.Po/y-
gono-Chenopodion, Polygonion avicularis. VII-X. 

Voltants de Ribes de Freser, 900-950 m; sota Ribesaltes, 950 m; Fustanyà, 1150 m. 

DG 38. Latemed.-Submed. (Subcosm.) 

1343. Setaria verticillata (L.) P. Beauv. 

— Llocs ruderals de l'estatge monta inferior, rrr. VII-IX. 

Voltants de Ribes de Freser, 900-950 m; sota Ribesaltes, 950 m. 

DG 38. Latemed. (Subcosm.) 

1344. Setaria viridis (L.) P. Beauv. 

— Llocs ruderals i conreus de l'estatge monta, rr. 875-1410 m. VII-VIII (IX). 
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*1339. Sporobolus indicus (L.) R. Br.; S. poireUi (Raem. et Schu1tes) Hitehe.

- Cap a les Vinyes, 1000 m. L'any 1972 l'observàrem en una petita depressió dins un
prat del Xerobromion; posteriorment s'ha estés molt pels marges de la carretera.
Planta d'origen tropical, naturalitzada als països mediterranis.

DG38. Neotrop.

1340. Cynodon dactylon (L.) Pers.

- Estatge montà inferior, ar. 775-950 m.
Camins, horts. Polygonion avicularis, Chenopodietea. VII-IX.

Vora el Pont d'en Cabreta, 775 m; Angelats de Baix, 850 m; Ribes de Freser,
900-950 m.

DG 38,37.

Panicum miliaceum L.

Nom vulgar: mill.

Plurireg. (Subcosm.)

- Ribes de Freser) 925 m, en un indret ruderal a les vores del riu. Subspontani,
provinent dels pinsos.

DG 38. Xina i Àsia C

1341. Echinochloa crus-gal1i (L.) P. Beauv.

- Estatge montà inferior, als horts regats i als llocs ruderals poc o molt humits. Vll·LX.

Mal'ana, 975 m; voltants de Ribes de Freser, 900-950 m.

DG 38. Plurireg. (Subeosm.)

1342. Digitaria sanguinalis (L.) Seop.; Panicum sanguinale L.

- Horts i llocs ruderals de l'estatge montà inferior, només localment abundant. Poly
gono-Chenopodion, Polygonion avicularis. VII-Xo

Voltants de Ribes de Freser, 900-950 m; sota Ribesaltes, 950 m; Fustanyà, 1150 m.

DG 38. Latemed.-Submed. (Subeosm.)

1343. Setaria verticillata (L.) P. Beauv.

- Uoes ruderals de l'estatge montà inferior, rrr. VII-IX.

Voltants de Ribes de Freser, 900-950 m; sota Ribesaltes, 950 m.

DG 38. Latemed. (Subcosm.)

1344. Setaria viridis (L.) P. Beauv.

- Uoes ruderals i conreus de l'estatge montà, IT. 875-1410 m. VIl·VIII (IX).



Voltants de Ribes de Freser, 875-950 m; sota Ribesaltes, 975 m; entre Ribesaltes i 
Pardines, 1275 m; Queralbs, 1175 m; Toses, 1410 m. 

Setaria italica (L.) P. Beauv. 

— Ribes de Freser, 900-925 m. Subspontània, provinent de les granes comerciáis. 

D G 3 8 . 

Sorghum bicolor (L.) Moench; S. vulgare Pers. 

Nom vulgar: melca 

— Cultivât com a farratge i algún cop subspontani a les vores de poblacions, als regalls 
de les carreteres, etc. 

DG 38, 37. Àfrica tropical 

1345. Dichanthium ischaemum (L.) Roberty; Botriochloa ischaemum'(L. ) Keng, Andro-

pogon ischaemum L. 

— Estatge monta inferior, c i localment molt abundant. 800-1350 m. 
Xeròfil i termòfil. Es fa als prats eixuts. De l'aliança Xerobromion, i localment 
caracteristic de l'associació Achilleo-Dichanthietum ischaemi (deis vessants esquisto
sos), on pot èsser l'espècie dominant. També a VAphyllanthion, etc. (VII) VIII-XI. 

El Casot (825 m), Esteguelella, Estèguel, La Corba (900 m), vers la Collada de Grats 
(1200 m), Barricò, Can Perramon de Baix, soleils del torrent de la Corba (fins a uns 
1350 m), El Baell (1100-1250 m), Les Guilleumes, Pedrera, Macana, Els Estiradors, 
Costes de Segura (molt abundant), Roques Blanques, soleil de Ventola, Plañóles, 
Batet, abundant de Batet a Rialb, Vilamanya (1200 m), Ribesaltes, abundant als 
soleils entre Ribes i Pardines (Can Palati, Les Vinyes,...), Bruguera (1150 m). 

1346. Andropogon distachyos L. 

Roques Blanques, Ribes (BUB. ,R Pyr. IV: 251). 

— Estatge monta inferior, a la zona central de la Vall, rr perô localment abundant. 
950-1100 m. 
Termbfil. Soleils arrecerats de les baixes vails del Rigard i del Segadell, dins el Xero
bromion o en indrets rocosos. VII-IX. 

Els Estiradors, 950-1050 m; Costes de Segura, 975-1100 m; frequent als voltants de 
Roques Blanques, 1000-1100 m; sota Ribesaltes, 1000 m; vora les Vinyes, 1050-1100 
m, abundant. 

DG 18,38 . Eur.-Med. 

DG 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. S cont. (Subcosm.) 

DG 2 8 , 3 8 . Paleosubtrop. A Europa, med. 
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Voltants de Ribes de Freser, 875·950 m; sota Ribesaltes, 975 m; entre Ribesaltes i
Pardines, 1275 m; Queralbs, 1175 m; Toses, 1410 m.

DG 18,38. Eur.·Med.

Setaria itaUca (L.) P. Beauv.

- Ribes de Freser, 900·925 m. Subspontània, provinent de les granes comercials.

DG 38.

Sorghum bicolor (L.) Moench; S. vulgare Pers.

Nom vulgar: melca

- Cultivat com a farratge i algun cop subspontani a les vores de poblacions, als regalls
de les carreteres, etc.

DG 38,37. Àfrica tropical

1345. Dichanthium ischaemum (L.) Roberty; Botriochloa ischaemum' (L. ) Keng, Andro·
pogon ischaemum L.

- Estatge montà inferior, c i localment molt abundant. 800·1350 m.
Xeròm i termòfIl. Es fa als prats eixuts. De l'aliança Xerobromion, i localment
característic de l'associació Achilleo·Dichanthietum ischaemi (dels vessants esquisto·
sos), on pot ésser l'espècie dominant. També a l'Aphyllanthion, etc. (VII) VllI·XI.

El Casot (825 ml, Esteguelella, Estèguel, La Corba (900 ml, vers la Collada de Grats
(1200 ml, Barricó, Can Perramon de Baix, solells del torrent de la Corba (fms a uns
1350 ml, El Baell (1100·1250 ml, Les Guilleumes, Pedrera, Maçana, Els Estiradors,
Costes de Segura (molt abundant), Roques Blanques, solell de Ventolà, Planoles,
Batet, abundant de Batet a Rialb, Vilarnanya (1200 ml, Ribesaltes, abundant als
solells entre Ribes i Pardines (Can Palatí, Les Vinyes,...), Bruguera (1150 m).

DG 28,38,27,37. Eur. S cont. (Subcosm.)

1346. Andropogon distachyos L.

Roques Blanques, Ribes (BUB., FI. Pyr. IV: 251).

- Estatge montà inferior, a la zona central de la Vall, rr però localment abundant.
950·1100 m.
Termòm. Solells arrecerats de les baixes valls del Rigard i del Segadell, dins el Xero·
bromion o en indrets rocosos. VII-IX.

Els Estiradors, 950-1050 m; Costes de Segura, 975-1100 m; freqüent als voltants de
Roques Blanques, 1000·1100 m; sota Ribesaltes, 1000 m; vora les Vinyes, 1050-1100
ml abundant.

DG 28,38. Paleosubtrop. A Europa, med.



Zea mays L. 

Nom vulgar: blat de moro. 

— Cultivât i algun cop subspontani als llocs ruderals (sobretot a les vores de riu). 

DG 38. 

GRAMINIES CULTIVADES - A part les espècies indicades mes amunt, hom cultiva, 
com a cereals, Hordeum vulgare L. (ordi) i Secale céréale L. (sègle). Als jardins hom 
planta, per exemple, Cortaderia selloana (Schultes et Schultes fd.) Asch. et Graebn. i 
una raça de fulles variegades de Phalaris arundinacea L. Aquesta darrera espècie i els 
dos cereals abans esmentats es veuen, molt rarament, escapats dels conreus. 

ARACEAE 

1347. Arum italicum Miller 

— Sota Estèguel, 800 m, dins el bosc de ribera (Alno-Ulmiori). És Túnica localitat 
comarcal d'on coneixem l'espècie. 

DG 37. Med.-Atl. 

LEMNACEAE 

1348. Lemna minor L. 

—Basses i reguerots de l'estatge monta, r. De l'aliança Lemnion minoris. 
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Zoo mays L.

Nom vulgar: blat de moro.

- Cultivat i algun cop subspontani als 1I0cs ruderals (sobretot a les vores de riu).

DG 38.

GRAMÍNIES CULTIVADES - A part les espècies indicades més amunt, hom cultiva,
com a cereals, Hordeum vulgare L. (ordi) i Secale cereale L. (sègle). Als jardins hom
planta, per exemple, Cortaderia sel/oana (Schultes et Schultes fd.) Asch. et Graebn. i
una raça de fulles variegades de Phalaris arundinacea L. Aquesta darrera espècie i els
dos cereals abans esmentats es veuen, molt rarament, escapats dels conreus.

ARACEAE

1347. Arum itaücum Miller

- Sota Estèguel, 800 m, dins el bosc de ribera (Alllo-Ulmion). És l'única locaütat
comarcal d'on coneixem ¡'espècie.

DG 37.

LEMNACEAE
1348. Lemna minar L.

-Basses i reguerots de l'estatge montà, r. De l'aliança Lemnion minoris.

Med.-Atl.



Ventola, 1275 m; sota Plañóles, 1075 m; Planes, 1300 m; cap a la Polella, 1325 m; 
sobre Batet, 1500 m. 

DG 28 .38 . Subcosm. 

SPARGANIACEAE 

1349. Sparganium erectum L.; S. ramosum Hudson 

Estany de Can Roca (MARG. Macrófitos: 20). 

- Abundant ais estanyols i bassiots de la baga de Pardines, entre Puigsac i la Collada 
Verda (Estany de Can Roca, Estany deis Barbs, l'Orri Vell, Plans de Portóles,...), 
1375-1650 m. 
De Palianca Phragmition. VII-VIII. 

Sembla que correspon a la subspécie erectum. No hem pogut examinar material ben 
fructificat i per aixó no gosem assegurar aquesta determinado. 

DG 3 8 , 4 8 . Plurireg. 

TYPHACEAE 

1350. Typha latifolia L. 

- Forca abundant ais estanyols de la baga de Pardines, amb 1'especie precedent. De 

1'áiancaPhragmition. VII-VIII. 

Basses de l'Orri Vell, 1450-1550 m; Plans de Portóles, cap a la Collada Verda, 1625 m. 

DG 38. Subcosm. 

NOTA — Entre Espinosa i Fornells, en una pista acabada d'obrir, recollírem una 
planta estéril que semblava correspondre a Typha angustifolia L. 

CYPERACEAE 

1351. Scirpus holoschoenus L.,Holoschoenus vulgaris Link 

Nom vulgar: jonc. 

- Estatge monta inferior, r; ascendeix rarament fins al limit inferior de l'estatge 
subalpí. 775-1200 (1700) m. 
Jonqueres i llocs humits, sobretot ais* vessants soleils. De l'aliança Molinio-Holos-
choenion. VII-VIII. 

El Sagnari; Aigües de Ribes, 825 m; sota El Baell, 1100 m; soleil de Sant Antoni, 
1150 m; Roques Blanques, 1000 m; Costes de Segura; Macana, 950 m; soleils entre 
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Ventolà. 1275 m; sota Planoles. 1075 m; Planès. 1300 m; cap a la Polella. 1325 m;
sobre Batet. 1500 m.

DG 28.38.

SPARGANIACEAE

Subcosm.

1349. Sparganlum erectum L.; S. ramosum Hudson

Estany de Can Roca (MARG.Macrójitos: 20).

- Abundant als estanyols i bassiots de la baga de Pardines. entre Puigsac i la CoUada
Verda (Estany de Can Roca. Estany dels Barbs. l'Orri Vell. Plans de Pòrtoles•...).
1375-1650 m.
De l'aliança Phragmition. Vil-Vil!.

Sembla que correspon a la subspècie erectum. No hem pogut examinar material ben
fructificat i per això no gosem assegurar aquesta determinació.

DG 38.48.

TYPHACEAE

Plurireg.

1350. Typha latifolia L.

- Força abundant als estanyols de la baga de Pardines. amb l'espècie precedent. De
l'aliança Phragmition. VIl-VlII.

Basses de l'Orri Vell, 1450-1550 m;Plans de pòrtoles.cap a la Collada Verda. 1625 m.

DG 38. Subcosm.

NOTA - Entre Espinosa i Fornells. en una pista acabada d·obrir. recoUírem una
planta estèril que semblava correspondre a Typha angustifolia L.

CYPERACEAE

1351. Scirpus holoschoenus L.; Holoschoenus vulgaris Link

Nom vulgar: jonc.

- Estatge montà inferior. r; ascendeix rarament fms al límit inferior de l'estatge
subalpí. 775-1200 (1700) m.
Jonqueres i llocs humits. sobretot als' vessants solells. De l'aliança Molinio-Holos
choenion. Vil-VIII.

El Sagnari; Aigües de Ribes. 825 m; sota El BaeU. 1100 m; solell de Sant Antoni,
1150 m; Roques Blanques. 1000 m; Costes de Segura; Maçana. 950 m; solells entre



Ribes i Pardines; de Pardines a Boixetera, 1250 m; sota la Collada de Toses, 1700 m; 
cap al Salt del Sastre, 1600 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Med.-Eur.S 

1352. Scirpus setaceus L.; Isolepis setacea (L.) R. Br. 

Vail de Ribes (CAD., Fl. Cat. VI: 28). 

- Estatge monta, rrr. 975-1525 m. 
Llocs temporalment humits (vores de fonts i reguerols, camins,...) De l'alianca Nano-
cyperion. VII-IX. 

Costes de Segura, 975 m; Sta. Caterina, 1000 m; entre Toses i la Collada, 1525 m. 

DG 18 ,28 , 38. Plurireg. 

Scirpus certmus Vahl; S. savii Seb. et Mauri 

Ribes (CAD.,K V.: 118). 

- Suposem que es tracta d'una confusió amb l'espécie precedent. Observeu que el mateix CAD. 
no manté la seva citació a la Flora de Catalunya i esmenta, per contra, S. setaceus a la valí de Ri
bes. Al seu herbari hi ha un plec de S. setaceus, pero cap exemplar de S. cernuus d'aquesta loca-
litat. 

1353. Scirpus cespitosus L.; Trichophorum cespitosum (L.) Hartman 

Prats humits de les muntanyes de Nuria, cap al Coll de la Marrana, Creu d'en Riba 
(VAYR., Cat. N.: 80). CAD. (Fl. Cat. VI: 25) recull la citació de VAYR. referida a 
Nuria i Creu d'en Riba. 

— Coma de Fresers, 2100 m, única localitat on hem recollit aquesta especie. 

Les indications de VAYR. és molt possible que siguin errónies; un plec del seu 
herbari, provinent de Nuria i atribuit a S. caespitosus, correspon en realitat a Junáis 
triglumis ! 

DG 39. Circumbor. A Europa, lateatl. 

1354. Eriophorum angustifolium Honck. 

Llocs xops de Nuria (CAD., Fl. V: 118); valí de Nuria (CAD., Fl. Cat. VI: 20). 
Ribes (J. PUJOL in CAD., Fl. Cat. VI: 20). 

— De l'estatge monta superior a l'alpí, r pero localment abundant. 1300-2200 m. 
Mulleres, tant en aigües acides com básiques. Scheuchzerio-Caricetea nigrae. V-VI. 

Pía de les Salines, 2200 m; Nuria, 2000 m; Coma de Vaca (CAD. herb.); Serra de la 
Canya, 2050 m; frequent a la baga de Campelles (Aigües de lTnfern, Font de la 
Mullera, Pía de Prats,...;, 1300-1550 m; Plans de Nevá, 1500-1600 m; Coll de Jou, 
1600 m; frequent i abundant ais Plans de Portóles, 1500-1650 m; torrent de Vilaró, 
1400 m (MASCLANS in BC 126891); prats torbosos cap al Taga, 1500 m (A. de 
BOLOS in BC). 

DG 2 9 , 3 9 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Circumbor. 
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Ribes i Pardines; de Pardines a Boixetera, 1250 m; sota la Collada de Toses, 1700 m;
cap al Salt del Sastre, 1600 m.

DG 39,18,28,38,37. Med.-Eur. S

\352. Scirpus selaceus L.;Isolepis setacea (L.) R. Br.

Vall de Ribes (CAD., FI. Cat. VI: 28).

- Estatge montà, rrr. 975-1525 m.
Llocs temporalment humits (vores de fonts i reguerols, camins,...) De l'aliança Nano
cyperion. VII-IX.

Costes de Segura, 975 m; Sta. Caterina, 1000 m; entre Toses i la Collada, 1525 m.

DG 18,28,38.

Scirpus cerrwus Vahl; S. saviï Seb. et Mauri

Ribes (CAD., R. V.: 118).

Plurireg.

- Suposem que es tracta d'una confusió amb l'espècie precedent. Observeu que el mateix CAD.
no manté la seva citació a la Flora de Catalunya i esmenta, per contra, S. setaceus a la vall de Ri·
bes. Al seu herbari hi ha un plec de S. setaceus, però cap exemplar de S, cernuus d'aquesta loca·
litat.

1353. Scirpus cespitosus L.; Trichophorum cespitosum (L.) Hartman

Prats humits de les muntanyes de Núria, cap al Coll de la Marrana, Creu d'en Riba
evÀYR., Cat. N.: 80). CAD. (FI. Cat. VI: 25) recull la citació de VAYR. referida a
Núria i Creu d'en Riba.

- Coma de Fresers, 2100 m, única localitat on hem recollit aquesta espècie.

Les indicacions de VAYR. és molt possible que siguin errònies; un plec del seu
herbari, provinent de Núria i atribuït a S. caespitosus, correspon en realitat a Juncus
triglumis !

DG 39. Circumbor. A Europa, lateat!.

1354. Eriophorum angustifolium Honck.

Llocs xops de Núria (CAD.• FI. v.: 118); vall de Núria (CAD.• FI. Cat. VI: 20).
Ribes (J. PUJOL in CAD.• FI. Cat. VI: 20).

- De l'estatge montà superior a l'alpí. r però localment abundant. 1300-2200 m.
Mulleres, tant en aigües àcides com bàsiques. Scheuchzerio-Caricetea nigrae. V-VI.

Pla de les Salines. 2200 m; Núria. 2000 m; Coma de Vaca (CAD. herb.); Serra de la
Canya, 2050 m; freqüent a la baga de Campelles (Aigües de l·lnfern. Font de la
Mullera. Pla de Prats....), 1300-1550 m; Plans de Nevà, 1500-1600 m; Coll de Jou.
1600 m; freqüent i abundant als Plans de pòrtoles. 1500-1650 m; torrent de Vilaró.
1400 m (MASCLANS in BC 126891); prats torbosos cap al Taga, 1500 m (A. de
BOLÒS in BC).

DG 29. 39. 28. 38. 48. Circumbor.



1355. Eriophorum latifolium Hoppe 

Prats humits de les muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 79). 
Vail de Conill, 1350 m, 1400 m (BOLÔS et VIVES in O. de BOLÔS, De veg. not. II: 
219, Caneeto-Eriophoreturn latifolii). 

— Estatge monta, a les zones meridional i oriental de la Vail, r pero localment 
abundant. 1100-1450 m. 
Mulleres de reacció básica, en terrenys calcaris. De l'ordre Tofieldietalia. V-VI. 

Torrent de la Corba, 1200 m; torrent Roig (El Baell), 1100 m; Mas Conill, 
1200-1250 m, abundant; Conivella, 1425 m; sota Can Barratort, 1150-1200 m,molt 
abundant; vers l'Estany de Can Roca, 1450 m. 
La vaga citació vayredana de Nuria deu correspondre a l'espècie anterior. 

DG 28, 38, 37. Circumbor. 

1356. Eriophorum vaginatum L. 

- Pía de les Salines, 2200 m, a les mulleres acidôfiles (Canción nigraé). 

DG 29. Circumbor. 

1357. Eleocharis quinqueflora (F. X. Hartman) O. Schwarz; pauciflora (Lightf.) Link 

Prats humits i torbosos deis cims de Nuria (VAYR., Cat. N.: 80); del Coli de la 
Marrana a Nuria (VAYR. in CAD., Fl. Cat. VI: 25); Nuria (SEN., Add.: 1S0;FI.N.: 
78). 
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1355. Eriophorum Iatifolium Hoppe

Prats humits de les muntanyes de Núria (YAYR., Cat. N.: 79).
Vall de Conill, 1350 m, 1400 m (BOLÒS et YNES in O. de BOLÒS, De veg. noto J1:
219, Cariceto-Eriophoretum latifolii).

- Estatge montà, a les zones meridional i oriental de la Vall, r però localment
abundant. 1100-1450 m.
Mulleres de reacció bàsica, en terrenys calcaris. De l'ordre Tof¡eldieralia. Y·YI.

Torrent de la Corba, 1200 m; torrent Roig (El Baell), 1100 m; Mas Conill,
1200-1250 m, abundant; Conivella, 1425 m; sota Can Barratort, 1150-1200 m, molt
abundant; vers l'Estany de Can Roca, 1450 m.
La vaga citació vayredana de Núria deu correspondre a l'espècie anterior.

DG 28, 38, 37.

1356. Eriophorum vaginatum L.

- Pla de les Salines, 2200 m, a les mulleres acidòmes (Caricion nigrae).

DG 29.

Circumbor.

Circumbor.

1357. Eleocharis quinqueflora (F. X. Hartman) O. Schwarz;E. pauciflora (Lightf.) Link

Prats humits i torbosos dels cims de Núria (YAYR., Cat. N.: 80); del Coll de la
Marrana a Núria (VAYR. in CAD., FI. Cat. VI: 25); Núria (SEN., Add.: 180; FI. N.:
78).



Cap a Finestrelles (SEN. in CAD., Fl. Cat. VI: 25); vail de Finestrelles, 2100 m 
(BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pinguiculetum). 
Vail de Conill, 1350 m, 1400 m (BOLÖS et VIVES in 0 . de BOLÖS,£»e veg. not. II: 
219, Cariceto-Eriophoretum latifolii). 

— De l'estatge monta a la base de l'alpi, rr. 825-2100 m. 
Mulleres i jonqueres. Scheuchzerio-Caricetea nigrae, Molinietalia, Molinio-Holos-
choenion. V-VIII. 

Aiguës de Ribes, 825 m; entre el Solà i Ventolà, 1225 m; Plans de Neva, 1550 m; 
sobre la Ruira, 1500 m; sobre Boixetera, 1525 m. 

0 0 2 9 , 3 9 , 2 8 , 3 8 . Circumbor. 

1358. Eleocharis palustris (L.) Roemer et Schlütes 

Estany de Can Roca (MARC, Macrôfitos: 17). 

— Estatge monta, rr; molt localitzat. 
Basses i estanyols. De l'ordre Phragmitetalia. VI-VIII. 

Baga de Fornells, 1500-1600 m; Estany de Can Roca i zones properes, 1450-1500 
m; estanyols de l'Orri Veil, 1400-1500 m; Plans de Pörtoles, 1625 m; cap a la Collada 
Verda, 1575 m. 

NOTA — A la baga de Fornells hem recollit alguns exemplars que semblen corres
pondre a l'espècie afí K austríaca Hayek; no ens ha estât possible de trobar material 
ben fructifïcat que ens hauria permès de fer-ne una determinado segura. 

1359. Cyperus flavescens L. 

— Entre Ribes i Roques Blanques, 975 m, en una comunitat del Cyperetumflavescentis. 

DG 38. Subcosm. 

1360. Schoenus nigricans L. 

— Mulleres amb aiguës fortament calcàries. VII-VIII. 

Es fa només en una zona poc extensa entre Aiguës de Ribes i el Baell, 825-1100 m, 
especialment a la vail del torrent Roig; dins el Molinio-Holoschoenion. 

1361. Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori et Paol.; K. bellardii (Ail.) Degland ex Loisel., 
Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch, E. spicata Schräder 

Pastures de Puigllançada, vers el Riutort (SEN., Add: 180); Puigllançada, a 2200m 
(SEN. in CAD., FI. Cat. VI: 35). 
Serra de l'Embut, 2240 m, vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t . 20, 
Elyneto-Oxytropidetum). 

DG 2 8 , 3 8 , 4 8 . Subcosm. 

DG 2 8 , 3 8 . Subcosm. 
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Cap a Finestrelles (SEN. in CAD., FI. Car. VI: 25); vall de Finestrelles, 2100 m
(BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pinguiculetum).
Vall de Conill, 1350 m, 1400 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS,De veg. not. lI:
219, Cariceto-Eriophoretum latifolil).

- De l'estatge montà a la base de l'alpí, rr. 825-2100 m.
Mulleres i jonqueres. Scheuchzerio-Caricetea nigrae, Molinietalia, Molinio-Holos
choenion. V-VIII.

Aigües de Ribes, 825 m; entre el Solà i Ventolà, 1225 m; Plans de Nevà, 1550 m;
sobre la Ruira, 1500 m; sobre Boixetera, 1525 m.

DG 29, 39, 28, 38. Circumbor.

1358. Eleocharis palustris (L.) Roemer et Schultes

Estany de Can Roca (MARG., Macrófitos: 17).

- Estatge montà, rr; molt localitzat.
Basses i estanyols. De l'ordre Phragmítetalia. VI-VIII.

Baga de Fornells, 1500-1600 m; Estany de Can Roca i zones properes, 1450-1500
m; estanyols de l'Orri Vell, 1400-1500 m; Plans de Pòrtoles, 1625 m; cap a la Collada
Verda, 1575 m.

DG 28, 38, 48. Subcosm.

NOTA - A la baga de Fornells hem recollit alguns exemplars que semblen corres
pondre a l'espècie afí E. austriaca Hayek; no ens ha estat possible de trobar material
ben fructificat que ens hauria permès de fer-ne una determinació segura.

1359. Cypems flavescens L.

- Entre Ribes i Roques Blanques, 975 m, en una comunitat del Cyperetumjlavescentis.

DG 38. Subcosm.

1360. Schoenus nigricans L.

- Mulleres amb aigües fortament calcàries. VII-VIII.

Es fa només en una zona poc extensa entre Aigües de Ribes i el Baell, 825-1100 m,
especialment a la vall del torrent Roig; dins el Molinio-Holoschoenion.

DG 28, 38. Subcosm.

1361. Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori et Paol.; K. bellardii (AlL) Degland ex Loisel.,
Elyna myosuroídes (Vill.) Fritsch, E. spicata Schrader

Pastures de Puigllançada, vers el Riutort (SEN., Add: 180); Puigllançada, a 2200 m
(SEN. in CAD., FI. Cat. VI: 35).
Serra de l'Embut, 2240 m, vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 20,
Elyne to-Oxytropidetum).



— Alta muntanya axial, c; també a l'extrem occidental de la Serra de Montgrony. 
1900-2800 m. 
Calcicola preferent; apareix també en terrenys silicis poc àcids. Es fa sobretot a les 
carenes i serradets batuts pel vent. De l'alianca Elynion; més rarament alFestucion 
airoidis. VII-VIII. 

Freqüent a les serres axials: Puigmal, 2700 m; Bac de la Foradada, 1950 m; Coma de 
Fontalba; vora el Bosc de la Mare de Déu, 2050 m; Coma de PEmbut, 2250-2300 m; 
Coma de Fontnegra, 2100 m, 2400 m; Torreneules, 2650 m; Coli de Caranga, 2750 
m; Pics de la Vaca, 2800 m; sota el Pie de Fresers, 2500 m; Coma de Fresers, 2275 m, 
2450 m; comarca de Mantinell, 2200 m; Balandrau, 2100 m. 
Serres pre-pirinenques: vessants del Puigllancada (Costa Rasa, Costes de l'Huguet), 
1950-2100 m; Pia de Rus, 1950 m; Coli de la Creueta, 1900 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 . Circumbor.-alp. A Europa, àrt.-alp. 

1362. Carex pani culata L. 

Coma Ermada (SEN. in CAD., FI. Cat. VI: 54). 
Vali de Conili, 1350 m, 1400 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, £>e veg. noi II: 

219, Cariceto-Eriophoretum latifolii). 

— Estatges monta i subalpí, c però de distribució forca irregular. 975-1875 m. 
Mulleres i llocs humits, sobretot en terrenys calcaris o en aigües poc acides. Calthion, 
Tofieldetalia (i Scheuchzerio-Caricetea nìgrae en general), Phragmitetalia. V-VII. 

Gorges de Nuria, 1850 m; vora la Collada de Toses, 1750 m; Toses, 1500-1550 m; 
baga de Fornells, 1500-1575 m; Plans de Nevà, 1575 m; Coli de Coma Ermada, 1875 
m; Roques Blanques, 975 m; Pia del Freixe, 1525 m; Conivella, 1425 m;Mas Conili, 
1200-1250 m; sota Can Barratort, 1150 m; de Puigsac a l'Orri Veli; vora l'Estany de 
Can Roca, 1475 m; mulleres de l'Orri Veli, 1400-1500 m; Plans de Portóles, 
1550-1650 m; sota la Collada de Meianells, 1800 m. 
Com hom pot veure per aquests ci^acions, l'espècie és freqüent sobretot a les serres 
pre-pirinenques i més que més a la seva zona orientai. 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Eur. 

Carex appropinquata Schumach.; C. paradoxa Willd. 

Coma Ermada (SEN., Mes vac: 135). 

- Pianta inexistent, pel que sembla, a la Península ibèrica. El plec de l'herbari Sennen correspo-

nent a aquesta citació s'ha d'atribuir, a parer nostre, a C. paniculata. Observeu que SEN. indica 

aquesta darrera espècie a la mateixa localitat (in CAD.). 

1363. Carex spicata Hudson; C. contìgua Hoppe 

- Estatge monta, rrr. 800-1250 m. 
Clarianes de bosc, camins. V-VII. 

Vora la Corba, 800 m; entre el Sola i Ventola, 1250 m; sota Magaña, 875 m. 

DG 2 8 , 3 8 , 37. Eur. 
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- Alta muntanya axial, c; també a l'extrem occidental de la Serra de Montgrony.
1900·2800 m.
Calcícola preferent; apareix també en terrenys silicis poc àcids. Es fa sobretot, les
carenes i serradets batuts pel vent. De l'aliança Elynion; més rarament al Festucion
airoidis. VII-VIII.

Freqüent a les serres axials: Puigmal, 2700 m; Bac de la Foradada, 1950 m; Coma de
Fontalba; vora el Bosc de la Mare de Déu, 2050 m; Coma de l'Embut, 2250-2300 m;
Coma de Fontnegra, 2100 m, 2400 m; Torreneules, 2650 m; Coll de Carançà, 2750
m; Pics de la Vaca, 2800 m; sota el Pic de Fresers, 2500 m; Coma de Fresers, 2275 m,
2450 m; comarca de Mantinell, 2200 m; Balandrau, 2100 m.
Serres pre-pirinenques: vessants del Puig1lançada (Costa Rasa, Costes de l'Huguet),
1950-2100 m; Pla de Rus, 1950 m; Coll de la Creueta, 1900 m.

DG 29, 39,18. Circumbor.-alp. A Europa, àrt.-alp.

1362. Carex paniculata L.

Coma Ermada (SEN. in CAD., FI. Cat. VI: 54).
Vall de Conill, 1350 m, 1400 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. not. lI:
219, Cariceto-Eriophoretum latifolÍl).

- Estatges montà i subalpi, c però de distribució força irregular. 975-1875 m.
Mulleres i llocs humits, sobretot en terrenys calcaris o en aigües poc àcides. Calthiol1,
To[ieldetalia (i Scheuchzerio-Caricetea nigrae en general), Phragmitetalia. V-VII.

Gorges de Núria, 1850 m; vora la Collada de Toses, 1750 m; Toses, 1500-1550 m;
baga de Fornells, 1500-1575 m; Plans de Nevà, 1575 m; Coll de Coma Ermada, 1875
m; Roques Blanques, 975 m; Pla del Freixe, 1525 m; Conivella, 1425 m; Mas Conill,
1200·1250 m; sota Can Barratort, 1150 m; de Puigsac a l'Orri Vell; vora l'Estany de
Can Roca, 1475 m; mulleres de l'Orri Vell, 1400-1500 m; Plans de Pòrtoles,
1550-1650 m; sota la Collada de Meianells, 1800 m.
Com hom pot veure per aquests cj""acions, l'espècie és freqüent sobretot a les serres
pTe-pirinenques i més que més a la seva zona oriental.

DG 39, 18,28,38,48.

Carex appropinquata Schumach.; C. paradoxa \ViUd.

Coma Ermada (SEN., Mes vac.: 135).

Eur.

- Planta inexistent, pel que sembla, a la Península ibèrica. El plec de l'herbari Sennen correspo
nent a aquesta citació s'ha d'atribuir, a parer nostre, a C. ponteu/ata. Observeu que SEN. indica
aquesta darrera espècie a la mateixa localitat (in CAD.).

1363. Carex spicata Hudson; C. contigua Hoppe

- Estatge montà, rrr. 800-1250 m.
Clarianes de bosc, camins. V-VII.

Vora la Corba,BOO m; entre el Solà i Ventolà, 1250 m; sota Maçana, 875 m.

DG 28,38,37. Eur.



1364. Carex muricata L. 

Vail de Ribes (CAD., Caricol: 14; Fl. Cat. VI: 55). 

- Estatges monta i subalpí, c. 825-1800 m. 
Marges, clarianes de bosc, terres remogudes, preferentment en indrets una mica hu-
mits. VI-VIII. 

Esteguelella, 900 m; Aigües de Ribes, 825 m; Pas del Llop, 1500 m; Campelles, 1275 
m; Pla de la Serra, 1700 m; entre Ribes i Roques Blanques, 950-975 m; Roques 
Blanques, 1000 m; Toses, 1450 m; Pla d'Anyella, 1800 m; voltants de Ribes, 900-975 
m; sobre el Bosc del Rei, 1175 m; Bosc de Batet, 1500 m; Bosc de Ribes, 1600 m; La 
Paradella, 1550 m; Les Espiguetoses, 1800 m. 

Les formes comarcáis corresponen de manera general a la subspécie lamprocarpa 
Celak (= C. pairaei F.W. Schultz), pero alguns exemplars s'acosten a la subsp. muri
cata pels utricles de mes de 3.5 mm i mes o menys patents. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Plurireg. 

Carex divulsa Good. 

Nuria, Queralbs ? (COSTA, Supl: 80). 

- Hem herboritzat alguna mostra de C. muricata que sembla influida per 1'especie que comentem 
pero no hem observat mai a la comarca exemplars tipies del táxon en qüestió. Cal deixar de ban
da, almenys de moment, la dubitativa indicació de COSTA. 

1365. Carex disticha Hudson 

Nuria (LLENAS in CAD., Caricol: 13; Fl. Cat. VI: 52). 
Torrent de Coma Ermada (SEN., Add.: 181 "ou une forme mal venue du C. para-
doxa Willd."; in CAD.,í7. Cat. VI: 52). 

— Estatges monta superior i subalpí, rr. 1400-2000 m. 
Mulleres, vores d'estanyols. Magnocaricion, Scheuchzerio-Caricetea nigrae. V-VII. 

Baga de Fornells, 1575 m; Plans de Nevá, 1600 m; estanyols i mulleres de 1'Orri Veil, 
1400-1550 m. La planta recollida per LLENAS a Nuria — ara a Fherbari Cadevall -
correspon ben bé a aquesta especie. En canvi, les mostres de Coma Ermada de 
l'herbari Sennen han d'atribuir-se, sembla, a C. paniculata. 

DG 39, 28, 38. Eur. 

1366. Carex remota L. 

— Zones central i meridional de la Valí, rr. 825-1100 m. 
Es fa a les vernedes, just al marge dels corrents d'aigüa o en sois amb nivell freátic 
superficial. Alno-Ulmion. VI-VIII. 

Aigües de Ribes, 825 m; vores del Rigard, prop de Ribes, 950 m; sota el Mas, 975 m, 
abundant; valí de Conill, 1100 m. 

DG 38. Lateeur. 

733

1364. Carex muricata L.

Vall de Ribes (CAD., Caricol.: 14; FI. Cat. VI: 55).

- Estatges montà i subalpí, c. 825·1800 m.
Marges, clarianes de bosc, terres remogudes, preferentment en indrets una mica hu
mits. VI·VIII.

Esteguelella, 900 m; Aigües de Ribes, 825 m; Pas del Uop, 1500 m; Campelles, 1275
m; Pla de la Serra, 1700 m; entre Ribes i Roques Blanques, 950-975 m; Roques
Blanques, 1000 m; Toses, 1450 m; Pla d'Anyella, 1800 m; voltants de Ribes, 900-975
m; sobre el Bosc del Rei, 1175 m; Bosc de Batet, 1500 m; Bosc de Ribes, 1600 m; La
Paradella, 1550 m; Les Espiguetoses, 1800 m.

Les formes comarcals corresponen de manera general a la subspècie lamprocarpa
Celak (= C. pairaei F.W. Schultz), però alguns exemplars s'acosten a la subsp. muri
cota pels utricles de més de 3.5 mm i més o menys patents.

DG 39,18, 28, 38, 37.

Carex divu/sa Cood.

Núria, Queralbs? (COSTA, Supl.: 80).

Plurireg.

- Hem herboritzat alguna mostra de e mun"cata que sembla influïda per l'espècie que comentem
però no hem observat mai a la comarca exemplars típics del tàxon en qüestió. Cal deixar de ban
da, almenys de moment, la dubitativa indicació de COSTA.

1365. Carex disticha Hudson

Núria (LLENAS in CAD., Carico/.: 13; FI. Cat. VI: 52).
Torrent de Coma Ermada (SEN., Add.: 181 "ou une forme mal venue du C. para
doxa Willd."; in CAD., FI. Cat. VI: 52).

- Estatges montà superior i subalpí, rr. 1400-2000 m.
Mulleres, vores d'estanyols. Magnocaricion, Scheuchzerio-Caricetea nigrae. V-VlI.

Baga de Fornells, 1575 m; Plans de Nevà, 1600 m; estanyols i mulleres de l'Orri Vell,
1400-1550 m. La planta recollida per LLENAS a Núria - ara a l'herbari Cadevall
correspon ben bé a aquesta espècie. En canvi, les mostres de Coma Ermada de
l'herbari Sennen han d'atribuir·se, sembla, aC. panieulata.

DG 39,28,38. Eur.

1366. Carex remota L.

- Zones central i meridional de la Vall, rr. 825·1100 m.
Es fa a les vernedes, just al marge dels corrents d'aigüa o en sòls amb nivell freàtic
superficial. A Ino- Ulmion. VI-VIII.

Aigües de Ribes, 825 m; vores del Rigard, prop de Ribes, 950 m; sota el Mas, 975 m,
abundant; vall de Conill, llOO m.

DG 38. Lateeur.



1367. Carex ovalis Good.; C. leporina auct., non L. 

Iiocs xops de Nùria (CAD., FI. V: 119; Caricol: 14); Pia de Sallent, prop dels 
reguerols (CAD., Exc: 96); del Pont de Cremai a Coma d'Eina (CAD., FI. Cat. VI: 

56). 
Als pasturatges extrems de Noufonts (SEN.,/ 7/. N.: 78). 
Prats de Ribes (CAD., Caricol: 14;FI Cat. VI: 56). 
Montgrony, Puigllancada (SEN. in CAD., FI. Cat. VI: 56). 

— De l'estatge monta al limit inferior de l'alpi, c. 975-2225 m. 
Mulleres i jonqueres acidòfìles. Juncion acuti/lori, Caricion nigrae. V-VII. 

Vora la Collada de Toses, 1750 m; cap a Nevà, 1300 m; Prat de Jou, 1675 m; Roques 
Blanques, 975 m; Sta. Caterina, 1050 m; sobre el Bosc del Rei, 1100 m; Salt del 
Sastre, 1700 m; vora Nùria, 2050 m; sobre Coma de Vaca, 2225 m; comarca de 
Mantinell, 2200 m; Les Marrades, 1875 m; vessants de Puig Cerveris, 1950 m; sobre 
Boixetera, 1500 m; vora la Collada Verda, 1575 m; Mas Conili, 1250 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Circumbor. 

1368. Carex echinata Murray; C. stellulata Good. 

Iiocs torbosos de Nu'ria (VAYR., Cat. N.: 80); muntanyes de Nùria (VAYR.,P/. Cat. 
1931: 61 , sub C. grypus Schk.); Nùria (SEN., Add.: 181) (VAYR. in CAD., Caricol: 
14) (CAD., FI. Cat. VI: 57). 
Als pasturatges extrems de Noufonts (SEN., FI. N.: 78). 
Nùria, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t . 16, Caricetum fuscaé). 
Vali de Conili, 1400 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. not. II: 219, 
Cariceto-Erìophoretum latifoliì). 

— Estatge subalpi de la zona axial, c; a les serres pre-pirinenques i a l'estatge monta, r. 
1075-2200 m. 
Mulleres acidòfìles; rarament en aigùes poc àcides. De l'alianca Caricion nigrae; també 
als Molinietalia. VI-VII. 

Zona axial: Vora la Collada de Toses, 1750 m; sobre Toses, 1525 m; vers el Coli de la 
Creu de Meians, 1850-1950 m; Pia de les Salines, 2200 m; Coma de Fontnegra, 2050 
m; cap a les Ribes, 1325 m; Serra de la Canya, 2000 m; sobre la Moscatosa, 1600 m. 
Serres pre-pirinenques: Vora Nevà, 1300 m; Prat de Jou, 1675 m; vora el Pia de 
Plaus, 1250 m; cap al Pia del Freixe, 1525 m; cap al Mas, 1075 m; sota Can Barra
toli:, 1150 m; mulleres de l'Orri Veli, 1400-1500 m, només a la zona de terrenys 
àcids; Plans de Pòrtoles, 1600-1650 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 . Circumbor. 

1369. Carex davalliana Sm. 

— Meitat orientai de la Serra de Montgrony, c; a la resta del territori sembla nul-la. 
1300-1650 m. 
Mulleres bàsiques. De l'ordre Tofìeldietalia. 1V-VI. 
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1367. Carex ovalis Good.; C. leporina auct., non L.

Llocs xops de Núria (CAD., FI. v.: 119; Caricol.: 14); Pla de Sallent, prop dels
reguerols (CAD., Exc.: 96); del Pont de Cremal a Coma d'Eina (CAD., FI. Cat. VI:
56).
Als pasturatges extrems de Noufonts (SEN., FI. N.: 78).
Prats de Ribes (CAD., Caricol.: 14;F7. Cat. VI: 56).
Montgrony, Puigllançada (SEN. in CAD., FI. Cat. VI: 56).

- De l'estatge montà al límit inferior de l'alpí, c. 975-2225 m.
Mulleres i jonqueres acidòfIles. Juncion acutif/ori, Caricion nigrae. V-VII.

Vora la Canada de Toses, 1750 m; cap a Nevà, 1300 m; Prat de Jou, 1675 m; Roques
Blanques, 975 m; Sta. Caterina, 1050 m; sobre el Bosc del Rei, 1100 m; Salt del
Sastre, 1700 m; vora Núria, 2050 m; sobre Coma de Vaca, 2225 m; comarca de
Mantinell, 2200 m; Les Marrades, 1875 m; vessants de Puig Cerverís, 1950 m; sobre
Boixetera, 1500 m; vora la Collada Verda, 1575 m; Mas Conill, 1250 m.

DG 39, 18,28,38. Circumbor.

1368. Carex ecltinata Murray; C. stellulota Good.

Llocs torbosos de Núria (VAYR., Cat. N.: 80); muntanyes de Núria (VAYR., Pl. Cat.
1931: 61, sub C. grypus Schk.); Núria (SEN., Add.: 181)(VAYR. in CAD., Caricol:
14) (CAD., F7. Cat. VI: 57).
Als pasturatges extrems de Noufonts (SEN., F7. N.: 78).
Núria, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 16, Caricetumfuscae).
Vall de Conill, 1400 m (BOLÒS et VNES in O. de BOLÒS, De veg. nat. 11: 219,
Cariceto-Eriophoretum latifolii).

- Estatge subalpí de la zona axial, c; a les serres pre-pirinenques i a l'estatge montà, r.
1075-2200 m.
Mulleres acidòfIles; rarament en aigües poc àcides. De l'aliança Caricion nigrae; també
alsMolinietalÍ1l. VI·VII.

Zona axial: Vora la Collada de Toses, 1750 m; sobre Toses, 1525 m; vers el Coll de la
Creu de Meians, 1850-1950 m; Pla de les Salines, 2200 m; Coma de Fontnegra, 2050
m; cap a les Ribes, 1325 m; Serra de la Canya, 2000 m; sobre la Moscatosa, 1600 m.
Serres pre-pirinenques: Vora Nevà, 1300 m; Prat de Jou, 1675 m; vora el Pla de
Plaus, 1250 m; cap al Pla del Freixe, 1525 m; cap al Mas, 1075 m; sota Can Barra·
tort, 1150 m; mulleres de l'Orri Vell, 1400-1500 m, només a la zona de terrenys
àcids; Plans de Pòrtoles, 1600-1650 m.

DG 29,39,18,28,38,48.

1369. Carex davalliana Sm.

Circumbor.

- Meitat oriental de la Serra de Montgrony, c; a la resta del territori sembla nul·la.
1300-1650 m.
Mulleres bàsiques. De l'ordre To[ieldietalia. IV-VI.



Baga de Fornells, 1600 m; Plans de Neva, 1600-1650 m; baga de Campelles, frequent 
i localment abundant (Font de la Mullera, Font de Mitjans, Pla de Prats, Aiguës de 
l'Infern,...), 1300-1550 m. 

D G 2 8 . Eur. S 

1370. Carex curvula Ail. subsp. curvula 

Nuria (VAYR., Cat. N.: 80; in CAD., Fl. Cat. VI: 50) (SEN., Add.: 181, "bien rare"; 
FL N.: 78); muntanyes de Nuria (CAD., Caricol: 13). 
Pic de Finestrelles, 2750 m, Pic de la Fossa del Gegant, 2800 m, Coll de Nuria, 2600 
m (BR.-BL., Vég. alp. t . 24, Curvuleto-Leontidetum pyrenaici). 
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona del Pla de Gorrablanc-Puigmal, 
2450-2750 m, dintre les comunitats del Festucion airoidis (vegeu t. XVIII, XIX, XX, 
XXII i XXIV). 

— Estatge alpi de la zona axial, c i localment abundant. 2300-2850 m. 
Es fa a les pastures acidôfïles en indrets amb innivació mitjanament llarga. De l'ordre 
Caricetalia curvulae. VII-IX (X). 

Puigmal, a claps molt abundant, fins a 2850 m; Pic de Finestrelles, 2750 m; de 
Noucreus al Coll de Noufonts, 2800 m; Coma de Fontnegra, 2400 m; Coll de Torre-
neules, 2580 m; Pics de la Vaca, 2800 m; Coma de Fresers; Els Emprius del Freser, 
2350 m;Puig de Bastiments, 2700 m;Gra de Fajol, 2700 m;Balandrau, 2450-2500 m. 

DG 29, 39. Orôfit alp. 

subsp. rosae Gilo men 

Vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum). 

— Estatge alpi de la zona axial, rr. 2200-2700 m. 
Substitueix la subspècie precedent en terrenys calcaris. Sol fer-se a les carenes i llocs 
rocosos. De l'aliança Elynion. VII-IX (X). 

Ras de l'Ortigar, 2300 m; vers el Puig de Tirapits, 2700 m; Pic de Fresers, 2650 m; 
Puig de Bastiments, 2700 m. BR.-BL. l'assenyala també al Puig d'Alp (Cerdanya). 

DG 29, 3 9 , 1 8 . Alp.-pir. 

NOTA — Horn troba, rarament, individus de caractéristiques intermedies entre la 
subsp. curvula i la subsp. rosae. Al Pic de Fresers, 2700 m, hem recollit una d'aques-
tes formes de transido, les fulles de la quai presenten un tall transversal asimètric i 
de caràcters histologics indecisos. 

1371. Carex hirta L. 

Ribes (CAD., Fl. Cat. VI: 69). 

— Estatges monta i subalpí, r. 825-2050 m. 
Mulleres, especialment en indrets molt fréquentais i mes o menys ruderalitzats. Agro-
pyro-Rumicion, Molinetalia, etc. V-VII. 

735

Baga de Fornells, 1600 m; Plans de Nevà, 1600-1650 m; baga de Campelles, freqüent
i localment abundant (Font de la Mullera, Font de Mitjans, Pla de Prats, Aigües de
l'Infern,...), 1300-1550 m.

DG 28. Eur. S

1370. Carex curvula All. subsp. curvula

Núria (VAYR., Cat. N.: 80; in CAD., F/. Cat. VI: SO) (SEN., Add.: 181, "bien rare";
FI. N.: 78); muntanyes de Núria (CAD., Carico/.: 13).
Pic de Finestrelles, 2750 m, Pic de la Fossa del Gegant, 2800 m, Coll de Núria, 2600
m (BR.-BL., Vég. alp. t. 24, Curvu/eto-Leontidetum pyrenaici).
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona del Pla de Gorrablanc-Puigmal,
2450-2750 m, dintre les comunitats del Festucion airoidis (vegeu t. XVlli , XIX, XX,
XXII i XXIV).

- Estatge alpí de la zona axial, c i localment abundant. 2300-2850 m.
Es fa a les pastures acidòf¡]es en indrets amb innivació mitjanament llarga. De l'ordre
Caricetalia curvulae. VII-IX (X).

Puigmal, a claps molt abundant, fms a 2850 m; Pic de Finestrelles, 2750 m; de
Noucreus al Coll de Noufonts, 2800 m; Coma de Fontnegra, 2400 m; Coll de Torre
neules, 2580 m; Pics de la Vaca, 2800 m; Coma de Fresers; Els Emprius del Freser,
2350 m;Puig de Bastiments, 2700 m;Gra de Fajol, 2700 m; Balandrau, 2450-2500 m.

DG 29, 39. Oròfit alp.

subsp. rosae Gilomen

Vall de Finestrelles, 2200 m CBR.-BL., Vég. alp. t. 20,E/yneto-Oxytropidetum).

- Estatge alpí de la zona axial, rr. 2200-2700 m.
Substitueix la subspècie precedent en terrenys calcaris. Sol fer-se a les carenes i llocs
rocosos. De l'aliança E/ynion. VII-IX (X).

Ras de l'Ortigar, 2300 m; vers el Puig de Tirapits, 2700 m; Pic de Fresers, 2650 m;
Puig de Bastiments, 2700 m. BR.-BL.l'assenyala també al Puig d'Alp (Cerdanya).

DG 29, 39,18. Alp.-pir.

NOTA - Hom troba, rarament, individus de característiques intermèdies entre la
subsp. curvula i la subsp. rosae. Al Pic de Fresers, 2700 m, hem recollit una d'aques
tes formes de transició, les fulles de la qual presenten un tall transversal asimètric i
de caràcters histològics indecisos.

1371. Carex hirta L.

Ribes (CAD., FI. Cat. VI: 69).

- Estatges montà i subalpí, r. 825-2050 m.
Mulleres, especiaiment en indrets molt freqüentats i més o menys ruderalitzats. Agro
pyro-Rumicion, Molinetalia, etc. V-VII.



Aigües de Ribes, 825 m; Coli de la Casassa, 1200 m; baga de Fornells, 1500 m, 1575 
m; Toses, 1475 m; Coma de Fontnegra, 2050 m; sobre el Bosc del Rei, 1100 m; cap al 
Mas, 975 m; sota Ribesaltes, 975 m; Can Barratort, 1150 m; Estany de Can Roca, 
1475 m; Puigsac, 1350 m; l'Orri Veli, 1400-1500 m; Plans de Portóles, 1600-1650 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Plurireg. 

1372. Carex rostrata Stokes in With.; C. ampullacea Good. 

Estany de Can Roca (MARC, Macrófitos: 17). 

— Només a la baga de Pardines, on és relativament corrent. 1275-1550 m. 
Estanyols i llocs inundáis. De l'alianca Magnocaricion. V-VII. 

Can Roca, 1275 m; Estany de Can Roca, 1475 m; estanyols i basses de l'Orri Veli, 
1375-1550 m, abundant. 

DG 38. Circumbor. 

1373. Carex syjvatica Hudson subsp. sylvatica 

Boscos de Ribes, rara (CAD., FI V: 119); Ribes (CAD., Carico!: 20; FI. Cat. VI: 84). 

— Zona meridional de la Vali, al Sud de Ribes, r. 800-1100 m. 

Es fa als boscos humits (fagedes, boscos mixtos). De l'ordre Fagetalia sylvaticae. 
VI-VII. 

Vali d'Esteguelella, forca abundant; sota Barricò, 925 m; Aigües de Ribes, 850 m; 
torrent Roig (El Baell), 1100 m; boscos de Can Gorra, 850-950 m; vali d'Angelats, 
1000 m, abundant; sota Torroella, 875 m. (Vegeu mapa pàg. 738). 

DG 28 ,38 , 27, 37. Eur. (Circumbor.) 

Carex strigosa Hudson 

Ribes (VAYR. in CAD., Caricol: 20; F i Cat. VI: 83). 

— El mateix CAD., en transcriure les citacions de VAYR., opina que deu tractar-se d'una confusió 
amb C. sylvatica. A la Flora de Catalunya diu: "Confosa amb la sylvatica? " I en la seva mono
grafia del gènere Carex comenta: "Por más que Vayreda cree que realmente se trata de esta 
especie, sospechamos que se ha confundido con la C. silvática Huds.,... Además, en Ribas sólo 
hemos observado la C. selvática,..." Els exemplars de l'herbari Vayreda determinats com a C. 
strigosa son, efectivament, C. sylvatica (teste FONT QUER). 

1374. Carex capillaris L. subsp. capillaris 

Gorges part damunt del santuari de Nuria (SEN., Add.: 182); Nuria, vers 2000 m 
(SEN., Nombr. loc.: 404); Nuria, al torrent immediat al "Café" (SEN. in CAD., FI. 
Cat. VI: 77). 
Nuria (BR.-BL., Notes: 223); Nuria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp.: 126, Cariceto-
Pinguiculetum); valí de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., /. c. t . 20, Efyneto-Oxytropi-
detum, sub var. minima). 

— Alta muntanya, rrr; a la zona axial potser no excesivament rar. 1600-2600 m. 
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Aigües de Ribes, 825 m; Coll de la Casassa, 1200 m; baga de Fornells, 1500 m, 1575
m; Toses, 1475 m; Coma de Fontnegra, 2050 m; sobre el Bosc del Rei, llOO m;cap a!
Mas, 975 m; sota Ribesaltes, 975 m; Can Barratort, 1150 m; Estany de Can Roca,
1475 m; Puigsac, 1350 m; l'Orri Vell, 1400-1500 m; Plans de Pòrtoles, 1600-1650 m.

DG 39,18,28,38. Plurireg.

1372. Carex rostrata Stokes in With.; e ampul/acea Good.

Estany de Can Roca (MARG., Macrófitos: 17).

- Només a la baga de Pardines, on és relativament corrent. 1275-1550 m.
Estanyols i llocs inundats. De l'aliança Magnocaricion. V-VII.

Can Roca, 1275 m; Estany de Can Roca, 1475 m; estanyols i basses de l'Orri Vell,
1375-1550 m, abundant.

DG38. Circumbor.

1373. Carex sylvatica Hudson subsp. sylvat;ca

Boscos de Ribes, rara (CAD., FI. V: 119); Ribes (CAD., Caricol: 20; FI. Cat. VI: 84).

- Zona meridiana! de la Vall, a! Sud de Ribes, r. 800-1100 m.
Es fa als boscos humits (fagedes, boscos mixtos). De l'ordre Fagetalia sylvaticae.
VI-VII.

Vall d'Esteguelella, força abundant; sota Barricó, 925 rn; Aigües de Ribes, 850 m;
torrent Roig (El Baell), 1100 m; boscos de Can Gorra, 850-950 m; vall d'Angelats,
1000 m, abundant; sota Torroella, 875 m. (Vegeu mapa pàg. 738).

DG 28, 38, 27,37.

Corex strigosa. Hudson

Ribes (llAYR. in CAD., Carieo/.: 20; FL Cat. VI: 83).

Eur. (Circumbor.)

- El mateix CAD., en transcriure les citacions de VAYR., opina que deu tractar·se d'una confusió
amb e sy/varica. A la Flora de Catalunya diu: "Confosa amb la sylvatica? " I en la seva mono
grafía del gènere Carex comenta: "Por mas que Vayreda cree que realmente se trata de esta
especie, sospechamos que se ha confundida con la e silvatica Huds..... Ademas, en Ribas só!o
hemos observada la C. selvatica...." Els exemplars de l'herbari Vayreda determinats com a C.
strigosa són, efectivament, e sy/vatica (teste fONT QUER).

1374. Carex capillaris L. subsp. capillaris

Gorges part damunt del santuari de Núria (SEN., Add.: 182); Núria, vers 2000 ro
(SEN., Nombr. Ioc.: 404); Núria, a! torrent immediat a! "Cafè" (SEN. in CAD., FI.
Cat. VI: 77).
Núria (BR.-BL., Notes: 223); Núria, 2050 m (BR.-BL., Vég. alp.: 126, Cariceto
Pinguiculetum); vall de Finestrelles, 2200 ro (BR.-BL., I. c. t. 20, Elyneto-Oxytropi
detum, sub var. minimal.

- Alta muntanya, rrr; a la zona axial potser no excesivament rar. 1600-2600 m.



Calcícola o basífil. Sembla que comprengui dues races écologiques, Tuna propia de 
les mulleres (Scheuchzerio-Caricetea nigrae), i l'altra dels prats xeròfìls (Elyniori). 
Aquesta darrera correspondria, segons diversos autors, a la forma minima Beck. 
VI-VII. 

De Nuria al Collet Verd, 2100 m, al Carici-Pinguiculetum; Tirapits, 2600 m, al'£7y-
nion; Plans de Neva, 1600 m, a les mulleres poc acides (Caricion nigrae). 

1375. Carex fiacca Schreber; C. glauca Murray 

Vali de Ribes (CAD., Carìcol: 16; FI. Cat. VI: 66). 
Vali de Conili, 1350 m, 1400 m (BOLÒS et V1VES in O. de BOLÒS.De veg. not. II: 
220, Cariceto-Eriophoretum latifolii). 

— Estatge monta a la zona pre-pirinenca, ce (i al sector meridional de la Vali, ccc). 
A la zona axial bastant localitzat. Penetra a l'estatge subalpi. 775-1875 m. 
Calcicola. Rarament en terrenys silicis. Abundant a les jonqueres i mulleres i, en sòls 
argilosos; també als prats, als boscos, etc. Holoschoenetalia, Molinietalia, Tofìeldieta-
lia, Brometalia erecti, Quercetalia pubescentis, etc. IV-VI. 

Freqùent i abundant a les serres pre-pirinenques: El Casot , Estèguel, La Toella, El 
Sagnari, torrent de la Corba, vali de Barricò, Aigiies de Ribes, torrent Roig, El Baell, 
El Portet (1600 m), La Berruga (1775 m), baga de Campelles, Coli de les Fontetes 
(1875 m), Toses (1500-1550 m), sobre Saltar (1550 m), Cingles de Sant Eloi (1700 
m), Pia de Pena (dins el Nardion), Sant Amane (1825 m), Camp dels Dois, Bruguera, 
Clots de Macana, Pia del Freixe, Sta. Caterina (en terreny silici), cap al Mas (en terreny 
silici), Mas Conili, Conivella, Can Barratort, Coli del Bac, Puigsac, Estany de Can 
Roca, l'Orri Veli, Plans de Pòrtoles, etc. 

Molt espars a la zona axial: El Sola, 1200 m; de Roques Blanques a Ribes, 950-1000 
m; sota Batet; de Pardines a Boixetera, 1250 m. Gairebé sempre en terreny es-
quistós. 

Els exemplars estudiats corresponen en tots els casos a la subsp. fiacca. 

1376. Carex panicea L. 

Nuria (SEN.,Add.: l&l ;Nombr. loe: 405;K N.: 78; in CAD., Fl. Cat. VI: 82). 
Valí de Cornil, 1350 m, 1400 m (BOLOS et VIVES in O. de BOLOS, De veg. not. 
II: 219, "cf. panicea"). 

- Estatges monta i subalpí, sobretot a les serres pre-pirinenques, c. 800-2000 m. 
Mulleres i jonqueres. Molinietalia, Scheuchzerio-Caricetea nigrae. V-VII. 

Sota Estéguel (800 m), baga de Campelles (1300-1550 m), Prat de Jou (1675 m), 
Plans de Nevá (1575 m), El Sola (1225 m), de Toses a la Collada (1550 m), cap al 
Coll de la Creu de Meians (1925 m), cap al Mas (1075 m), Mas Conill, Conivella, Can 
Barratort (1150 m), vora l'Estany de Can Roca (1450 m), de Pardines a Boixetera 

DG 2 9 , 3 9 , 2 8 . Àrt.-alp. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Plurireg. (Subcosm.) 
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Calcícola o basíf¡J. Sembla que comprengui dues races ecològiques, l'una pròpia de
les mulleres (Scheuchzerio-Caricetea nigrae), i l'altra dels prats xeròfIls (Elynion).
Aquesta darrera correspondria, segons diversos autors, a la forma minima Beck.
VI-VII.

De Núria al Callet Verd, 2100 m, al Carici-Pinguiculetum; Tirapits, 2600 m, a l'Ely
nion; Plans de Nevà, 1600 m, a les mulleres poc àcides (Caricion nigrae).

DG 29, 39, 28. Àrt.-alp.

1375. Carex flacca Schreber; e glauca Murray

Vall de Ribes (CAD., Caricol.: 16; FI. Cat. VI· 66).
Vall de Conill, 1350 m, 14D0 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. not. Jl:
220, Cariceto-Eriophoretum lat/folil).

- Estatge montà a la zona pre-pirinenca, cc (i al sector meridional de la Vall, ccc).
A la zona axial bastant localitzat. Penetra a l'estatge subalpí. 775-1875 m.
Calcícola. Rarament en terrenys silicis. Abundant a les jonqueres i mulleres i, en sòls
argilosos; també als prats, als boscos, etc. Holoschoenetalia, Molinietalia, Tofieldieta
lia, Brometalia erecti, Quercetalia pubescent/s, etc. IV-VI.

Freqüent i abundant a les serres pre-pirinenques: El Casot, Estèguel, La Toella, El
Sagnari, torrent de la Corba, vall de Barricó, Aigües de Ribes, torrent Roig, El Baell,
El Portet (1600 m), La Berruga (1775 m), baga de Campelles, Coll de les Fontetes
(1875 m), Toses (1500-1550 m), sobre Saltar (1550 m), Cingles de Sant Eloi (1700
m), Pla de Pena (dins el Nardion), Sant Amanç (1825 m), Camp dels Dois, Bruguera,
Clots de Maçana, Pla del Freixe, Sta. Caterina (en terreny silici), cap al Mas (en terreny
silici), Mas Conill, Conivella, Can Barratort, Coll del Bac, Puigsac, Estany de Can
Roca, l'Orri Vell, Plans de Pòrtoles, etc.
Molt espars a la zona axial: El Solà, 1200 m; de Roques Blanques a Ribes, 950-1000
ro; sota 8atet; de Pardines a Boixetera, 1250 ffi. Gairebé sempre en terrenyes
quistós.

Els exemplars estudiats corresponen en tots els casos a la subsp. flacca.

DG 18,28,38,48,27,37. Plurireg. (Subcosm.)

1376. Catex panicea L.

Núria (SEN., Add.: 181; Nombr. Ioc.: 405; FI. N.: 78; in CAD., FI Cat. VI: 82).
Vall de Conill, 1350 m, 1400 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. not.
11: 219, "cf. panicea").

- Estatges montà i subalpí, sobretot a les serres pre-pirinenques, c. 800-2000 m.
Mulleres i jonqueres. Molinietalia, Scheuchzerio-Caricetea nigrae. V-V1J.

Sota Estèguel (800 m), baga de Campelles (1300-1550 m), Prat de Jou (1675 m),
Plans de Nevà (1575 m), El Solà (1225 m), de Toses a la Collada (1550 m), cap al
Coll de la Creu de Meians (1925 m), cap al Mas (1075 m), Mas Conill, Conivella, Can
Barratort (1150 m), vora l'Estany de Can Roca (1450 m), de Pardines a Boixetera



(1250 m), sobre Boixetera (1550 m), Plans de Portóles, vessants del Taga (1660 m), 
cap al Pia de Freixe, Pia de Pena (1750 m). 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 37. Lateeur. 

1377. Carex vaginata Tausch 

- Vali Estremerà, 2050 m, en una mullera poc àcida (Canción bicolori-atrofuscae), 
única localitat on hem vist aquesta espècie. 

DG 29. Àrt.-alp. 

1378. Carex distans L. 

Vali de Ribes (CAD., Carico!.: 21); Ribes (CAD., FI. Cat. VI: 86). 

- Estatge monta, sobretot a la zona pre-pirinenca, r. 800-1500 m. 
Jonqueres i mulleres. Molinietalia, Holoschoenetalia, etc. V-VII. 

Vali d'Esteguelella, 800 m; vota Estèguel, 850 m; Aigües de Ribes, 825 m; sota el 
Baell, 1100 m; Costes de Segura, 975 m; solell de Ventola, 1050 m; cap al Sola, 
1200 m, 1225 m; Aspre, 1200 m; sobre Toses, 1550 m; Macana, 975 m;cap al Mas, 
1100 m; sota Batet, 1000 m; Conivella, 1425 m; Can Barratort, 1150 m; Estany de 
Can Roca, 1475 m; Estany dels Barbs, 1400 m. 

DG 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Plurireg. 
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(1250 ml, sobre Boixetera (1550 ml, Plans de Pòrtoles, vessants del Taga (1660 ml,
cap al Pla de Freixe, Pla de Pena (1750 ml.

DG 39, 18,28,38,48,37. Lateeur.

1377. Carex vaginata Tauseh

- Vall Estremera, 2050 m, en una mullera poc àcida (Caricion bicolori-atroluscae),
única localitat on hem vist aquesta espècie.

DG 29.

9 • earex sylvatica
O earex punctata
• earex vaginata

-O,

7

1378. Carex distans L.

2 3

o

Àrt.-alp.

Vall de Ribes (CAD., Caricol.: 21); Ribes (CAD., FI. Cat. VI: 86).

- Estatge montà, sobretot a la zona pre-pirinenea, r. 800-1500 m.
Jonqueres i mulleres. Molinietalia, Holoschoenetalia, etc. V-VIl.

Vall d'Esteguelella, 800 m; vota Estèguel, 850 m; Aigües de Ribes, 825 m; sota el
Baell, llOO m; Costes de Segura, 975 m; solell de Ventolà, 1050 m; cap al Solà,
1200 m, 1225 m; Aspre, 1200 m; sobre Toses, 1550 m; Maçana, 975 m; cap al Mas,
llOO m; sota Batet, IODO m; Conivella, 1425 m; Can Barratort, 1150 m; Estany de
Can Roca, 1475 m; Estany dels Barbs, 1400 m.

DG 18,28,38,37. Plurireg.



1379. Carex punctata Gaudin 

Ribes (CAD., Fl. Cat. VI: 88). 

— Aigües de Ribes, 825 m, en una jonquera. En flor a primers d'agost. La citació de 
CAD. potser s'ha d'atribuir així mateix a aquesta localitat; l'exemplar del seu herbari 
que la testimonia du anotat "Vail de Ribes", indicado que generalment cal traduir 
per Aigües de Ribes. 

DG 38. Latemed.-Atl. 

1380. Carex mairii Coss. et Germ. 

— Estatge monta inferior, a la zona meridional de la Vail, r; a la resta de la comarca, 
rrr. 800-1300 m. 
Mulleres i jonqueres. Holoschoenetalia, Molinietalia. V-VII. 

No gaire rar al sector meridional: El Casot, 800 m; valí de Barricó, 850 m, 875 m; 
Aigües de Ribes, 825 m; sota el Baell, 1100 m; torrent Roig (El Baell), 1200 m. 
Fora d'aquesta zona, molit esporädic: vora Serrat, 1300 m; de Pardines a Boixetera, 
1250 m. 

DG 28, 38, 37. Med. W 

1381. Carex lepidocarpa Tausch; C. flava L. subsp. lepidocarpa (Tausch) Nyman 

Nuria (CAD., Fl V: 119; Caricol.: 21-22;Fl. Cat. VI: 90). 
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1379. Carex punctata Gaudin

Ribes (CAD., F1. Cat. VI: 88).

- Aigües de Ribes, 825 m, en una jonquera. En flor a primers d'agosl. La citació de
CAD. potser s'ha d'atribuir així mateix a aquesta localitat; l'exemplar del seu herbari
que la testimonia du anotat "Vall de Ribes", indicació que generalment cal traduir
per Aigües de Ribes.

DG 38. Latemed.-All.

1380. Carex mairii Cosso et Germ.

- Estatge montà inferior, a la zona meridional de la Vall, r; a la resta de la comarca,
rrr. 800-1300 m.
Mulleres i jonqueres. Holoschoenetalia, Molinietalia. V-VII.

No gaire rar al sector meridional: El Casot, 800 m; vall de Barricó, 850 m, 875 m;
Aigües de Ribes, 825 m; sota el Baell, llOO m; torrent Roig (El Baell), 1200 m.
Fora d'aquesta zona, moÚ esporàdic: vora Serrat, 1300 m; de Pardines a Boixetera,
1250 m.

DG 28, 38, 37. Med. W

9 Carex mairi¡

-,

7
2 3

o

1381. Carex lepidocarpa Tausch; e fiava L. subsp. lepidocarpa (Tausch) Nyman

Núria (CAD., FI. v.: 119;Caricol.: 21-22;F1. Cat. VI. 90).



— Estatges monta i subalpí, c. 825-1800 m. 
Basífil préfèrent; perô no manca pas en substrats àcids. Es fa a les mulleres i jonque-
res. Tofîeldietalia, Molinietalia, Holoschoenetalia. V-VII. 

Aiguës de Ribes, 825 m; torrent Roig, 1100 m; cap al Pla de Plaus, 1250 m; baga de 
Campelles (Aiguës de l'Infern, Pla de Prats, Font de la Mullera,...), abundant dins el 
Canción davallianae, 1300-1550 m; El Solà, 1200 m; cap a Plañóles, 1200 m; vora 
Neva, 1300 m; vers la Collada de Toses, 1700 m; sobre el Bosc del Rei, 1100 m; 
Font de l'Home mort, ' 1800 m; Plans de Portóles, 1600-1650 m; vora el Pla del 
Freixe, 1525 m. 

La planta de l'herbari Cadevall corresponent a la citació de Nuria s'ha d'atribuir en 
realitat a C. flava var. alpina. 

DG 29, 18, 28, 38, 48. Eur. (Circumbor.) 

Carex nevadensis Boiss. et Reuter 

Nuria, 2100 m (BR.-BL., Notes: 224, sub C. flava subsp. nevadensis); vall de Finestrelles, 2100 m 
(BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pinguiculetum, sub C. flava incl. subsp. nevadensis); Nuria, 
2100 m (BR.-BL., /. c. t. 16, Caricetum fuscae, sub C. flava incl. subsp. nevadensis). 

— Al nostre parer, les citacions pirinenques de C. nevadensis corresponen en realitat a C. flava 
var. alpina. 

1382. Carex flava L. 

Nuria, prop del Bosc de la Mare de Déu (CAD., Caricol: 21-22; Fl. Cat. VI: 90). 
Ribes, als prats de Montagut (CAD., Fl. Cat. VI: 90). 
Vegeu també C. lepidocarpa, C. nevadensis i C. demissa. 

var. alpina Kneucher 

— Alta muntanya axial, c; a la zona pre-pirinenca molt rar. 1650-2500 m. 
Es fa a les mulleres. Scheuchzerio-Cariceta nigrae. VI-VIII. 

Fréquent a les serres axials: Cap al Coll de la Creu de Meians, 1925 m; de Nuria al 
Collet Verd, 2150 m; Coma de Fontnegra, 2050 m; Coma del Gispet, 2050 m; Coma 
de Vaca, 2250 m, 2300 m; Coma de Fresers, 2100 m; vora les Fonts del Freser, 2500 
m; Serra de la Canya, 2100 m. 

A la zona pre-pirinenca, molt espars: Prat de Jou, 1675 m; Plans de Portóles, 1650 m. 
Un exemplar de l'herbari Cadevall, provinent, segons l'étiqueta adjunta, deis llocs hu-
mits de la vall de Ribes (i corresponent probablement a la seva citació de Montagut), 
pertany en realitat a C. demissa (bé que sembla tenir una certa influencia de C. 
lepidocarpa). 

Aquesta forma d'altitud de C. flava és una planta perita (generalment, de 8-15 cm), 
amb les fulles de 2-4 mm d'amplada, rigides i sovint tan llargues com la tija. Les brac
tées de la inflorescencia son també amples (gairebé com les fulles) i la inferior sol 
ésser mes llarga que aquella i generalment reflexa o patent. L'espiga masculina és 
sèssil o, mes correntment, presenta un curt pedicel. Les espigues femenines son globo-
ses, d'uns (5)8-11 x (4)5-7 mm, i, a part de 2 o 3 de superiors molt acostades, n'hi 
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- Estatges montà i subalpí, c. 825-1800 m.
BasífLl preferent; però no manca pas en substrats àcids. Es fa a les mulleres i jonque
res. Tofieldietalia, Molinietalia, Holoschoenetalia. V-VII.

Aigües de Ribes, 825 m; torrent Roig, llOO m; cap al Pla de Plaus, 1250 m; baga de
Campelles (Aigües de l'Infern, Pla de Prats, Font de la Mullera,...), abundant dins el
Caricion dava//ianae, 1300-1550 m; El Solà, 1200 m; cap a Planoles, 1200 m; vora
Nevà, 1300 m; vers la Collada de Toses, 1700 m; sobre el· Bosc del Rei, llOO m;
Font de l'Home mort,' 1800 m; Plans de Pòrtoles, 1600-1650 m; vora el Pla del
Freixe, 1525 m.

La planta de l'herbari Cadevall corresponent a la citació de Núria s'ha d'atribuir en
realitat a C. fiava var. alpina.

DG 29,18,28,38,48.

Carex nevodensis Boiss. et Reuter

Eur. (Circumbor.)

Núria, 2100 m (BR.-BL., Notes: 224, sub C. /lava subsp. nevadensis); vall de Finestrelles, 2100 ro
(BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pinguiculetum, sub C. fIava iocl. subsp. nevadensis); Núria,
2100 m (BR.-BL., l. c. 1. 16. Caricetum fuseae, sub C. fiava ioel. subsp. nevade1lsis).

- Al nostre parer, les citacions pirinenques de e nevadensis corresponen en realitat a C. /lava
var. alpina.

1382. Carex flava L.

Núria, prop del Bosc de la Mare de Déu (CAD., Caricol.: 21-22; R. Cat. VI: 90).
Ribes, als prats de Montagut (CAD., R. Cat. VI: 90).
Vegeu també C. lepidocarpa, C. nevadensis i C. demissa.

var. alpina Kneucher

- Alta muntanya axial, c; a la zona pre-pirinenca molt rar. 1650-2500 m.
Es fa a les mulleres. Scheuchzerio-Cariceta nigrae. VI-VIII.

Freqüent a les serres axials: Cap al Coll de la Creu de Meians, 1925 m; de Núria al
Collet Verd, 2150 m; Coma de Fontnegra, 2050 m;Coma del Gispet, 2050 m;Coma
de Vaca, 2250 m, 2300 m;Coma de Fresers, 2100 m; vora les Fonts del Freser, 2500
m; Serra de la Canya, 2100 m.
A la zona pre-pirinenca, molt espars: Prat de Jou, 1675 m; Plans de Pòrtoles, 1650 ffi.

Un exemplar de l'herbari Cadevall, provinent, segons l'etiqueta adjunta, dels llocs hu
mits de la vall de Ribes (i corresponent probablement a la seva citació de Montagut),
pertanyen realitat a C. demissa (bé que sembla tenir una certa influéncia de C.
lepidocarpa).

Aquesta forma d'altitud de C. fiava és una planta petita (generalment, de 8-15 cm),
amb les fulles de 2-4 mm d'amplada, rígides i sovint tan llargues com la tija. Les bràc
tees de la inflorescència són també amples (gairebé com les fulles) i la inferior sol
ésser més llarga que aquella i generalment reflexa o patent. L'espiga masculina és
sèssil o, més correntment, presenta un curt pedicel. Les espigues femenines són globo
ses, d'uns (5)8-11 x (4)5-7 mm, i, a part de 2 o 3 de superiors molt acostades, n'hi



pot haver una d'inferior força distant o, fins i tot, ginobàsica. Els utricles, poc cor-
bats, mesuren uns 4 mm i s'atenúen en un bec que fa 1.5(2) mm; els inferiors esdeve-
nen mes o menys patents o reflexos. 

La planta ha estât atribuida repetidament i per diversos autors a d'altres taxons. No 
creiem que pugui assimilar-se a C. nevadensis, les formes tipiques del quai tenen els 
utricles molt menuts (1.5-2 mm) i les fulles estretes i curtes. Sobre la improcedencia 
d'aquesta identificado vegeu que en diu VIC. (Carex: 192-194), el quai creu que la 
planta pirinenca ha de portar-se a C. serótina (= C. oederi) var. alpestris. També 
ROUY (Fl. Fr. XIII: 474) opina que les poblacions pirinenques dels llocs elevats, 
anomenades C. nevadensis per diversos autors, pertanyen a C. oederi var. alpestris 
Asch. et Graebn. Nosaltres, perô, no estem d'acord amb aquesta identificado, car 
C. serótina presenta els utricles mes petits que els de la planta pirinenca, rectes i 
contrets sobtadament en un bec curt; i la var. alpestris, segons la descripció original, 
té els glomèruls femenins d'uns 4 x 5 mm. Els nostres exemplars concorden cla-
rament amb la planta dels Alps anomenada C. flava var. alpina, i, en canvi, s'allunyen 
ostensiblement de C. nevadensis i de C. serótina. Creiem, dones, que tant les poblacions 

Fig. 27. Carex flava var. alpina. Aspecte general de la planta (lleugerament augmentada) i detalls de 
l'utricle sencer (x 8) i en secció mostrant el fruit (x 14). 
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pot haver una d'inferior força distant o, fins i tot, ginobàsica. Els utricles, poc cor·
bats, mesuren uns 4 mm i s'atenuen en un bec que fa 1.5(2) mm; els inferiors esdeve
nen més o menys patents o reflexos.
La planta ha estat atribuïda repetidament i per diversos autors a d'altres tàxons. No
creiem que pugui assimilar-se a C. nevadensis, les formes típiques del qual tenen els
utricles molt menuts CI .5-2 mm) i les fulles estretes i curtes. Sobre la improcedència
d'aquesta identificació vegeu què en diu VIC. (Carex: 192-194), el qual creu que la
planta pirinenca ha de portar-se a C. serotina (= C. oeden) var. alpestris. També
RüUY (FI. Fr. Xll/: 474) opina que les poblacions pirinenques dels llocs elevats,
anomenades C. nevadensis per diversos autors, pertanyen a C. oederi var. alpestris
Asch. et Graebn. Nosaltres, però, no estem d'acord amb aquesta identificació, car
C. serafina presenta els utricles més petits que els de la planta pirinenca, rectes i
contrets sobtadament en un bec curt; i la var. alpestris, segons la descripció original,
té els glomèruls femenins d'uns 4 x S mm. Els nostres exemplars concorden cla
rament amb la planta dels Alps anomenada C. fiava var. alpina, i, en canvi, s'allunyen
ostensiblement de C. nevadensis i de C. serotina. Creiem, doncs, que tant les poblacions

Fig. 27. earex /lava var. alpina. Aspecte general de la planta (lleugerament augmentada) i detalls de
l'utricle sencer (x 8) i en secció mostrant el fruit (x 14).



pirinenques com les alpines (i potser també les de Còrsega) considerades per molts 
autors com a formes de C. nevadensis han d'atribuir-se a aquella varietat de C. flava. 
Assenyalarem, d'altra banda, que ja el mateix VIC. (/. c.) havia dit que C. nevadensis 
no existía ni als Alps ni a Còrsega. 

Un altre problema que planteja aquesta varietat alpina de C. flava és la seva identitat 
amb la forma boreal denominada C. flavella V. Krecz. Si fem cas, però de FAGERS-
TRÖM, el material medioeuropeu donat com a C. flavella o C. nevadensis var. flavella 
no tindria res a veure amb la planta descrita per KREUCZETOWICZ. 
Es possible que l'estirp en qüestió mereixi una categoria sistemàtica mes elevada 
(almenys de subspècie); però, conscients del nostre coneixement poc aprofundit del 
complex grup de C. flava, no volem proposar nous taxons ni noves combinacions. 

1383. Carex demissa Horneman; C. tumidicarpa N. J. Andersson 

— Estatges monta i subalpi, rrr. 8257-1900 m. 
Llocs humits. VI-VII. 

Entre el Pia d'Anyella i la Collada de Toses, 1900 m; Ribesaltes, 1175 m; llocs humits 
de la vali de Ribes (segurament, Aigùes de Ribes) (CAD. herb., sub. C. flava). 

D G 1 8 . 3 8 . Lateatl. 

1384. Carex pallescens L. 

- Estatges monta i subalpi, r. 975-1900 m. 
Mulleres i prats humits. Molinietalia; més rarament al Nardion. V-VII. 

Santa Caterina, 1050 m; sobre el Bosc del Rei, 1100 m; Prat de Jou, 1675 m; Roques 
Blanques, 975 m; cap a Nevà, 1300 m; vali Estremerà, 1250 m; la Farga de Queralbs, 
1100 m; Gorges del Freser, 1900 m; Plans de Pòrtoles, 1650 m; Pia de Pena, 1725 m. 

1385. Carex hallerana Asso 

— Estatge monta a la zona meridional de la Vali, r. Fora d'aquest sector, esporàdic, 
però ascendeix fìns a l'estatge alpi. 825-1200 (2350) m. 
Calci'cola. Al sector meridional de la comarca apareix als prats secs de YAphyllan-

thion i a les roques assolellades; més al Nord és exclusivament rupicola. III-VII. 

Sector meridional extrem: Sobre el Sagnari, 975 m; La Corba, 850 m; solells de Can 
Perramon de Baix, abundant, 825-1200 m; entre Can Maiols i Saltor (Ripollès), 
1200 m. 

Altres sectors: Vessant meridional del Taga, sobre les roques, 1900 m; Roques Blan
ques, 1000 m; roques calcàries de la vali Estremerà (prop la Balma del Fadn , Estret 
del Forn,...), 1200-1250 m; vers la Cova del Penitent, 1900 m; Coma de Fontseca, 
2350 m. 

DG 29 ,39 , 1 8 , 2 8 , 3 8 . Oròfit alp. 

DG 3 9 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Circumbor. 

DG 2 9 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Latemed. 
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pirinenques com les alpines Ci potser també les de Cbrsega) considerades per molts
autors com a formes de C. nevadensis han d'atribuir-se a aquella varietat de C. j1ava.
Assenyalarem, d'altra banda, que ja el mateix VIC. (I. c.) havia dit que C. nevadensis
no existia ni ais Alps ni a Còrsega.
Un altre problema que planteja aquesta varietat alpina de C. jlava és la seva identitat
amb la forma boreal denominada C. jlavella V. Krecz. Si fem cas, però de FAGERS
TRbM, el material medioeuropeu donat com a C. jlavella o C. nevadensis var. jlavella
no tindria res a veure amb la planta descrita per KREUCZETOWICZ.
És possible que l'estirp en qüestió mereixi una categoria sistemàtica més elevada
(almenys de subspècie); però, conscients del nostre coneixement poc aprofundit del
complex grup de C. jlava, no volem proposar nous tàxons ni noves combinacions.

DG 29, 39,18,28,38. Oròfit alp.

1383. Carex demissa Horneman; C. tumidicarpa N. J. Andersson

- Estatges montà i subalpí, rrr. 825?-1900 m.
Llocs humits. VI-VII.

Entre el Pla d'Anyella i la Collada de Toses, 1900 m; Ribesaltes, 1175 m; llocs humits
de la vall de Ribes (segurament, Aigües de Ribes) (CAD. herb., sub. C. jlava).

DG 18,38. Lateatl.

1384_ Carex pallescens L.

- Estatges montà i subalpí, r. 975-1900 m.
Mulleres i prats humits. Molinietalia; més rarament al Nardion. V-VII.

Santa Caterina, 1050 m; sobre el Bosc del Rei, llOO m; Prat de Jou, 1675 m; Roques
Blanques, 975 m; cap a Nevà, 1300 m; vall Estremera, 1250 m; la Farga de Queralbs,
1100 m; Gorges del Freser, 1900 m; Plans de Pòrtoles, 1650 m; Pla de Pena, 1725 m.

DG 39, 28, 38, 37.

1385. Carex hallerana Assa

Circumbor.

- Estatge montà a la zona meridional de la Vall, r. Fora d'aquest sector, esporàdic,
però ascendeix fins a l'estatge alpí. 825-1200 (2350) m.
Calcícola. Al sector meridional de la comarca apareix als prats secs de l'Aphyllan
thion i a les roques assolellades; més al Nord és exclusivament rupícola. III-VII.

Sector meridional extrem: Sobre el Sagnari, 975 m; La Corba, 850 m; solells de Can
Perramon de Baix, abundant, 825-1200 m; entre Can Maiols i Saltor (Ripollès),
1200 m.
Altres sectors: Vessant meridional del Taga, sobre les roques, 1900 m; Roques Blan
ques, 1000 m; roques calcàries de la vall Estremera (prop la Balma del Fadrí, Estret
del Forn, ...), 1200-1250 m; vers la Cova del Penitent, 1900 m; Coma de Fontseca,
2350 m.

DG 29, 28, 38, 37. Latemed.



1386. Carex ornithopoda Willd. subsp. ornithopoda 

Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 19, Festucetum scopariae, 
sub. var. elongate); Serra de l'Embut, 2240 m, vali de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL., 
/. с. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum). 
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 taula);Pla de Gorrablanc, 2450 m (SER
VE, Леей, сотр.: 153, Hieracio-Festucetum supinaè). 

- De l'estatge monta inferior a l'alpi, en substrats calcaris о рос àcids, г. 825-2450 m. 
Calcícola. Rarament en terrenys silicis. Prats, llocs tarterosos, roques,... preferent-
ment en ambients frescals. Seslerietalia, etc. IV-VII. 

Torrent de la Corba, Barricò, sobre Angeláis (1100 m), baga de Campelles (1300-
1575 m), La Covil (1800 m), baga de Toses (1475 m), de Rialb a Batet (1100 m), 
baga d'Estremerà, cap al Prat del Вас (1275 m), Coma de l'Embut (2300 m), Coma de 
Fresers (2100 m), Bac de l'Heura, cap a.Conivella (1400 m), Pineda Rosta (1500 m), 
Sant Amanç (1650-1750 m). 

DG 29, 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

subsp. ornithopodioides (Hausmann) Nyman 

Pu igmal (SEN. ,^d¿ : 182). 

— Estatge alpi, rrr. Tipie de les congesteres basifiles (Aràbidetalia coeruleae). 

Ras de l'Ortigar, 2300 m; massis del Puigmal, 2600 m (SEN., herb.). 

DG 29. Oròfìt alp. 
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9 Carex hallerana

7
2 3

1386. Carex omithopoda Willd. subsp. omithopoda

Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. aip. t. 19, Festucetum scopariae,
sub. var. eiongata); Serra de l'Embut, 2240 m, vall de Finestrelles, 2200 m (BR.-BL.,
i. c. t. 20, Eiyneto-Oxytropidetum).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 taula); Pla de Gorrablanc, 2450 m (SER
VE, Rech. comp.: 153, Hieracio-Festucetum supinae).

- De l'estatge montà inferior a l'alpí, en substrats calcaris o poc àcids, r. 825-2450 m.
Calcícola. Rarament en terrenys silicis. Prats, llocs tarterosos, roques, ... preferent
ment en ambients frescals. Sesierietalia, etc. IV-VII.

Torrent de la Corba, Barricó, sobre Angelats (1100 m), baga de Campelles (1300
1575 m), La Covil (1800 m), baga de Toses (1475 m), de Rialb a Batet (1100 m),
baga d'Estremera, cap al Prat del Bac (1275 m1Coma de l'Embut (2300 m), Coma de
Fresers (2100 m), Bac de l'Heura, cap aConivella (1400 m), Pineda Rosta (1500 m),
Sant Amanç (1650-1750 ml.

DG 29, 39,18,28,38,27,37. Eur.

subsp. omithopodioides (Hausmann) Nyman

Puigmal (SEN., Add.: 182).

- Estatge alpí, rrr. Típic de les congesteres basíf¡]es (Arabidetalia coeruieae).

Ras de ¡'Ortigar, 2300 m; massís del Puigmal, 2600 m (SEN., herb.).

DG29. Oròfit alp.



1387. Carex digitata L. 

— Estatges monta i subalpí, al sud de Ribes, preferentment en terrenys calcaris. A 
la zona meridional de la Vali, ce; a la resta de la comarca, rar, i molt rar o nul al sec
tor occidental. 800-1750 m. 

Boscos poc o molt humits. Té una clara preferencia pels sois forestáis bàsics o neu
tres, eutròfics. Sobretot ais Fagetalia; també ais Vaccinio-Piceetalia, etc. IV-VI. 

Fagedes d'Esteguelella, vers el Casot (850 m), Collada de Grats, cap a Estèguel, fage-
da del Sagnari, torrent de la Corba, vali de Barricò, El Grau (1250 m), sota la Roca 
del Corb (1400 m), torrent Roig (fréquent a la fageda), baga de Perramon, Can Gorra 
(975 m), vali d'Angeláis (900-1300 m), baga de Campelles, Bac de l'Heura, Bosc de 
Ribes, baga d'Estremerà, sobre Rialb (1175 m), Bosc d'en Cigala, Mas Conili, l'Orri, 
fageda dels Prats (1450 m), baga de Bruguera, La Portella (1275 m ) baga de Sant 
Amanç (fins a uns 1750 m). 
SEN. l'assenyala al Puigmal (Add.: 182), localitat inversemblant. A l'herbari d'aquest 
botànic no hi ha, evidentment, exemplars que avalin aitai citació. 

DG 28, 38, 27, 37. Eur. 

1388. Carex humilis Leysser 

— Estatges monta i subalpí, en terrenys calcaris, ecc; penetra a l'estatge alpi. 775-
2000 (2350 ) m. 
Calcicola, bé que es fa també en terrenys silicis poc àcids. Viu als prats mes o menys 
xeròfils, on arriba a èsser molt abundant. Aphyllanthion, Ononidetalia striatae, Xe-
robromion, Festucion gautieri; mes rarament al Mesobromion. III-V. 

Des de l'entrada de la Vali fins al Puigllançada, a la Coma de Fontseca i als Plans de 
Portóles. El Casot (800 m), El Sagnari, soleils de la Corba, soleil de la vali d'Estegue
lella (molt abundant), Collada de Grats, Golobran, Can Perramon de Baix, soleil de la 
vali de Barricò, Serrât de l'Home, El Portet, El Baell, La Berruga (1775 m), La Covil 
(1875 m), Costa Pubilla (2000 m), Pedra Picada (2000 m), Costa Borda, baga de 
Toses, vessants del cim de Pleta Roja, Coli de la Creueta (1900 m), Pia de Rus (1975 
m), Costes de l'Huguet (2050 m), Puigllançada (2350 m), Pia d'Anyella, vers la Colla
da de Toses, Roques Blanques, Costes de Segura, Els Estiradors, Pedrera (975 m), 
sobre Segura (1275 m), de Batet a Rialb, Rialb, baga d'Estremerà (als llocs rocosos 
calcaris), Coma de Fontseca (2350 m), Els Emprius de Serrât (1650 m), Pia dels 
Anyells (1850 m), vers l'Atalaiador (2050 m), torrent del Forn (1200 m), Santa Cate
rina (1000 m), Mas Conili, Conivella, sobre la Falgosa, sobre Can Barratort (1425 m), 
Plans de Portóles, Clots de Maçana, vessants soleils del Taga (fins a vora el cim ma-
teix, 2025 m), Camp dels Dois (1500 m), Cingles de Sant Eloi (1700 m), soleil de 
Sant Amanç (fins al cim, 1800 m), etc. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 27, 37. Eur. cont.-Submed. 

1389. Carex caryophyllea Latour.; C. verna Chaix, C. praecox Jacq., non Schreber 

Nuria (CAD., Caricol: 18; FI. Cat. VI: 75) (SEN., FI. N.: 78). 
Nuria, 2200 m, vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopa-
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1387. Carex digitata L.

- Estatges montà i subalpí, al sud de Ribes, preferentment en terrenys calcaris. A
la zona meridional de la Vall, cc; a la resta de la comarca, rar, i molt rar o nul al sec
tor occidental. 800-1750 m.
Boscos poc o molt humits. Té una clara preferència pels sòls forestals bàsics o neu
tres, eutròfics. Sobretot als Fagetalia; també als Vaccinio-Piceetalia, etc. IV-VI.

Fagedes d'Esteguelella, vers el Casot (850 m), Collada de Grats, cap a Estèguel, fage
da del Sagnari, torrent de la Corba, vall de Barricó, El Grau (1250 m), sota la Roca
del Corb (1400 m), torrent Roig (freqüent a la fageda), baga de Perramon, Can Gorra
(975 m), vall d'Angelats (900-1300 m), baga de Campelles, Bac de l'Heura, Bosc de
Ribes, baga d'Estremera, sobre Rialb (1175 m), Bosc d'en Cigala, Mas Conill, l'Orri,
fageda dels Prats (1450 m), baga de Bruguera, La Portella (1275 m} baga de Sant
Amanç (fins a uns 1750 m).
SEN. l'assenyala al Puigmal (Add.: 182), localitat inversemblant. A l'herbari d'aquest
botànic no hi ha, evidentment, exemplars que avalin aital citació.

DG 28,38,27,37. EUL

1388. Carex humilis Leysser

- Estatges montà i subalpí, en terrenys calcaris, ccc; penetra a l'estatge alpí. 775
2000 (2350 ) m.
Calcícola, bé que es fa també en terrenys silicis poc àcids. Viu als prats més o menys
xeròf¡)s, on arriba a ésser molt abundant. Aphyllanthion, Ononidetalia striatae, Xe
robromion, Festucion gautieri; més rarament al Mesobromion. lII-V.

Des de l'entrada de la Vall fins al Puigllançada, a la Coma de Fontseca i als Plans de
r"Òrtoies. El Casot (800 m), El Sagnari, solells de la Corba, solell de la vall d'Estegue
lella (molt abundant), Collada de Grats, Golobran, Can Perramon de Baix, solell de la
vall de Barricó, Serrat de l'Home, El Portet, El Baell, La Berruga (1775 m), La Covil
(1875 m), Costa Pubilla (2000 m), Pedra Picada (2000 m), Costa Borda, baga de
Toses, vessants del cim de Pleta Roja, Coll de la Creueta (1900 m), Pla de Rus (1975
m), Costes de l'Huguet (2050 m), Puigllançada (2350 m), Pla d'Anyella, vers la Colla
da de Toses, Roques Blanques, Costes de Segura, Els Estiradors, Pedrera (975 m),
sobre Segura (1275 m), de Batet a Rialb, Rialb, baga d'Estremera (als llocs rocosos
calcaris), Coma de Fontseca (2350 m), Els Emprius de Serrat (1650 m), Pla dels
Anyells (1850 m), vers l'Atalaiador (2050 m), torrent del Forn (1200 m), Santa Cate
rina (1000 m), Mas Conill, Conivella, sobre la Falgosa, sobre Can Barratort (1425 m),
Plans de Pòrtoles, Clots de Maçana, vessants solells del Taga (fms a vora el cim ma
teix, 2025 m), Camp dels Dois (1500 m), Cingles de Sant Eloi (1700 m), solell de
Sant Amanç (fins al cim, 1800 m), etc.

DG 29, 39,18,28,38,27,37. EUL cont.-Submed.

1389. Carex caryophyllea Latour.; C. verna Chaix, C. praecox Jacq., non Schreber

Núria (CAD., Caricol.: 18;F1. Cat. VI: 75)(SEN.,F1. N: 78).
Núria, 2200 m, vers el Puigmal, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 161, Festucetum scopa-



riae subassociació de Festuca ovina subsp. indigesta); vali de Finestrelles, 2200 m 
(BR.-BL., /. c. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum); al N. de Nuria, 2200 m (BR.-BL., 
/. c. t. 22, Hieracieto-Festucetum spadiceae); Pie de Finestrelles, 2600 m, vers el Pie 
de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., /. c. t. 23, Pumileto-Festucetum supinae). 
Collada de Toses, 1750 m (RIVAS MART., Pastiz. t. 1, Campanulo-Festucetum es-
kiaé). 

Pia de Gorrablanc, 2450 m (SERVE, Redi, comp.: 153, Hieracio-Festucetum su
pinae). 

— Estatges monta i subalpí, ccc; penetra àmpliament a l'estatge alpi, on és relativa-
ment rar. 800-2600 m. 
Característic deis prats mesófìls. De l'alianca Mesobromion; també ais Seslerietalia, 
ais Carícetalia curvulae, etc. III-VI (Vili). 

Des de la zona meridional de la Vali fins al Puigllancada, a la Coma de Fresers i a la 
Collada Verda. Algunes localitats representatives: Can Perramon de Baix, Barricò, 
Aigiies de Ribes, El Baell, Campelles, Roques Blanques, Ventola, Plañóles, Nevà, 
Espinosa, baga de Fornells, Toses, Collada de Toses, Pia d'Anyella, Pia de Rus (1900 
m), Costa Rasa (2100 m), cap al Coli de la Creu de Meians (1925 m), Dòrria, Co
ma de Planes, voltants de Ribes, Batet, Rialb, Queralbs, vali Estremerà, Coma de 
Fontseca (2350 m), Serrai, Pia dels Anyells (1850 m\Coma de Fontalba (2225 m), 
Gorges de Nuria, voltants de Nuria, Emprius del Freser (2350 m), Coma de les 
Eugues (2600 m), Ribesaltes, Mas Conili, sobre la Falgosa, Pardines, l'Orri Veli, llisos 
de Taga (fins vora el cim), Clots de Macana, Pia de Freixe, Bruguera, sobre Saltor, 
etc. etc. 

A les zones elevades no són rares les formes de transició entre aquesta espècie i C. 
umbrosa subsp. huetiana. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48, 27, 37. Lateeur. 

Carex nuriae Sen. 

Capcalera de la Coma de Noufonts (SEN., Add.: 182). 

- El plec de l'herbari Sennen corresponent a aquesta citació porta una etiqueta que diu: " C Nu
riae Sennen = C. mixta var. gynobasis Rouy - Nuria à Noufonts, 2600 m"; i en un paper a part el 
mateix SEN. escriví "Se rapporte au C. praecox (caryophillea) dont il est une forme alpine". A 
l'herbari Cadevall es troba un duplicat d'aquest plec, en el qual CAD. anotà "mihi C. praecox". 
Tant el plec de l'herbari Sennen com el de l'herbari Cadevall contenen dues menes de mostres; 
unes corresponen a C. caryophyllea i les altres són C parviflora. Un dels exemplars d'aquesta 
darrera espècie presenta una espiga femenina basai, carácter que no és pas massa extraordinari en 
el taxòn en qüestió. Resulta forca sorprenent que mostres de dues especies tan ditintes fossin 
reunides en un mateix plec i sota un mateix nom. 

1390. Carex umbrosa Host; C. polyrrhiza Wallr. 

subsp. umbrosa 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 81 , amb dubte; in CAD., Caricol: 18, FI. 

Cat. VI: 75). 
Vessant E del Pie de Segre, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp.: 152, Festucetum scopariae). 
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riae subassociació de Festuca ovina subsp. indigesta); vall de Finestrelles, 2200 m
(BR.-BL.,/. e. l. 20, Elyneto-Oxytropidetum); al N. de Núria, 2200 m (BR.-BL.,
I. e. t. 22, Hieracieto-Festueetum spadieeae); Pic de Finestrelles, 2600 m, vers el Pic
de la Fossa del Gegant, 2300 m (BR.-BL., I. e. t. 23, Pumileto-Festueetum supinae).
Collada de Toses, 1750 m (RIVAS MART., Pastiz. l. I, Campanulo-Festueetum es
kiae).
Pla de Gorrablanc, 2450 m (SERVE, Reeh. comp.: 153, Hieracio-Festueetum su
pinae).

- Estatges montà i subalpí, cec; penetra àmpliament a l'estatge alpí, on és relativa
ment rar. 800-2600 m.
Característic dels prats mesófl1s_ De l'aliança Mesobromion; també als Seslerietalia,
als Carieetalia eurvulae, etc_ III-VI (VIII).

Des de la zona meridional de la Vall fins al Puigllançada, a la Coma de Fresers i a la
Collada Verda. Algunes localitats representatives: Can Perramon de Baix, Barricó,
Aigües de Ribes, El Baell, Campelles, Roques Blanques, Ventolà, Planoles, Nevà,
Espinosa, baga de Fornells, Toses, Collada de Toses, Pla d'Anyella, Pla de Rus (1900
ml, Costa Rasa (2100 ml, cap al Coll de la Creu de Meians (1925 ml, Dòrria, Co
ma de Planès, voltants de Ribes, Batet, Rialb, Queralbs, vall Estremera, Coma de
Fontseca (2350 ml, Serrat, Pla dels Anyells (1850 m1 Coma de Fontalba (2225 ml,
Gorges de Núria, voltants de Núria, Emprius del Freser (2350 ml, Coma de les
Eugues (2600 ml, Ribesaltes, Mas Conill, sobre la Falgosa, Pardines, l'Orri Vell, llisos
de Taga (fins vora el cim), Clots de Maçana, Pla de Freixe, Bruguera, sobre Saltor,
etc. etc.

A les zones elevades no són rares les formes de transició entre aquesta espècie i C.
umbrosa subsp. huetiana.

DG 29, 39,18,28,38,48,27,37.

Carex nuriae Sen.

Lateeur.

Capçalera de la Coma de Noufonts (SEN., Add.: 182).

- El plec de l'herbari Sennen corresponent a aquesta citació porta una etiqueta que diu: "c Nu·
riae Sennen = C. mixta var. gynobasis Rauy - Núria à Noufonts. 2600 m"; i en un paper a part el
mateix SEN. escriví "Se rapporte au C. praecox (caryophillea) dont il est uoe forme alpine". A
l'herbari Cadevall es troba un duplicat d'aquest plec, en el qual CAD. anotà "mihi C. praecox".
Tant el plec de l'herbari Sennen com el de l'herbari Cadevall contenen dues menes de mostres;
unes corresponen a C. caryophyllea i les altres són e parviflora. Un dels exemplars d'aquesta
darrera espècie presenta una espiga femenina basal, caràcter que no és pas massa extraordinari en
el taxòn en qüestió. Resulta força sorprenent que mostres de dues espècies tan ditintes fossin
reunides en un mateix plec i sota un mateix nom.

1390. Carex umbrosa Host; C. polyrrhiza Wallr.
subsp_ umbrosa

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 81, amb dubte; in CAD., Carieo/.: 18, R.
Cat. VI: 75).
Vessant E del Pic de Segre, 2150 m (BR_-BL., Vég. alp.: 152, Festueetum ,copariae)_



- Estatge subalpí, on sembla molt rar. 1600-2150 m. 
Es fa principalment ais llocs humits. Molinietalia, etc. VI-VII. 

Cap a la Collada de Toses, 1650 m; baga de Fornells, 1600 m; sota el Salt del Sastre, 
1625 m; entre Nuria i el Pia de Sallent, 1875 m; Les Marrades, 1775 m; part superior 
de les Gorges del Freser, 1900 m. 

La citació de BR.-BL., refenda a un habitat clarament xeròfil, potser s'ha d'atribuir a 
la subsp. huetiana. 

DG 29, 39, 18 ,28 . Eur. C-W 

subsp. huetiana (Boiss.) Soó; C. mixta Miég. 

Nuria (SEN., Add.: 181). 

Puigmal (SEN., Add.: 182). El mateix autor inclou la planta en el seu catàleg nurienc 
(FI. N.: 78) sense fer cap comentan. Puigmal, Noufonts (SEN. in CAD., FI. Cat. VI: 
63). 
Nuria, 2050 m, 2150 m, Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-
Pinguiculetum grandiflorae); Serra de l'Embut, 2240 m, vali de Finestrelles, 2200 m 
(BR.-BL., /. c. t. 20, Elyneto-Oxytropidetum). 
Nuria (FONT in V I C , Carex: 132, sub C. mixta var. huetiana). 

— Alta muntanya axial, ecc. A la zona pre-pirinenca no tan corrent. Davalía a l'estat
ge monta. (1300) 1600-2700 m. 
Bé que apareix de vegades en llocs humits (BR.-BL. el considera espècie característi
ca del Carici-Pinguiculetum, al. Canción bicolori-atrofuscae), és més freqüent encara 
a les pastures, en ambients poc o molt secs (Nardion, Caricetalia curvulae, Mesobro-
mion, etc.). V-VIII (IX). 

Molt corrent a la zona axial: vora la Collada de Toses (1700 m), cap al Coli de la Creu 
de Meians (1800 m), vali Estremerà (2050 m), Balma del Fadrí (1300 m), Coma de 
Fontalba, Gorges de Nuria, voltants de Nuria, Ras de l'Ortigar, Roe de la Male, Coma 
de l'Embut (2250 m), Coma de Noufonts (2300-2700 m), Pie de l'Àliga, coli de Tor-
reneules (2580 m), Collet de Fontnegra (2575 m), Coma de Vaca, Coma de les 
Eugues, Coma de Fresers (2500 m), Tirapits (2700 m), Balandrau, Coli deis Homes, 
Serra de la Canya, Pia del Mig (1800 m), Puig Cerverís, Collada de Meianells, Mont-
roig, etc. etc. 
Serra de Montgrony: Puigllancada, 2200 m; Pía d'Anyella, 1850 m; Costes de l'Hu-
guet, 1950 m; Pía de Rus, 1880 m; cap al Coli de la Creueta, 1900 m; sobre Toses, 
1550 m; Coli de les Fontetes, 1875 m; Coli del Remolo, 1850 m; Costa Pubilla, 1975 
m; Prat de Jou, 1650 m; Pía de Prats, 1550 m; baga del Baell, 1500 m. 
Serres pre-pirinenques orientáis: llisos de Taga (fins al cim mateix), 1600-2000 m; 
Conivella, 1450 m; Pía de la Llagona, 1750 m; Puig de Coma d'Olla, 1850 m; Coli del 
Pal, 1680 m; Tossal de la Collada Verda, 1625 m. 

Hom observa formes de transició entre les dues subspècies de C. umbrosa. I no son 
rars tampoc els individus que semblen intermedis entre C. umbrosa subsp. huetiana i 
C. caryophyllea. 
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- Estatge subalpí, on sembla molt rar. 1600-2150 m.
Es fa principalment als llocs humits. Molinietalia, etc. VI-VII.

Cap a la Collada de Toses, 1650 m; baga de Fornells, 1600 m; sota el Salt del Sastre,
1625 m; entre Núria i el Pla de Sallent, 1875 m; Les Marrades, 1775 m; part superior
de les Gorges del Freser, 1900 m.

La citació de BR.-BL., referida a un hàbitat clarament xeròfil, potser s'ha d'atribuir a
la subsp. huetiana.

DG 29, 39,18,28. Eur. CoW

subsp. huetiana (Boiss.) Saó; C. mixta Miég.

Núria (SEN., Add.: 181).
Puigmal (SEN., Add.: 182). El mateix autor inclou la planta en el seu catàleg nurienc
(A. N.: 78) sense fer cap comentari. Puigmal, Noufonts (SEN. in CAD., A. Cat. VI:
63).
Núria, 2050 m, 2150 m, Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Carieeto
Pinguieu/etum grandij1orae); Serra de l'Embut, 2240 m, vall de Finestrelles, 2200 ro
(BR.-BL., /. e. t. 20, E/yneto-Oxytropidetum).
Núria (FONT in VIC., Carex: 132, sub C. mixta var. huetiana).

~ Alta muntanya axial, cec. A la zona pre-pirinenca no tan corrent. Davalla a l'estat
ge montà. (1300) 1600-2700 m.
Bé que apareix de vegades en llocs humits (BR.-BL. el considera espècie característi
ca del Cariei-Pinguieu/etum, al. Carieion bie%ri-atrofuseae), és més freqüent encara
a les pastures, en ambients poc o molt secs (Nardion, Caricetalia curvulae, Mesobro
mion, etc.). V-VIII (IX).

Molt corrent a la zona axial: vora la Collada de Toses (1700 m), cap al Coll de la Creu
de Meians (1800 m), vall Estremera (2050 m), Balma del Fadrí (1300 m), Coma de
Fontalba, Gorges de Núria, voltants de Núria, Ras de l'Ortigar, Roc de la Malè, Coma
de l'Embut (2250 m), Coma de Noufonts (2300-2700 m), Pic de l'Àliga, coll de Tor
reneules (2580 m), Callet de Fontnegra (2575 m), Coma de Vaca, Coma de les
Eugues, Coma de Fresers (2500 m), Tirapits (2700 m), Balandrau, Coll dels Homes,
Serra de la Canya, Pla del Mig (1800 m), Puig Cerverís, Collada de Meianells, Mont
roig, etc. etc.
Serra de Montgrony: Puigl1ançada, 2200 m; Pla d'Anyella, 1850 m; Costes de l'Hu
guet, 1950 m; Pla de Rus, 1880 m; cap al Coll de la Creueta, 1900 m; sobre Toses,
1550 m; Coll de les Fontetes, 1875 m; Coll del Remoló, 1850 m; Costa Pubilla, 1975
m; Prat de Jou, 1650 m; Pla de Prats, 1550 m; baga del Baell, 1500 m.
Serres pre-pirinenques orientals: llisos de Taga (fIns al cim mateix), 1600-2000 ro;
Conivella, 1450 m; Pla de la Llagona, 1750 m; Puig de Coma d'Olla, 1850 m; Coll del
Pal, 1680 m; Tossal de la Collada Verda, 1625 m.

Hom observa formes de transició entre les dues subspècies de C. umbrosa. I no són
rars tampoc els individus que semblen intermedis entre C. umbrosa subsp. huetiana i
C. earyophyllea.



Practicament cap dels botanies estudiosos dels Pirineus orientals no ha assenyalat la 
freqiiencia de C. umbrosa subsp. huetiana als prats d'altitud, on la planta es de vega-
des abundant. 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48. Orofit alp. (Pirineus i Balcans) 

1391. Carex tomentosa L.; C. filiformis auct., non L. 

Davant del balneari Montagut (CAD., Fl. V.: 119 i 133; Fl. Cat. VI: 73). La citacio es 
recollida per VAYR. (PL Cat. 1931: 61). 

— Estatge monta inferior, rrr. 

Vores del Rigard, sota els Cofoms, 950 m, dins el Filipendulion; sota Roques Blan-
Blanques, 975 m, als prats humits. 
Pel que fa a la indicacio de CAD., aquest autor dona com a habitat de la planta, a la 
Fl. V. "prats acids" i a les etiquetes dels plecs d'herbari "bosc acid" i "collibus ari-
dis" (BC 638236). CAD. assenyala, d'altrabanda, que l'exemplar d'Aigiies de Ribes 
difereix del tipus, segons PAU, perque es una planta petita i amb les esquames mes 
curtes. Les mostres del seu herbari son, realment, exemplars molt esquifits, a causa, 
potser, que creixien en un ambient excepcionalment sec. 

D G 2 8 . 3 8 . Eur. 

1392. Carex ericetorum Pollich var. approximata (All.) K. Richter 

Muntanyes de Niiria (VAYR., Cat. N.: 80; in CAD., Caricol: 18, Fl. Cat. VI: 72). 
Pic de Finestrelles, 2600 m. Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 2500 
m (BR.-BL., Veg. alp. t. 23 , Pumileto-Festucetum supinae). 
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 taula) (SERVE, Rech, comp.: 153, 
Hieracio-Festucetum supinae) (BAUD, et SERVE, Group, veg. Pla t. 1,2, 7, Hiera-
cio-Festucetum supinae, sub C. approximata); marge del Pla de Gorrablanc, 2400 m 
(BAUD, in SOUT., Mod. supraf.: 125 taula). 
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona del Pla de les Salines-Puigmal, 2310-2650 
m, dins les comunitats amb Festuca supina (vegeu t. XVIII, XIX, XX i XXIV). 
Vessant de Queralbs, 2200 m (NEGRE et SERVE, Prosp. t. Festuco-Iberidetum 
forma B amb Festuca aurea). 

— Alta muntanya axial, c. Tambe a la Serra de Montgrony, sobretot al seu extrem 
occidental. 1800-2650 m. 
Pastures acidofiles. Caracteristic del Hieracio-Festucetum airoidis (Festucion airoi-
dis). VI-VIII. 

Frequent a la zona axial, i localment abundant. Coma de Fontseca, 2450 m; sobre el 
Collet de les Barraques, 1975 m; Coma de Fontalba, 2200 m; Coma de Gombreny, 
2150 m; Coma de la Perdiu; Niiria, 2000 m; sobre el Roc de la Male, 2200 m; Els En-
treforcs, 2200 m; Collet Verd, 2200 m; Coma de l'Embut, 2300 m; Coma de Fontne-
gra, 2090 m; vers el Pic de l'Aliga; Coll de Torreneules, 2580 m; entre la Coma de 
Vaca i la Coma de Fresers, 2350 m, molt abundant; sobre el Roc de l'Orri, 2400 m; 
Balandrau, 2500 m. 
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Pràcticament cap dels botànics estudiosos dels Pirineus orientals no ha assenyalat la
freqüència de C. umbrosa subsp. huetiana als prats d'altitud, on la planta és de vega·
des abundanl.

DG 29, 39, 18,28,38,48. Oròfit alp. (pirineus i Balcans)

1391. Carex tomentosa L.; C. filiformis aucl., non L.

Davant del balneari Montagut (CAD., R. v.: 119 i 133; R. Cat. VI: 73). La citació és
recollida per VAYR. (P/. Cat. 1931: 61).

- Estatge montà inferior, rrT.

Vores del Rigard, sota els Cofoms, 950 m, dins el Filipendulion; sota Roques Blan
Blanques, 975 m, als prats humits.
Pel que fa a la indicació de CAD., aquest autor dóna com a hàbitat de la planta, a la
F/. V. "prats àcids" i a les etiquetes dels plecs d'herbari "bosc àcid" i "collibus ari·
dis" (BC 638236). CAD. assenyala, d'altra banda, que l'exemplar d'Aigües de Ribes
difereix del tipus, segons PAU, perquè és una planta petita i amb les esquames més
curtes. Les mostres del seu herbari són, realment, exemplars molt esquifits, a causa,
potser, que creixien en un ambient excepcionalment sec.

DG 28, 38. Eur.

1392. Carex ericetorum Pollich var. approximata (All.) K. Richter

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 80; in CAD., Carico/.: 18, R. Cat. VI: 72).
Pic de Finestrelles, 2600 m. Pic de la Fossa del Gegant, 2300 m, Pic de Segre, 2500
m (BR.-BL., Vég. alp. I. 23, Pumileto-Festucetum supinae).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 taula) (SERVE, Rech, comp.: 153,
Hieracio-Festucetum supinae) (BAUD. et SERVE, Group. vég. P/a I. 1,2, 7, Hiera
cio-Festucetum supinae, sub C. approximata); marge del Pla de Gorrablanc, 2400 m
(BAUD. in SOUT., Mod. supra!: 125 taula).
SERVE (Rech. comp.) l'assenyala a la zona del Pla de les Salines-Puigmal, 2310-2650
m, dins les comunitats amb Festuca supina (vegeu t. XVlll, XIX, XX i XXIV).
Vessant de Queralbs, 2200 m (NÈGRE et SERVE, Prosp. I. Festuco-1beridetum
forma B amb Festuca aurea).

- Alta muntanya axial, C. També a la Serra de Montgrony, sobretot al seu extrem
occidental. 1800-2650 m.
Pastures acidòfiles. Característic del Hieracio-Festucetum airoidis (Festucion airo;
dis). VI-Vlll.

Freqüent a la zon. axial, i localment abundant. Coma de Fontseca, 2450 m; sobre el
Callet de les Barraques, 1975 m; Coma de Fontalba, 2200 m; Coma de Gombreny,
2150 m; Coma de la Perdiu; Núria, 2000 m; sobre el Roc de la Malè, 2200 m; Els En
treforcs, 2200 m; Callet Verd, 2200 m; Coma de l'Embut, 2300 m; Coma de Fontne
gra, 2090 m; vers el Pic de l'Àliga; Coll de Torreneules, 2580 m; entre la Coma de
Vaca i la Coma de Fresers, 2350 m, molt abundant; sobre el Roc de l'Orri, 2400 m;
Balandrau, 2500 m.



Serra de Montgrony: Costa Rasa, 2000 m; Pla d'Anyella, 1800 m; Pía de Rus, 1950 
m; vers el Coll de la Creueta, 1900 m; vora el Roc dels Llamps, 2000 m. 

DG 29, 39, 18, 28. Alp.-pir. L'espécie, eur. cont. 

1393. Carex montana L. 

Torrent de Nuria (CAD., Fl. Cat. VI: 71). 

— Serres pre-pirinenques, ais estatges subalpí i monta superior, ce i a claps molt 
abundant; davalía sovint a l'estatge monta inferior. A la zona axial deu ésser raríssim. 
(850) 1500-2100 m. 
Tant en terrenys silicis com en substrats calcaris, pero en aquest darrer cas prefereix 
clarament els sols profunds poc o molt descalcificáis. Es fa en abundancia dins el 
Gentiano-Primuletum intricatae (prats del Nardion), pero apareix també alMesobro-
mion, als Seslerietalia, etc. i abunda, d'altra banda, en alguns boscos humits (espe-
cialment al Fagion). IV-VI. 

El Sagnari, (850 m), fageda del Sagnari (1100 m), boscos de la Corba, vora Barricó 
(960 m), baga de Perramon (abundant), sota la Roca del Corb (1500 m), El Portet, 
bagues del Baellide Campelles, Les Guilleumes (1000 m), La Covil (molt abundant), 
Costa Pubilla (1800-2000 m), Coll del Remólo, Coll de les Fontetes, Coma de Mig-
jorn (2000 m), cap a la Creueta i Cim de Pla Baguet, Tossal i Pla de Rus (1900-2100 
m), sobre Pla d'Anyella (1850 m ) Costa Rasa (2000-2100 m), Saltor (1250 m), 
Sant Amane (1500-1850 m), Cingles de Sant Eloi (1700 m), llisos de Taga (1650-
2000 m), Pla de la Llagona. vessants del Puig de Coma d'Olla i del Puig s'Estela (molt 
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Serra de Montgrony: Costa Rasa, 2000 m; Pla d'Anyella, 1800 m; Pla de Rus, 1950
m; vers el Coll de la Creueta, 1900 m; vora el Roc dels Llamps, 2000 m.

DG 29, 39, 18,28.

1393. Carex montana L.

Torrent de Núria (CAD., FI. Cat. VI: 71).

Alp.-pir. L'espècie, euro cant.

~ Serres pre-pirinenques, als estatges subalpí i montà superior, cc i a claps molt
abundant; davalla sovint a l'estatge montà inferior. A la zona axial deu ésser raríssirn.
(850) 1500-2100 m.
Tant en terrenys silicis com en substrats calcaris, però en aquest darrer cas prefereix
clarament els sòls profunds poc o molt descalcificats. Es fa en abundància dins el
Gentiana-Primuletum intricatae (prats del Nardian), però apareix també al Mesabra
mian, als Seslerietalia, etc. i abunda, d'altra banda, en alguns boscos humits (espe
cialment al Fagian). IV-VI.

El Sagnari, (850 ml, fageda del Sagnari (1100 ml, boscos de la Corba, vora Barricó
(960 ml, baga de Perramon (abundant), sota la Roca del Corb (1500 ml, El Portet,
bagues del Baell i de Campelles, Les Guilleumes (1000 ml, La Covil (molt abundant),
Costa Pubilla (1800-2000 ml, Coll del Remoló, Coll de les Fontetes, Coma de Mig
jorn (2000 ml, cap a la Creueta i Cim de Pla Baguet, Tossal i Pla de Rus (1900-2100
ml, sobre Pla d'Anyella (1850 m) Costa Rasa (2000-2100 ml, Saltar (1250 ml,
Sant Amanç (1500-1850 ml, Cingles de Sant Eloi (1700 ml, llisos de Taga (1650
2000 m) Pla de la Llagona. vessants del Puig de Coma d'Olla i del Puig s'Estela (molt
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abundant, 1700-1950 m), Coll del Pal, Pla de les Pasteres (1850 m, abundant). Totes 
aqüestes localitats corresponen a la zona pre-pirinenca. 
Zona axial: Bosc de Batet, 1525 m; Nuria (CAD. herb.). 

DG 39, 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 2 7 , 3 7 . Eur. 

1394. Carex cf. sempervirens Vill. 

- Als costers calcaris de la Costa Geperuda, 2050 m, recollirem unes mostres estèrils 
que no concorden gens amb cap dels altres exemplars de Carex observais a la comar
ca. Per les sèves fulles rigides i relativament amples podrien correspondre a C. semper
virens subsp. granítica (Br.-Bl.) V ie , perô les bases foliars no son purpúries com per
íoca a aquesta subspècie. Per arribar a una determinado correcta caldria veure, évi
demment, les inflorescències. 

D G 1 8 . 

1395. Carex frígida All. 

Nuria (VAYR., Cat. N.: 81) (CAD., Fl, V: 119) (SEN., Fl. N.: 78); muntanyes de 
Nuria (SEN., Add.: 181, sub var. pyrenaica Christ.); (VAYR. in CAD., Caricol: 19). 
Pla de Sallent (CAD., Exc: 95); Nuria, des del Sait de l'Aigua (CAD., Caricol: 19; 
Fl. Cat. VI: 80). 
Muntanyes de Nuria, torrent de Noufonts i de Mulleres, Roe de la Male (SEN., in 
CAD., Fl. Cat. VI: 80). 
Nuria, 2150 m, Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pinguicule-
turri). 

- Zona nord-oriental de la Valí, a l'estatge subalpí, c. Descendeix esporàdicament a 
l'estatge monta superior. 1500-2250 m. 

Vores de petits reguerols i fonts, llocs rocosos humits, amb aigua poc acida i poc fre-
da. De l'aliança Caricion bicolori-atrofuscae (localment característic del Carici-Pin-
guiculetum grandiflorae). 

Capçalera de la valí Estremera, 2050 m; Bac de la Foradada, 2050 m; Gorges de Nuria 
(Pont de Cremal, Sait del Sastre, Fontnegra,...), 1600-2000 m; Nuria, 2000 m; sota el 
Collet Verd, 2100 m; Comad'Eina, 2200m; Coma del Gispet, 2050 m; torrent de la 
Balma, 2250 m; Coma de Fresers, 2100 m; Gorges del Freser (la Molcó, Les Marra-
des, sobre Coma de Vaca,...), 1500-2100 m. 

D G 2 9 . 3 9 . Orôfitalp. 

1396. Carex atrata L. 

Nuria, Coma de Vaca (VAYR., Cat. N.: 80; in CAD., Caricol: 15, Fl. Cat. VI: 61) 
(GAUT., Catal: 430). 

- Gorges del Freser, sobre el Planell de Coma de Vaca, 2050 m, dins YAdenostylion. 
Tant els nostres exemplars com els que hem vist a l'herbari Vayreda (procedents de 
Coma de Vaca i origen, segurament, de totes les citacions a dalt ressenyades) presen
ten caràcters indecisos entre les subspècies atrata i aterrima. Les tiges poc o molt 
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abundant, 1700-1950 ml, Coll del Pal, Pla de les Pasteres (1850 m, abundant). Totes
aquestes localitats corresponen a la zona pre-pirinenca.
Zona axial: Bosc de Batet, 1525 m; Núria (CAD. herb.).

DG 39,18,28,38,48,27,37. Eur.

1394. Carex cf. sempervirens ViU.

- Als costers calcaris de la Costa Geperuda, 2050 m, recollírem unes mostres estèrils
que no concorden gens amb cap dels altres exemplars de Carex observats a la comar
ca. Per les seves fulles rígides i relativament amples podrien correspondre a C. semper
virens subsp. granitica (Br.-Bl.) Vic., però les bases foliars no són purpúries com per
toca a aquesta subspècie. Per arribar a una determinació correcta caldria veure, evi
dentment, les inflorescències.

DG 18.

1395. Carex frigida All.

Núria (VAYR., Cat. N: 81) (CAD., FI. v.: 119) (SEN., FI. N. 78); muntanyes de
Núria (SEN., Add.: 181, sub var. pyrenaica Christ.); (VAYR. in CAD., Caricol.: 19).
Pla de Sallent (CAD., Exc.: 95); Núria, des del Salt de l'Aigua (CAD., Caricol.: 19;
FI. Cat. VI: 80).
Muntanyes de Núria, torrent de Noufonts i de Mulleres, Roc de la Malè (SEN., in
CAD., F/. Cat. VI: 80).
Núria, 2150 m, Finestrelles, 2100 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pinguicule
tum).

- Zona nord-oriental de la Vall, a l'estatge subalpí, c. Descendeix esporàdicament a
l'estatge montà superior. 1500-2250 m.
Vores de petits reguerols i fonts, llocs rocosos humits, amb aigua poc àcida i poc fre
da. De l'aliança Caricion bicolori-atrofuscae (localment característic del Carici-Pin
guiculetum grandiflorae). VI-VlIl.

Capçalera de la vall Estremera, 2050 m; Bac de la Foradada, 2050 m; Gorges de Núria
(pont de Cremal, Salt del Sastre, Fontnegra, ...), 1600-2000 m; Núria, 2000 m; sota el
Callet Verd, 2100 m; Coma d'Eina, 2200m; Coma del Gispet, 2050 m; torrent de la
Balma, 2250 m; Coma de Fresers, 2100 m; Gorges del Freser (la Molçó, Les Marra
des, sobre Coma de Vaca,...), 1500-2100 m.

DG 29, 39. Oròfit alp.

1396. Carex atrata L.

Núria, Coma de Vaca (VAYR., Cat. N: 80; in CAD., Caricol.: IS, FI. Cat. VI: 61)
(GAUT., Catal.: 430).

- Gorges del Freser, sobre el Planell de Coma de Vaca, 2050 m, dins l'Adenostylion.
Tant els nostres exemplars com els que hem vist a l'herbari Vayreda (procedents de
Coma de Vaca i origen, segurament, de totes les citacions a dalt ressenyades) presen
ten caràcters indecisos entre les subspècies alrata i aterrima. Les tiges poc o molt



aspres superiorment, les espigues femenines forca llargues (1.5 a 2 cm) i el color fose 
dels utricles son carácters que fan pensar mes aviat en la subsp. aterrima (Hoppe) 
Celak; pero 1'ampiada de les fulles (uns 4-6 mm) i les dimensions dels utricles (3-4 
mm) els acosten a la subspécie típica. 

DG 39. Circumbor.-alp. 

1397. Carex parviflora Host; C. nigra All., non (L.) Reichard, C. atraía L. subsp. nigra 

(Gaudin) Hartman 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 80; in CAD., Caricol: 15); Nuria (CAD.,Fl. 
V: 119, "sitios aguanosos") (SEN., Add.: 181; Fl. N.: 78) (VAYR. in CAD., Fl. Cat. 
VI: 60). 
Noufonts (SEN. in CAD., Fl. Cat. VI: 60). 
Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 10, Salicetum retusae-reticulatae). 

- Estatge alpi, r. 2250-2800 m. 
Terrenys calcaris o poc ácids. Sobretot a les congesteres i ais prats on la neu s'aguanta 
forca temps. De l'alianca Arabidion coeruleae; també es fa ais Caricetalia curvulae i a 
YElynion. VII-VIII. 

Sota Coll d'Er, 2650 m; Collet Verd, 2250 m; Ras de l'Ortigar, 2350 m; Coma de 
Vaca, 2400 m; cap a Tirapits, 2800 m; Coma de Fresers, 2500 m; Coll de la Marrana, 
2600 m; Balandrau, 2500 m. 

La citació de CAD., ates l'hábitat que atribueix a l'espécie, sembla mes aviat una 
confusió amb C. nigra (L.) Reichard; observeu que aquest botanic no recull la seva 
antiga indicado a la Flora de Catalunya. 

D G 2 9 , 3 9 . Orofitalp. 

1398. Carex nigra (L.) Reichard; C. fusca All, C. vulgaris Fries, C. goodenowii Gay 

Vail de Ribes (ISERN. in COSTA, Introd.: 257 "la forma cespitosa pequeña"; in 
CAD., Caricol: 16, Fl. Cat. VI: 64). 
Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 80; in CAD., Caricol: 16); Nuria (SEN., 
Add.: 181, sub var. melaena (Wimm.) Asch. et Graebn.; Fl. N.: 78 "i la mena C. me-
laena"); vail de Nuria (CAD., Caricol .16 "y valles inmediatos"; Fl. Cat. VI: 64). 
Coma de Noufonts, 2230 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 12, Bryetum schleicheri); Nuria, 
2100 m (BR.-BL., /. c. t. 16, Caricetum fuscae). 
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 taula). 

- De l'estatge monta superior a l'alpí, ce. Davalía algún cop a l'estatge monta inferior. 
(1090) 1400-2650 m. 
Es fa sobretot a les mulleres acidófiles. De l'ordre Caricetalia nigrae; algún cop també 
ais Molinietalia. V-VII. 

Molt frequent a la zona axial: Sobre Toses (1525 m), cap a la Collada de Toses, vers 
la Creu de Meians, torrent del Palos (1800 m), Pía de les Salines (2200 m), Coma de 
Fontnegra (2050 m), Els Entreforcs (2150 m), Coma de Fontalba, Nuria, sota el Coll 
d'Er (2650 m), Coma de les Mulleres, Coma del Gispet, Planell de Coma de Vaca, 
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aspres superiorment, les espigues femenines força llargues (1.5 a 2 cm) i el color fosc
dels utricles són caràcters que fan pensar més aviat en la subsp. aterrima (Hoppe)
éelak; però l'amplada de les fulles (uns 4-6 mm) i les dimensions dels utricles (3-4
mm) els acosten a la subspècie típica.

DG39. Circumbor.-alp.

1397. Carex parviflora Host; C. nigra All., non (L.) Reichard, C. atrata L. subsp. nigra
(Gaudin) Hartman

Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 80; in CAD., Carieo/.: 15); Núria (CAD_,F/.
v.: 119, "sitiosaguanosos")(SEN.,Add.: l8l;FI N.: 78) (VAYR. inCAD., F/. Cat.
VI: 60).
Noufonts (SEN. in CAD., FI Cat. VI: 60).
Serra de l'Embut, 2250 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 10, Salieetum retusae-retieu/atae).

- Estatge alpí, r. 2250-2800 m.
Terrenys calcaris o poc àcids. Sobretot a les congesteres i als prats on la neu s'aguanta
força temps. De l'aliança Arabidion eoeru/eae; també es fa als Carieetalia eurvu/ae i a
l'E/ynion. VIl-VIII.

Sota Coll d'Er, 2650 m; Collet Verd, 2250 m; Ras de l'Ortigar, 2350 m; Coma de
Vaca, 2400 m; cap a Tirapits, 2800 m; Coma de Fresers, 2500 m; Coll de la Marrana,
2600 m; Balandrau, 2500 m.

La citació de CAD., atès l'hàbitat que atribueix a l'espècie, sembla més aviat una
confusió amb C. nigra (L.) Reichard; observeu que aquest botànic no recull la seva
antiga indicació a la Flora de Catalunya.

DG 29, 39. Oròfit alp.

1398. Carex nigra (L.) Reichard; C. fusca All, C. vu/garis Fries, C. goodenowii Gay

Vall de Ribes (ISERN. in COSTA, Introd.: 257 "la forma cespitosa pequeña"; in
CAD., Carieo/.: 16, FI Cat. VI: 64).
Muntanyes de Núria (VAYR., Cat. N.: 80; in CAD., Carieo/.: 16); Núria (SEN.,
Add.: 181, sub var. melaena (Wimm.) Asch. et Graebn.; FI N.: 78 "i la mena C. me
/aena"); vall de Núria (CAD., CarieoL :16 "y valles inmediatos"; F/. Cat. VI: 64).
Coma de Noufonts, 2230 m (BR.-BL., Vég_ alp. t. 12, Bryetum seh/eiehen); Núria,
2100 m (BR.-BL., /. e. t. 16, Carieetumfuseae).
Gorrablanc, 2450 m (SOUT., Exhum.: 266 taula).

- De l'estatge montà superior a l'alpí, cc_ Davalla algun cop a l'estatge montà inferior.
(1090) 1400-2650 m.
Es fa sobretot a les mulleres acidòfIles. De l'ordre Carieetalia nigrae; algun cop també
als Mo/inietalia. V-VIl.

Molt freqüent a la zona axial: Sobre Toses (1525 ml, cap a la Collada de Toses, vers
la Creu de Meians, torrent del Palós (1800 ml, Pla de les Salines (2200 ml, Coma de
Fontnegra (2050 ml, Els Entreforcs (2150 ml, Coma de Fontalba, Núria, sota el Coll
d'Er (2650 ml, Coma de les Mulleres, Coma del Gispet, Planell de Coma de Vaca,



Coma de Vaca (2300 m), Serra de la Canya (2050 m), sobre La Plana (1350 m), 
vessants del Puig Cerverís, etc. etc. 
Serres pre-pirinenques: Baga de Fornells (1600 m), Plans de Nevá (1575 m), Prat de 
Jou (1675 m), baga de Campelles, Pía del Freixe (1525 m), Conivella (1450 m), sobre 
el Bosc del Rei (1090 m), Pou de Taga (1875 m), Puigsac (1275 m), cap a l'Orri Vell 
(1400-1500 m), Plans de Portóles, vora la Collada Verda (1600 m). 

DG 29, 39, 18, 28, 38, 48. Lateeur. (Subcosm.) 

1399. Carex rupestris All. 

Muntanyes de Nuria (VAYR., Cat. N.: 80; in CAD., Caricol: 12, Fl. Cat. VI: 49). 

- Les Trumferes (sobre la Comande Fresers), 2400 m, a les roques calcáries. 

DG 39. Circumbor.-alp. A Europa, árt.-alp. 

1400. Carex pyrenaica Wahlenb. 

Cap al Puigmal (PUIGG. in COSTA, Supl: 80; in CAD., Caricol.: 12, Fl. Cat. 
VI: 49). 
Nuria (VAYR., Cat. N.: 80; in CAD., Caricol: 12, Fl. Cat. VI: 49) (SEN..H N.: 78). 
Coll de Nuria (GAUT., Catal: 433; in CAD., Fl. Cat. VI: 49). 
Noufonts (SEN., Add.: 181; in CAD., Fl. Cat. VI: 49). 

- Estatge alpí, rr. 2400-2800 m. 
Congesteres en terrenys silicis. De l'alianca Salicion herbaceae. VII-IX. 

Sota el Puigmal, 2700 m; Coll d'Er, 2800 m; Reconca de Noufonts, 2525 m;Coma 
de les Mulleres, 2450 m; Reconca de les Mulleres, 2600 m; Circ d'Ull de Ter (Valí 
de Camprodon), 2400 m. 

DG 29, 39. Orófit subcosm. A Europa, orófit alp. 

ORCHIDACEAE 

1401. Epipactis palustris (L.) Crantz 

Prats xops de Ribes (CAD., Fl. V.: 116); valí de Ribes (CAD., Fl. Cat. V: 373). 
Valí de Conill, 1350 m (BOLOS et VIVES in O. de BOLOS, De veg. not. II: 220, 
Cariceto-Eriophoretum latifolií). 

- Estatge monta, r. 850-1400 m. 
Es fa a les mulleres i jonqueres, especialment en terrenys calcaris i en ambients neu-
tres o básics. Sobretot al Molinion; també al Molinio-Holoschoenion i ais Tofieldie-
talia. VI-VIII. 

Aigües de Ribes, 850 m; sota el Baell, 1100 m; Costes de Segura, 975 m; Sta. Cateri-
na, 1050 m; El Mas, 1050 m; Mas Conill, 1200 m; sota Can Barratort, 1150 m; de 
Pardines a Boixetera, 1250 m; vora Can Roca, 1300 m; sota l'Estany de Can Roca, 
1400 m. 

DG 2 8 , 3 8 . Lateeur. 
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Coma de Vaca (2300 m), Serra de la Canya (2050 m), sobre La Plana (1350 m),
vessants del Puig Cerverís, etc. etc.
Serres pre·pirinenques: Baga de Fornells (1600 m), Plans de Nevà (1575 m), Prat de
Jou (1675 ml, baga de Campelles, Pla del Freixe (1525 m), Conivella (1450 m), sobre
el Bosc del Rei (1090 m), Pou de Taga (1875 m), Puigsae (1275 m), cap a ¡'Orri Vell
(1400·1500 m), Plans de Pòrtoles, vora la Collada Verda (1600 ml.

DG 29, 39,18,28,38,48. Lateeur. (Subeosm.)

1399. Carex rupestris All.

Muntanyes de Núria (VAYR., Olt. N.: 80; in CAD., Caricol.: 12, FI. Cat. VI: 49).

- Les Trumferes (sobre la Coma:.de Fresers), 2400 m, a les roques calcàries.

DG 39. Cireumbor.-alp. A Europa, àrt.·alp.

1400. Carex pyrenaiea Wahlenb.

Cap al Puigmal (PUIGG. in COSTA, Supl.: 80; in CAD., Caricol.: 12, FI. Cat.
VI: 49).
Núria (VAYR., Cat. N.: 80; in CAD., Caricol.: 12, FI. Cat. VI: 49)(SEN., FI. N.: 78).
Coll de Núria (GAUT., Catal.: 433; in CAD., FI. Cat. VI: 49).
Noufonts (SEN., Add.: 181; in CAD., FI. Cat. VI: 49).

- Estatge alpí, rr. 2400-2800 m.
Congesteres en terrenys silicis. De l'aliança Salicion herbaceae. VII-IX.

Sota el Puigmal, 2700 m; Coll d'Er, 2800 m; Reeonea de Noufonts, 2525 m; Coma
de les Mulleres, 2450 m; Reeonea de les Mulleres, 2600 m; Circ d'Ull de Ter (Vall
de Camprodon), 2400 m.

DG 29, 39.

ORCHIDACEAE

Oròfit subeosm. A Europa, oròfit alp.

1401. Epipaetis palustris (L.) Crantz

Prats xops de Ribes (CAD., FI. v.: 116); vall de Ribes (CAD., FI. Cat. v.: 373).
Vall de Conill, 1350 m (BOLÒS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. not. lI: 220,
Cariceto-Eriophoretum latifolii).

- ~statge montà, r. 850·1400 m.
Es fa a les mulleres i jonqueres, especialment en terrenys calcaris i en ambients neu·
tres o bàsics. Sobretot al Molinion; també al Molinio-HoloscllOenion i als Tofieldie
talia. VI-VIlI.

Aigües de Ribes, 850 m; sota el Baell, llOO m; Costes de Segura, 975 m; Sta. Cateri·
na, 1050 m; El Mas, 1050 m; Mas Conill, 1200 m; sota Can Barratort, 1150 m; de
Pardines a Boixetera, 1250 m; vora Can Roca, 1300 m; sota l'Estany de Can Roca,
1400 m.

DG 28, 38. Lateeur.



1402. Epipactis helleborine (L.) Crantz; E. latifolia (L.) Ali. 

Ribes (CAD., FI. Cat. V: 374). 

— Estatge monta, a la zona meridional de la Vali al Sud de Ribes, c; a d'altres sectors, 
més aviat rar. 825-1450 m. 
Es fa als boscos poc o molt ombrivols (fagedes, pinedes, rouredes). Defuig els subs-
trats àcids. Fagetalia, Quercetalia pubescentis. VI-IX. 

Vali d'Esteguelella (850 m), Estèguel (825 m), sobre la Corba (900 m), Aigiies de 
Ribes, Barricò (1000 m), vali de Barricò, Bac de l'Adou (forca freqiient), El Grau 
(1300 m), boscos del Baell i de Campelles, vali d'Angelats, baga de Planoles, Bac de 
l'Heura, Conivella (1425 m), de Mas Conili a Can Perpinyà, La Moscatosa (1450 m), 
sobre Perramon (1100 m), vora la Porteria (1275 m). 

DG 28, 38, 37. Lateeur. 

1403. Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser; E. atropurpúrea Rañn. 

- Sobre la Corba, 950 m, en una pineda seca amb sotabosc de Y'Aphyllanthion; 
torrent de Coll de Jou, 1425 m, a les clarianes del pinar. 

DG 37, 38. Lateeur. 

1404. Cephalanthera damasonium (Miller) Druce; C. alba (Crantz) Simonkai, C. pallens 
L.C.M. Richard 

- Estatge monta, r. Sembla nul-la al sector occidental. 850-1575 m. 
Calcîcola préfèrent. Es fa als boscos poc o molt humits. Sobretot als Fagetalia. V-VII. 

Vali d'Esteguelella, 850-1200 m; fagedes del Sagnari, 950-1300 m; boscos de la Cor
ba; Barricò, 950 m; vora la Porteria (Bruguera), 1275 m; baga de Perramon, 1100 m; 
baga d'Angelats, 1075 m; sobre Bruguera, 1575 m; Mas Conili, 1250 m; Bancerola, 
1250 m; bosc de Vilardell, 1250 m. 

DG 28, 38, 27, 37. Lateeur. 

1405. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch; C. ensifolia L.C.M. Richard, C. xiphophyllum 
Reichenb. 

- Zona meridional de la Vali, r. 800-1300 m. 
Calcîcola préfèrent. Es fa sobretot a les rouredes i pinedes seques. Quercion pubes-
centi-petraeae. V-VI. 

La Corba, 800 m; torrent de la Corba; sobre Can Perramon de Baix, 850 m; vali de 
Barricò, 900 m; sobre Montagut, 900 m; sota El Baell, 1100 m; El Grau, 1300 m. 

DG 28, 38, 37. Plurireg. 

1406. Cephalanthera rubra (L.) L. C. M. Richard 

- Zona meridional de la Vali, al sud de Ribes, rr. 825-1100 m. 
Apareix principalment a les rouredes seques. Quercion pubescenti-petraeae. VI-VII. 
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1402. Epipactis heUeborine (L.) Crantz; E. latifolia (L.) All.

Ribes (CAD., FI. Cat. V: 374).

- Estatge montà, a la zona meridional de la Vall al Sud de Ribes, c; a d'altres sectors,
més aviat rar. 825-1450 m.
Es fa als boscos poc o molt ombrívols (fagedes, pinedes, rouredes). Defuig els subs
trats àcids. Fagetalia, Quercetalia pubescentis. VI-IX.

Vall d'Esteguelel1a (850 m), Estèguel (825 m), sobre la Corba (900 ml, Aigües de
Ribes, Barricó (1000 ml, vall de Barricó, Bac de l'Adou (força freqüent), El Grau
(1300 m), boscos del Baell i de CampeUes, vall d'Angelats, baga de Pianoles, Bac de
l'Heura, ConiveUa (1425 ml, de Mas Conill a Can Perpinyà, La Moscatosa (1450 ml,
sobre Percamon (1100 ml, vora la Portella (1275 ml·

DG 28, 38, 37. Lateeur.

1403. Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser; E. atropurpurea Rafin.

- Sobre la Corba, 950 m, en una pineda seca amb sotabosc de l'Aphyl/anthion;
torcent de Coll de Jou, 1425 m, a les clarianes del pinar.

DG 37, 38. Lateeur.

1404. Cephalanthera damasonium (Miller) Druce; C. alba (Crantz) Sirnonkai, C. pal/ells
L.C.M. Richard

- Estatge montà, r. Sembla nul·la al sector occidental. 850-1575 m.
Calcícola preferent. Es fa als boscos poc o molt humits. Sobretot als Fagetalia. V-VII.

Vall d'EstegueieUa, 850-1200 m; fagedes del Sagnari, 950-1300 m; boscos de la Cor
ba; Barricó, 950 m; vora la PorteUa (Bruguera), 1275 m; baga de Percamon, llOO m;
baga d'Angelats, 1075 m; sobre Bruguera, 1575 m; Mas Conill, 1250 m; Bancerola,
1250 m; bosc de VilardeU, 1250 m.

DG 28, 38, 27, 37. Lateeur.

1405. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch; C. e/lsifolia L.C.M. Richard, C. xiphophyl/um
Reichenb.

- Zona meridional de la Vall, r. 800-1300 m.
Calcícola preferent. Es fa sobretot a les rouredes i pinedes seques. Quercio/l pubes
centi-petraeae. V-V1.

La Corba, 800 m; torrent de la Corba; sobre Can Percamon de Baix, 850 m; vall de
Barricó, 900 m; sobre Montagut, 900 m; sota El BaeU, 1100 m; El Grau, 1300 m.

DG 28,38,37. Plurireg.

1406. Cephalanthera rubra (L.) L. C. M. Richard

- Zona meridional de la Vall, al sud de Ribes, rr. 825-1100 m.
Apareix principalment a les rouredes seques. Quercion pubescenti-petraeae. VI-VII.



Vora Estèguel, 825 m; Can Gorra, 975 
soldi d'Angelats, 1000 m, 1050 m. 

DG 2 8 , 3 8 , 3 7 . 

m; sota el Baell, 1100 m, forca abundant; 

Lateeur. 

1407. Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard 

- Estatges monta i subalpí, ala zona meridional de la Vali, r; a la resta de la comarca, 
moltrara. 875-1750 m. 
Només en terrenys calcaris. Es fa ais boscos humits i sòls humifers. De l'ordre 
Fagetalia. V-VII. 

Fageda del Sagnari, 1100 m; sota Golobran, 1400 m, a la fageda; Bac de l'Adou, 
1100 m; baga de Sant Amane, 1450 m, 1750 m; vali de Barricò, 875 m;bagadel 
Baell, 1350 m, dins la pineda del pi roig; avetosa de Campelles, 1525 m; baga 
d'Estremerà, 1625 m. 

DG 28, 27, 37. Lateeur. 

1408. Listera ovata (L.) R. Br. in Aiton 

- Estatge monta, r. També, esporàdicament, a l'estatge subalpí. 850-1750 m. 
Boscos humits, indrets frescals. Fagetalia, Quercion robori-petraeae, etc. VI-VII. 

Fageda d'Esteguelella, 850 m; vali de Barricò, 850 m; Bac de l'Adou, 1100 m; baga 
de Campelles, 1250 m; vora Roques Blanques, 1000 m; baga d'Estremerà, 1350 m; 
cap al Prat del Bac, 1275 m; Gorges de Nuria, 1750 m; Ribes de Freser, a les vernedes 

g. • Listera cordata 
O Listera ovata 
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Vora Estèguel, 825 m; Can Gorra, 975 m; sota el Baell, llOO m, força abundant;
solell d'Angelats, 1000 m, 1050 m.

DG 28, 38, 37. Lateeur.

1407. Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard

- Estatges montà i subalpí, a la. zona meridional de la Vall, r; a la resta de la comarca,
molt rara. 875-1750 m.
Només en terrenys calcaris. Es fa als boscos humits i sòls humífers. De l'ordre
Fagetalia. V-VI/.

Fageda del Sagnari, 1100 m; sota Golobran, 1400 m, a la fageda; Bac de l'Adou,
1100 m; baga de Sant Amanç, 1450 m, 1750 m; vall de Barricó, 875 m;bagadel
Baell, 1350 m, dins la pineda del pi roig; avetosa de Campelles, 1525 m; baga
d'Estremera, 1625 m.

DG 28, 27, 37. Lateeur.

1408. Listera ovata (L.) R. Br. in Aiton

- Estatge montà, r. També, esporàdicament, a l'estatge subalpí. 850-1750 m.
Boscos humits, indrets frescals. Fagetalia, Quercion robori-petraeae, etc. VI-VI/.

Fageda d'Esteguelella, 850 m; vall de Barricó, 850 m; Bac de l'Adou, llOO m; baga
de Campelles, 1250 m; vora Roques Blanques, 1000 m; baga d'Estremera, 1350 m;
cap al Prat del Bac, 1275 m; Gorges de Núria, 1750 m; Ribes de Freser, a les vernedes

9.

7

• Ustera cordata
O Listera Qvata

2 3

O .



del Segadell, 950 m; sota Can Barratoli, 1100 m; de Can Roca a POrri Veil, 1350 m; 
voral'Estany de Can Roca, 1475m;BacdefHeura, IlOOmjbacde Bruguera, 1200m. 

DG 39,28, 38, 37. Lateeur. 

1409. Listera cordata (L.) R. Br. 

Bosquet de la Mare de Déu (FONT QUER, De fi. occid. II: 53 i De fl. occid.: 24, 
legit M. GARRIGA). 

— Estatge subalpi, rrr. 1360-2000 m. 
Es fa dins els boscos de pi negre. De l'ordre Vaccinio-Piceetalia. VI-VIII. 

Baga de Sant Amanç, 1700 m, 1750 m; Bosc de Pardines, 1725 m, 1800 m; baga de 
les Gorges del Freser, 1360 m. 

DG 39, 38, 37. Circumbor. 

1410. Spiranthes spiralis (L.) Chevall.; S. autumnalis L.C.M. Richard 

- Sobre Santa Caterina, 1075 m, dins el Mesobromion. 

DG38. Plurireg. 

1411. Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C .M. Richard 

Ribes (CUFFI in VAYR., Cat. N.: 76); prats de Ribes (CAD., FI. V.: 116); vali de 
Ribes (CAD., FL Cat. V: 361). 

— No hem vist exemplars d'herbari que donin testimoni d'aquestes citacions, d'altra 
banda gens il-logiques. Nosaltres no hem herboritzat la planta. 

DG 38? Latemed.-Atl. 

1412. Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard; Orchis bifolia L. 

Serra de Nuria (COLM. in WK., Prodr. I: 171). 
Ribes (CAD., Fl. Cat. V: 352). 

- Estatge monta, r. 850-1425 m. 
Prats, mulleres, boscos clars. V-VII. 

Sobre la Corba, 850 m; Barricò, 950 m; Bac de l'Adou, 1100-1150 m, torga abun
dant; El Ginestar, 1050 m; Sta. Caterina, 1000 m; Conivella, 1425 m; sota Can 
Barratort, 1150 m;Puigsac, 1275 m. 

DG 28, 38, 37. Lateeur. 

1413. Platanthera clorantha (Custer) Reichenb. in Mossier; Orchis montana auct. 

Prats de Nuria (SALV. in COSTA, Introd.: 248). 
Ribes (VAYR., Fl. Cat. V: 352). 

— Estatges monta i subalpi, rr. 850-2000 m. 
Prats i boscos clars. VI-VII. 
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del Segadell, 950 m; sota Can Barratort, llOO m; de Can Roca a l'Orri Vell, 1350 m;
vora l'Estany de Can Roca, 1475 m; Bac de rHeura, 1100 m; bac de Bruguera, 1200 fi.

DG 39,28,38,37. Lateeur.

1409. Listera cordata (L.) R. Br.

Bosquet de la Mare de Déu (FONT QUER, De fI. occid. lI: 53 i De fI. occid.: 24,
legit M. GARRIGA).

- Estatge subalpí, rrr. 1360-2000 m.
Es fa dins els boscos de pi negre. D.I'ordre Vaccinio-Piceetalia. VI-VIII.

Baga de Sant Amanç, 1700 m, 1750 m; Bosc de Pardines, 1725 m, 1800 m; baga de
les Gorges del Freser, 1360 m.

DG 39, 38, 37.

1410. Spiranthes spiralis (L.) Chevall.;S. autumnalis L.C.M. Richard

- Sobre Santa Caterina, 1075 m, dins el Mesobromion.

DG38.

Circumbor.

Plurireg.

1411. Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard

Ribes (CUFFÍ in VAYR., Cat. N.: 76); prats de Ribes (CAD., F1. v.: 116); vall de
Ribes (CAD., F1. Cat. V: 361).

- No hem vist exemplars d'herbari que donin testimoni d'aquestes citacions, d'altra
banda gens ¡¡·lògiques. Nosaltres no hem herboritzat la planta.

DG 38? Latemed.·Atl.

1412. Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard; Orchis bifolia L.

Serra de Núria (CaLM. in WK., Prodr. 1: 171).
Ribes (CAD., FI. Cat. V: 352).

- Estatge montà, r. 850-1425 m.
Prats, mulleres, boscos clars. V-VII.

Sobre la Corba, 850 m; Barricó, 950 m; Bac de l'Adou, 1100-1150 m, força abun
dant; El Ginestar, 1050 m; Sta. Caterina, 1000 m; Conivella, 1425 m; sota Can
Barratort, 1150 m; Puigsac, 1275 m.

DG 28, 38, 37.

1413. Platanthera c10rantha (Custer) Reichenb. in Mòssler; Orchis montana auct.

Prats de Núria (SALV. in COSTA,lntrod.: 248).
Ribes (VAYR., F1. Cat. V: 352).

- Estatges montà i subalpí, rr. 850-2000 m.
Prats i boscos clars. VI-VII.

Lateeur.



Estèguel, 850 m; Les Guüleumes, 1100 m; vora la Collada de Toses, 1875 m;Pla de 
Rus, 1880 m; Queralbs, 1250 m; sobre la Falgosa, 1275 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 3 8 , 3 7 . Lateeur. 

Chamaeorchis alpina (L.) L.C.M. Richard 

BUB. {FI. Руг. Ili: 60 ) inclou l'espècie dins les Orchideae repudiatele, rebutjant una citació atri
buida a POURRET per LAPEYR., amb aqüestes sorprenents paraules: "Fidens Pourret, qui 
aliquando hallucinatus (et graviter) est, La Peyrouse speciem vivere dixit ad Nuria, Hist. Abr. 2 
p. 550 п. 2". 
Es tracta d'un tàxon àrtico-alpi inexistent, pel que se'n sap fins ara, ais Pirineus. 

1414. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in Aiton; Orchis conopsea L. 

— Estatges monta i subalpí, ce i localment abundant. 800-2050 m. 
Es fa ais prats, principalment ais de Гalianca Mesobromion. V-VII. 

Des de l'entrada de la Vali fms al Pia de Rus (1880 m), a Nuria (2050 m) i ais Plans 
de Portóles (1650 m). Altres localitats: Vora Estèguel (abundant), La Toella (1400 
m), El Sagnari, Can Perramon de Baix i vali de Barricò (850-1000 m), El Grau, Pia de 
Plaus (molt abundant), Pia de l'Agon, baga de Campelles (1350 m), vora el Moli de 
Can Coll (1225 m, molt abundant), Campelles, sobre El Вас, Aspre (molt abundant), 
Plans de Neva (1575 m), cap al Coll de la Creu de Meians (1925 m), voltants de Ribes 
(El Ginestar, Sa Cot,...), cap al Mas, de Batet a Rialb, sobre Fustanyà (1200 m), Vila-
manya (1350 m), vali Estremerà (vora Queralbs, 1400 m), Prat del Вас (1250 m), 
Gorges de Nuria (1875 m, 2000 m), Mas Conili (1175-1275 m), Conivella (1450 m), 
llisos de Taga (1500-1800 m, abundant sobretot als vessants meridionals), Perapinta 
(1350 m, abundant), Pia de Pena (1725 m), etc. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 2 7 , 3 7 . Lateeur. 

1415. Pseudorchis albida (L.) A et D. Love; Leucorchis albida (L.) E.H.F. Meyer, Orchis 
albida (L.) Scop. 

Nuria (TRÈM. in VAYR. PI. not: 162, Cat. TV.: 77; in WK., Suppl: 43). 

— Alta muntanya axial, n r . Als prats acidòfils i als rasos de bruguerola. Horn la con
sidera característica del Nardion. VI-VII. 

Vers la Cova de Sant Gil, 2100 m; sobre el Via Crucis de Nuria, 2050 m. 

DG 39. Eur. 

1416. Nigritella nigra (L.) Reichenb. fil.; N. angusti/olia L.C.M. Richard 

subsp. nigra 

Nuria (COLM. in WK., Prodr. I: 171) (SALV. in COSTA, Introd.: 248) (VAYR., 
Cat N.: 77) (SEN., FI. N.: 77) (CAD., Fl. Cat. V: 360). 
Ribes i muntanyes veines (VAYR., Cat. N.: 77); altures de Ribes (VAYR. in CAD., 
Fl. Cat. V: 360). 
Entrada de la Coma d'Eina (SEN., Add.: 174; Fl. N.: 77). 
Puigllancada (CAD., Fl. Cat. V: 360). 
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Estèguel, 850 m; les Guilleumes, llOO m; vora la Collada de Toses, 1875 m; Pla de
Rus, 1880 m; Queralbs, 1250 m; sobre la Falgosa, 1275 m.

DG 39,18,38,37. Lateeur.

Chamaeorchis alpina (L.) L.C.M. Richard

BUB. (F1. Pyr. III: 60) inclou l'espècie dins les Orchideae repudiatae, rebutjant una citació atri
buïda a POURRET per LAPEYR., amb aquestes sorprenents paraules: uFidens Pourret, qui
aliquando hallucinatus (et gravit er) est, La Peyrouse speciern vivere dixit ad Núria, Hist. Abr. 2
p. 550 n. 2".
Es tracta d'un tàxon àrtica-alpí inexistent, pel que se'n sap fins ara, als Pirineus.

1414. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in Aitan; Orehis conopsea L.

- Estatges montà i subalpí, cc i localment abundant. 800-2050 m.
Es fa als prats, principalment als de l'aliança Mesobromion. V-VIl.

Des de l'entrada de la Vall fIns al Pla de Rus (1880 m), a Núria (2050 m) i als Plans
de Pòrtoles (1650 m). Aitres localitats: Vora Estèguel (abundant), La Toella (1400
m), El Sagnari, Can Perramon de Baix i vall de Barricó (850-1000 m), El Grau, Pla de
Plaus (molt abundant), Pla de l'Agon, baga de Campelles (1350 m), vora el Molí de
Can Coll (1225 m, molt abundant), Campelles, sobre El Bac, Aspre (molt abundant),
Plans de Nevà (1575 m), cap al Coll de la Creu de Meians (1925 m), voltants de Ribes
(El Ginestar, Sa Cot,...), cap al Mas, de Batet a Rialb, sobre Fustanyà (1200 m), Vila
manya (1350 m), vall Estremera (vora Queralbs, 1400 m), Prat del Bac (1250 m),
Gorges de Núria (1875 m, 2000 m), Mas Conill (1175-1275 m), Conivella (1450 m),
llisos de Taga (1500-1800 m, abundant sobretot als vessants meridionals), Perapinta
(1350 m, abundant), Pla de Pena (1725 m), etc.

DG 39,18,28,38,27,37. Lateeur.

1415. Pseudorchis albida (L.) A et D. love; Leucorehis albida (L.) E.H.F. Meyer, Orehis
albida (L.) Scop.

Núria (TRÈM. in VAYR. PI. not.: 162, Cat. N.: 77; in WK., Suppl.: 43).

- Aita muntanya axial, m. Ais prats acidòms i als rasos de bruguerola. Hom la con
sidera característica del Nardion. VI-VII.

Vers la Cova de Sant Gil, 2100 m; sobre el Via Crucis de Núria, 2050 m.

DG 39. Eur.

1416. Nigritella nigra (L.) Reichenb. m.;N. angustifolia L.C.M. Richard
subsp. nigra

Núria (CalM. in WK., Prodr. 1: 171) (SALV. in COSTA, Introd.: 248) (VAYR.,
Cat. N.: 77) (SEN., FI. N.: 77) (CAD., FI. Cat. V: 360).
Ribes i muntanyes veïnes (VAYR., Cat. N.: 77); altures de Ribes (VAYR. in CAD.,
FI. Cat. V: 360).
Entrada de la Coma d'Eina (SEN., Add.: 174; FI. N.: 77).
Puigllançada (CAD., FI. Cat. V: 360).



- Alta muntanya, с i localment abundant. Davalía a l'estatge monta. (1000) 1600-
2450 m. 
Es fa a les pastures рос o molt acides. En terrenys calcaris és una bona especie indi
cadora de la descalcificado del sol. Sobretot al Nardion; també al Calluno-Genistion, 
al Festucion airoidis, al Mesobromion, etc. VI-VIII. 

Forca corrent a les serres axials: Cap al Coll de la Creu de Meians, 1925 m; vora la 
Font de l'Home morí, 1800 m; Gorges de Nuria, 1600-2000 m; Coma de Fontalba, 
2100 m; Nuria, 1975 m; Roe de la Male, 2075 m; sota el Collet Verd, 2100 m; entre 
la Coma de Vaca i la Coma de Fresers, 2450 m; La Molcó, 1500 m. 
A les serres pre-pirinenques es fa sobretot ais prats del Gentiano-Primuletum intrín
catele (Nardion). Abunda especialment al sector oriental (Taga i Serra Cavallera). 
Costes de l'Huguet, 2200 m; sobre el Pía d'Anyella, 1875 m; Costa Rasa, 2000 m; Pía 
de Rus, 1880 m; Costa Borda, 1650 m; Coll de les Fontetes, 1875 m; Costa Pubilla, 
2000 m; La Covil, 1900 m, abundant; vora Perramon, 1000 m; Coll de Jou, 1650 m; 
llisos de Taga, 1600-1900 m; cap a la Portella d'Ogassa, 1800 m; Plans de Muraroles, 
i Pía de les Cases, 1600-1800 m, molt abundant; Puig de Coma d'Olla, 1900 m; Plans 
de Portóles, 1600-1700 m; Coll del Pal, 1680 m. 
Horn troba alguna vegada exemplars albins, de flors esgrogueides. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 . Bor.-alp. 

1417. Coeloglossum viride (L.) Hartm.; Orchis viridis L. 

Nuria (VAYR., Cat. N: 77) (CAD., Fl. V.: 116; Exc: 103; Fl. Cat. V: 345) (SEN., 
Fl. N.: 77). 
Queralbs (VAYR., Cat. N: 77). 
Al peu de la Caseta Blanca, davant de Can Perramon (CAD., Fl V.: 116; Fl. Cat. V: 
344-345). 

- Estatges monta i subalpí, r i generalment isolat. 8257-2025 m. 
Es fa ais prats рос o molt ácids. A l'estatge subalpí sobretot al Nardion; apareix tam
bé al Mesobromion, ais Molinio-Arrhenatheretea, etc. V-VII. 

El Baell, 1150 m; sobre el Pía de Plaus, 1300 m; Macana, 975 m; vora el Bosc del Rei, 
1075 m; Coll de les Fontetes, 1875 m; cap al Coll de la Creueta, 1900 m; Pía de Rus, 
1850 m; sobre el Pía d'Anyella, 1900-2000 m; sota Queralbs, 1150 m; cap ais Plaus, 
1450 m; Вас de la Foradada, 1950 m; part superior de les Gorges del Freser, 1025 m; 
vora Coll de Jou, 1650 m; llisos de Taga, 1800-1825 m. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 ? Circumbor. 

Nota - Els interrogants a la xifra de mínima altitud i al quadrat DG 37 corresponen a 
la citació de CAD. (Caseta Blanca) que no sabem si s'ha de situar a Can Perramon de 
Baix o a Can Perramon de Dalt. 

1418. Dactylorhiza sambucina (L.) Soó; Orchis sambucina L. 

Nuria, 2200 m (BR.-BL., Vég. alp.: 196,Hieracieto-Festucetum spadiceae). 

- Estatge subalpí, a la zona nord-oriental de la Valí, rrr. 1700-2200 m. 
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- Alta muntanya, c i localment abundant. Davalla a l'estatge montà. (1000) 1600·
2450 m.
Es fa a les pastures poc o molt àcides. En terrenys calcaris és una bona espècie indi·
cadora de la descalcificació del sòl. Sobretot al Nardion; també al Calluno-Genistion,
al Festucion airoidis, al Mesobromion, etc. VI-VIII.

Força corrent a les serres axials: Cap al CoU de la Creu de Meians, 1925 m; vora la
Font de l'Home mort, 1800 m; Gorges de Núria, 1600·2000 m; Coma de Fontalba,
2100 m; Núria, 1975 m; Roc de la Malè,2075 m;sotaeICoUetVerd,2100m;entre
la Coma de Vaca i la Coma de Fresers, 2450 m; La Molçó, 1500 m.
A les serres pre·pirinenques es fa sobretot als prats del Gentiano-Primuletum intrin·
catae (Nardion). Abunda especialment al sector oriental (Taga i Serra Cavallera).
Costes de l'Huguet, 2200 m; sobre el Pla d'Anyella, 1875 m; Costa Rasa, 2000 m; Pla
de Rus, 1880 m; Costa Borda, 1650 m; Coll de les Fontetes, 1875 m; Costa Pubilla,
2000 m; La Covil, 1900 m, abundant; vora Perramon, 1000 m; Coll de Jou, 1650 m;
llisos de Taga, 1600·1900 m; cap a la PorteUa d'Ogassa, 1800 m; Plans de Muraroles,
i Pla de les Cases, 1600-1800 m, molt abundant; Puig de Coma d'Olla, 1900 m; Plans
de Pòrtoles, 1600-1700 m; Coll del Pal, 1680 m.
Hom troba alguna vegada exemplars albins, de flors esgrogueïdes.

DG 29, 39,18,28,38,48,37. Bor.-alp.

1417. Coelog1ossum v¡ride (L.) Hartm.; Orchis viridis L.

Núria (VAYR., Cat. N.: 77) (CAD., A. v.: 116; Exc.: 103; A. Cat. V: 345) (SEN.,
A. N.: 77).
Queralbs (VAYR., Cat. N.: 77).
AI peu de la Caseta Blanca, davant de Can Perrarnon (CAD., A. v.: 116; A. Cat. V:
344-345).

- Estatges montà i subalpí, r i generalment isolat. 825?·2025 m.
Es fa als prats poc o molt àcids. A l'estatge subalpí sobretot al Nardion; apareix tarn·
bé al Mesobromion, als Molinio·Arrhenatheretea, etc. V-VII.

El BaeU, 1150 m; sobre el Pla de Plaus, 1300 m; Maçana, 975 m; vora el Bosc del Rei,
1075 m; Coll de les Fontetes, 1875 m; cap al Coll de la Creueta, 1900 m; Pla de Rus,
1850 m; sobre el Pla d'Anyella, 1900-2000 m; sota Queralbs, 1150 m; cap als Plaus,
1450 m; Bac de la Foradada, 1950 m; part superior de les Gorges del Freser, 1025 m;
vora CoU de Jou, 1650 m; llisos de Taga, 1800-1825 m.

DG 29, 39,18,28,38, 37? Circumbor.

Nota - Els interrogants a la xifra de mínima altitud i al quadrat DG 37 corresponen a
la citació de CAD. (Caseta Blanca) que no sabem si s'ha de situar a Can Perramon de
Baix o a Can Perramon de Dalt.

1418. Dactylorhiza sarnbucina (L.) Soó; Orchis sambucina L.

Núria, 2200 m (BR.·BL., Veg. alp.: 196, Hieracieto-Festucetum spadiceae).

- Estatge subalpí, a la zona nord-oriental de la Vall, rrr. 1700-2200 m.



Es fa ais prats de Festuca paniculata (Festucion eskiae) i ais herbassars poc higròfìls 
(Calamagrostion arundinaceaé). V-VI. 

Cap de Porc, 2100 m; torrent de Castellcervós, exemplars dispersos entre uns 1700 i 
1900 m. 

DG 39. Lateeur. 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó; Orchis incarnata L. 

De Queralbs a Nuria (PUIGG. in COSTA, Supl: 77-78; in WK., SuppL: 42 ) ; Nuria (SEN., Add.: 

174; FI. N.: 77) ; Queralbs, Nuria (CAD., FI Cat. V: 359) . 
Coma Ermada (SEN., Add.: 174). 

Vali de Conili, 1350 m, 1400 m (BOLOS et VIVES in O. de BOLÒS, De veg. not. II: 220 , Carice-

to-Eriophoretum latifolii, "cf. incarnata"). 

- Malgrat que certes Dactylorhiza que viuen a les mulleres semblen tenir algún carácter del tàxon 
en qüestió, nosaltres no hem vist a la comarca exemplars atribuibles a l'autèntica D. incarnata 

(com si n'hem observât, en canvi, a d'altres valls pirinenques més occidentals). D'altra banda, 
creiem que no corresponen tampoc a aquesta espècie les mostres procedents de la Vali, donades 
com a D. incarnata, que hem vist ais herbaris barcelonins. 

1419. Dactylorhiza majalis (Reichenb.) Hunt et Summerh.; O. majalis Reichenb., O. latifo-
lia L. p.p. et auct. 

De Queralbs a Nuria (PUIGG. in COSTA, Supl.: 11) (CAD., FI. V.: 116; FI. Cat. V: 
358); Nuria (CAD., Exc: 103); vali de Cremai (FERRER, Exc: 83). 
Nuria, 2050 m, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pinguiculetum). 

- De l'estatge monta fins a l'alpi, c i localment abundant. (825?) 975-2400 m. 
Es fa només a les mulleres i llocs humits. Calthion (i Molinietalia en general), 
Scheuchzerìo-Caricetea nigrae. (V) VI-VIII. 

Sota el Baell (1100 m), entre el Baell i Campelles (1275 m, 1300 m), vora el Molí de 
Can Coli (1225 m), entre Roques Blanques i Plañóles, cap a Neva (1300 m), Plans de 
Neva, baga de Fornells (1500 m), sobre Toses (1525 m), vora la Collada de Toses 
(1750 m), Serrât (1350 m), La Farga de Queralbs, Daió (1250 m), part superior de la 
vali Estremerà (1800 m, 1950 m), Gorges de Nuria, Nuria, cap al Collet Verd (2100 
m), vali d'Etna (2100 m), Coma de Fresers (2100 m, 2400 m), sota Ribesaltes (975 
m), cap al Mas, Mas Conili (1150-1250 m), Conivella (1425 m), sota Can Barratoli 
(1150 m), Bancerola, Puigsac, cap a l'estany de Can Roca, sobre la Moscatosa (1500 
m), mulleres de l'Orri Veli (1400-1500 m), Plans de Portóles, cap a la Collada Verda, 
llisos de Taga (1500-1600 m), Pia del Freixe, Coli de Jou. 

Planta extraordinàriament variable, en alguns casos segurament per hibridació amb 
especies pròximes. Ais indrets més elevats hom troba una forma de petites dimen
sions que podria correspondre a la subsp. alpestris (Pugsley) Senghas, però que no té 
les fulles inferiore clarament obovals ni és de florado tardana com pertocaria. A alti-
tuds baixes o intermedies poden observar-se (fins i tot dins una mateixa poblado 
local) des de races ben típiques, amb les fulles basais ováis i les flors grosses, fins 
a formes de fulles allargades i flor petita, amb el label força curt (7-9 mm). Aqüestes 
darreres, podrien provenir d'una introgressió amb D. maculata? O bé amb D. incar-
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Es fa als prats de Festuca paniculata (Festuc/on eskiae) i als herbassars poc higròms
(Calamagrostion arundinaceae). V-VI.

Cap de Porc, 2100 m; torrent de Castellcervós, exemplars dispersos entre uns 1700 i
1900 m.

DG 39. Lateeur.

Dactylorhiza ¡ncarnata (L.) Saó; Orchis ¡ncarnata L.

De Queralbs a Núria (PUlGG. in COSTA, Supl.: 77-78; in WK., Suppl.: 42); Núria (SEN., Add.:
174; FI. N.: 77); Queralbs, Núria (CAD., FI. Car. V: 359).
Coma Ermada (SEN., Add.: (74).

VaU de Conill, 1350 m. 1400 m (BOLÒS et VlVES in O. de BOLÒS, De veg. noto Jl: 220, Carice
(o.-Eriophoretum latiiolii, "ef. ¡ncarnata").

- Malgrat que certes Dactylorhiza que viuen a les mulleres semblen tenir algun caràcter del tàxon
en qüestió, nosaltres no hem vist a la comarca exemplars atribuibJes a l'autèntica D. ¡"carnata
(com sí n'hem observat, en canvi, a d'altres valls pirinenques més occidentals). D'altra banda,
creiem que no corresponen tampoc a aquesta espècie les mostres procedents de la Vall, donades
com a D. incarnata, que hem vist als herbaris barcelonins.

1419. Dactylorhiza majalis (Reichenb.) Hunt et Summerh.; O. majalis Reichenb., o. latifo
lia L. p.p. et auct.

De Queralbs a Núria (pUlGG. in COSTA, Supl.: 77) (CAD., FI. v.: 116; FI. Cat. V:
358); Núria (CAD., Exc.: 103); vall de Cremal (FERRER, Exc.: 83).
Núria, 2050 m, 2150 m (BR.-BL., Vég. alp. t. 15, Cariceto-Pinguiculetum).

- De l'estatge montà fms a l'alpi, c i localment abundant. (825?) 975-2400 m.
Es fa només a les mulleres i llocs humits. Calthion (i Molinieralia en general),
Scheuchzerio-Caricetea nigrae. (V) Vl-Vl1I.

Sota el Baell (1100 ml, entre el Baell i Campelles (1275 m, 1300 ml, vora el Molí de
Can Coll (1225 ml, entre Roques Blanques i Planoles, cap a Nevà (1300 ml, Plans de
Nevà, baga de Fornells (1500 ml, sobre Toses (1525 ml, vora la Collada de Toses
(1750 ml, Serrat (1350 ml, La Farga de Queralbs, Daió (1250 ml, part superior de la
vall Estremera (1800 m, 1950 ml, Gorges de Núria, Núria, cap al Callet Verd (2100
ml, vall d'Eina (2100 ml, Coma de Fresers (2100 m, 2400 ml, sota Ribesaltes (975
ml, cap al Mas, Mas Conill (1150-1250 ml, Conivella (1425 ml, sota Can Barratort
(1150 m), Bancerola, Puigsac, cap a l'estany de Can Roca, sobre la Moscatosa (1500
ml, mulleres de l'Orri Vell (1400-1500 ml, Plans de Pòrtoles, cap a la Collada Verda,
llisos de Taga (1500-1600 ml, Pla del Freixe, Coll de Jou.

Planta extraordinàriament variable, en alguns casos segurament per hibridació amb
espècies pròximes. Als indrets més elevats hom troba una forma de petites dimen
sions que podria correspondre a la subsp. alpestris (pugsley) Senghas, però que no té
les fulles inferiors clarament obovals ni és de floració tardana com pertocaria. A alti
tuds baixes o intermèdies poden observar-se (fms i tot dins una mateixa població
local) des de races ben típiques, amb les fulles basals ovals i les fiors grosses, fins
a formes de fulles allargades i fiar petita, amb el label força curt (7-9 mm). Aquestes
darreres, podrien provenir d'una introgressió amb D. maculata? O bé amb D. incar-



nata (inexistent ara a la comarca perquè hauria estât absorbida per les poblacions de 
D. majalis) ? Al sector oriental de les serres pre-pirinenques (Coli de Jou, Taga, baga 
de Pardines,...) apareixen, d'altra banda, plantes de tija prima i més о menys flexuosa 
i de fulles estretes, que fan pensar en D. transteuneri (Sauter) Soó i que ens veiem 
incapaços d'interpretar. 

DG 29, 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 4 8 , 3 7 ? Eur. 

1420. Dactylorhiza elata (Poiret) Soó subsp. sesquipedalis (Willd.) Soó; Orchis elata Poiret 
subsp. sesquipedalis (Willd.) Soó 

- Zona meridional de la Vali, rr. 800-1450 m. 
Es fa a les jonqueres i mulleres dels llocs baixos о dels vessants arrecerats. Holoschoe-
netalia. VI-VII. 

Sota el Casot, 800 m; Aiguës de Ribes, 850 m; torrent Roig, vora el Baell, 1100 m; 
torrent de la Corba, sota els Cingles de Sant Eloi, 1450 m. 

Segons GAUT. (Catal.: 402) la pianta hauria estât citada per WK. et LANGE d'entre 
Queralbs i Nûria com a Orchis incarnata var. sesquipedalis W. En realitat, però, 
aquells autors recullen una indicació de PUIGG. i la refereixen correctament a 
Orchis incarnata "forma typica a" (vegeu les citacions précédents a Dactylorhiza 
incarnata). 

DG 28, 38, 37. Med. W 

1421. Dactylorhiza maculata (L.) Soó; Orchis maculata L. 

Nuria, etc. (SEN., Nombr. loc.: 401); Queralbs, Nuria (CAD., FI. Cat. V: 357). 

— Estatges monta i subalpí, с. 825-2050 m. 
Boscos humits i ombrívols, sobretot ais Fagetalia. També es fa, però, a les mulleres 
(Molinietalia, Scheuchzerio-Carìcetea nigrae). VI-VII. 

Torrent de la Corba (900 m), Aigües de Ribes, baga de Campelles (abundant sobretot 
vora el torrent Llobre, 1275-1325 m), El Palós (1450 m), El Ginestar (1050 m), baga 
de Ribes (1700 m), Vilamanya (1250 m), vali Estremerà, Gorges de Nuria (1575 m, 
1900 m), Daió (1175 m), baga de les Gorges del Freser (1300-1650 m), Conivella 
(1425 m), sota Can Barratort, torrent de Bancerola (1250 m, abundant), Pineda 
Rosta (1450 m), vers l'Estany de Can Roca (1500 m), Els Prats (1450 m\ cap a la 
Collada Verda (1625 m), Clots de Macana (1275 m), Вас de l'Heura (abundant, 
875-1250 m), baga de Bruguera, baga de Perramon, Coli Pan (Bruguera), Sant A-
manc (1500 m). 
Nuria, roques vers 1900 m (SEN., herb.); torrent de Noufonts, 2050 m (SEN. herb.). 

Pianta molt polimorfa. La majoria d'exemplars semblen correspondre a la subsp. 
maculata; però alguns, de fulles forca estretes, podrien atribuir-se a la subsp. elodes 
(Griseb.) Soó. Un sol сор hem recollit (Conivella, 1425 m) un individu de flors blan
quee i amb el lòbul mitjà del label molt llarg, que en principi concorda amb la des-
cripció que hom dona de la subsp. transsilvanica (Schur) Soó (tàxon estés principal-
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nata (inexistent ara a la comarca perquè hauria estat abs9Ibida per les poblacions de
D. rruJjalis) ? Al sector oriental de les serres pre-pirinenques (Coll de Jou, Taga, baga
de Pardines,...) apareixen, d'altra banda, plantes de tija prima i més o menys flexuosa
i de fulles estretes, que fan pensar en D. transteuneri (Sauter) Soó i que ens veiem
incapaços d'interpretar.

DG 29, 39,18,28,38,48, 37? Eur.

1420. Dactylorhiza e1ata (poiret) Saó subsp. sesquipedalis (Willd.) Saó; Orchis e/ata Poiret
subsp. sesquipedalis (Willd.) Saó

- Zona meridional de la Vall, rr. 800-1450 m.
Es fa a les jonqueres i mulleres dels llocs baixos o dels vessants arrecerats. Holoschoe
netalia. VI-VII.

Sota el Casot, 800 m; Aigües de Ribes, 850 m; torrent Roig, vora el Baell, 1100 m;
torrent de la Corba, sota els Cingles de Sant Eloi, 1450 m.

Segons GAUT. (Catal.: 402) la planta hauria estat citada per WK. et LANGE d'entre
Queralbs i Núria com a Orchis incamata var. sesquipedalis W. En realitat, però,
aquells autors recullen una indicació de PU1GG. i la refereixen correctament a
Orchis incamata "forma typica a" (vegeu les citacions precedents a Dactylorhiza
incamata).

DG 28, 38, 37. Med. W

1421. Dactylorhiza maculata (L.) Saó; Orchis maculata L.

Núria, etc. (SEN., Nombr. Ioc.: 401); Queralbs, Núria (CAD., F1. Cat. V: 357).

- Estatges montà i subalpí, c. 825-2050 m.
Boscos humits i ombrívols, sobretot als Fagetalia. També es fa, però, a les mulleres
(Molinietalia, Scheuchzerio-Caricetea nigrae). VI-VII.

Torrent de la Corba (900 ml, Aigües de Ribes, baga de Campelles (abundant sobretot
vora el torrent Llobre, 1275-1325 ml, El Palós (1450 ml, El Ginestar (1050 ml, baga
de Ribes (1700 ml, Vilamanya (1250 ml, vall Estremera, Gorges de Núria (1575 m,
1900 ml, Daió (1175 ml, baga de les Gorges del Freser (1300-1650 m~ Conivella
(1425 ml, sota Can Barratort, torrent de Bancerola (1250 m, abundant), Pineda
Rosta (1450 ml, vers l'Estany de Can Roca (1500 ml, Els Prats (1450 m~ cap a la
Collada Verda (1625 ml, Clots de Maçana (1275 ml, Bac de l'Heura (abundant,
875-1250 ml, baga de Bruguera, baga de Perramon, Coll Pan (Bruguera), Sant A
manç (1500 ml.
Núria, roques vers 1900 m (SEN., herb.); torrent de Noufonts, 2050 m (SEN. herb.).

Planta molt polimorfa. La majoria d'exemplars semblen correspondre a la subsp.
maculata; però alguns, de fulles força estretes, podrien atribuir-se a la subsp. elodes
(Griseb.) Saó. Un sol cop hem recollit (Conivella, 1425 m) un individu de flors blan
ques i amb el lòbul mitjà del label molt llarg, que en principi concorda amb la des
cripció que hom dóna de la subsp. transsilvanica (Schur) Saó (tàxon estès principal-



ment per l'Europa sudoriental). A part d'això, l'espècie sembla que s'hibridi *mb 
d'altres del mateix gènere (vegeu nota sobre els hibrids). 

NOTA — Dintre la multiplicitat de formes que presenten les plantes del gènere 
Dactylorhiza, cal tenir en compte la fréquent aparició de races hibridogèniques. Tot 
i que no estem segurs de les nostres interpretacions, a la comarca semblen força 
corrents els hibrids entre D. maculata i D. latifolia (= D. x vermeuliana Soó) i en al
gún cas hem observât exemplars aparentment produits pel creuament de D. maculata 
i D. elata subsp. sesquipedalis (= D. x delamainii G. Keller et Stephens). 

1422. Orchis coriophora L. subsp. fragrans (Poil.) Richter 

— Estatge monta inferior, r. 825-1300 m. 
Es fa a les mulleres i prats humits, sobretot dins les comunitats de l'ordre Molinieta-
lia; també al Mesobromion. VI-VII. 

Vora Estèguel, 825 m; Campelles, 1300 m; baga de Campelles, 1350 m; Roques 
Blanques, sota el Bac 975 m; vora Plañóles, 1150 m, abundant; de Batet a Rialb, 
1100 m; cap a Serrât, 1300 m; Bosc del Rei, 1050 m; Sta. Caterina, 1050 m. 

DG 28, 38, 37. Latesubmed. 

1423. Orchis ustulata L. 

Nuria, Serra de Montgrony (SEN.,Nombr. loc.: 401). 

- Estatge monta, c. 825-1600 (2000 ?) m. 

Prats poc o gens secs. De l'aliança Mesobromion; rarament al Xerobromion o a 
YAphyllanthion. V-VII. 

Cap a Estèguel, 825 m; Esteguelella, 840 m; El Baell, 1100 m; Plañóles, 1250 m; To
ses, 1525 m; Capdevila, 1075 m; El Ginestar, 1050 m; Sta. Caterina, 1050 m; vora el 
Bosc del Rei, 1050 m; de Batet a Rialb, 1100 m; cap a Vilamanya, 1250 m; Queralbs, 
1200 m; vora Serrât, 1300 m; torrent del Fom, 1175 m; Prat del Bac, 1250 m; cap al 
Pont de Cremai, 1525 m; Ribesaltes; Mas Conili, 1175 m; sóbrela Falgosa, 1400 m; 
de Pardines a Boixetera, 1275 m; Plans de Portóles, 1500 m;Perapinta, 1350 m; Pia 
del Freixe, 1550 m; vessants del Taga, sobre Bruguera, 1600 m; sobre Saltor, 1550 m. 

DG 3 9 , 1 8 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Lateeur. 

1424. Orchis militaris L. 

- Estatge monta, rr. 825-1400 m. 
Calcicola. Prats i Uocs humits. Mesobromion, Molinietalia. V-VII. 

— A la zona meridional de la Vali sembla una mica fréquent. Vora Estèguel, 825 m; 
sota Barricò, 975 m, abundant; baga de Campelles, 1400 m. 
A d'altres sectors, molt esporàdic. Vora Sta. Magdalena de Puigsac, 1275 m. 

DG 3 9 , 2 8 , 3 8 , 3 7 . Eur. 

DG 2 8 , 3 8 , 3 7 . Eur. 
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ment per l'Europa sudoriental). A part d'això, l'espècie sembla que s'hibridi ·amb
d'altres del mateix gènere (vegeu nota sobre els hlbrids).

DG 39,28,38,37. Eur.

NOTA - Dintre la multiplicitat de formes que presenten les plantes del gènere
Dactylorhiza, cal tenir en compte la freqüent aparició de races hibridogèniques. Tot
i que no estem segurs de les nostres interpretacions, a la comarca semblen força
corrents els hlbrids entre D. maculata i D. latifolia (= D. x vermeuliana Soó) i en al
gun cas hem observat exemplars aparentment produïts pel creuament de D. maculata
i D. elata subsp. sesquipedalis (= D. x delamainii G. Keller et Stephens).

1422. Orchis coriophora L. subsp. fragrans (poll.) Richter

- Estatge montà inferior, r. 825-1300 m.
Es fa a les mulleres i prats humits, sobretot dins les comunitats de l'ordre Molinieta
lia; també al Mesobromion. VI-VII.

Vora Estèguel, 825 m; Campelles, 1300 m; baga de Campelles, 1350 m; Roques
Blanques, sota el Bac 975 m; vora Planoles, 1150 m, abundant; de Batet a Rialb,
1100 m; cap a Serrat, 1300 m; Bosc del Rei, 1050 m; Sta. Caterina, 1050 m.

DG 28, 38, 37. Latesubmed.

1423. Orchis ustu1ata L.

Núria, Serra de Montgrony (SEN., Nombr. Ioc.: 401).

- Estatge montà, c. 825-1600 (2000?) m.
Prats poc o gens secs. De l'aliança Mesobromion; rarament al Xerobromion o a
l'Aphyllanthion. V-Vll.

Cap a Estèguel, 825 m; Esteguelella, 840 m; El Baell, 1100 m; Planoles, 1250 m; To
ses, 1525 m; Capdevila, 1075 m; El Ginestar, 1050 m; Sta. Caterina, 1050 m; vora el
Bosc del Rei, 1050 m; de Batet a Rialb, 1100 m; cap a Vilamanya, 1250 m; Queralbs,
1200 m; vora Serrat, 1300 m; torrent del Forn, 1175 m; Prat del Bac, 1250 m; cap al
Pont de Cremal, 1525 m; Ribesaltes; Mas Conill, 1175 m; sobre la Falgosa, 1400 m;
de Pardines a Boixetera, 1275 m; Plans de Pòrtoles, 1500 m; Perapinta, 1350 m; Pla
del Freixe, 1550 m; vessants del Taga, sobre Bruguera, 1600 m; sobre Saltor, 1550 m.

DG 39, 18,28,38,37. Lateeur.

1424. Orchis militaris L.

- Estatge montà, rr. 825-1400 m.
Calcícola. Prats i llocs humits. Mesobromion, Molinietalia. V-Vll.

- A la zona meridional de la Vall sembla una mica freqüent. Vora Estèguel, 825 m;
sota Barrlcó, 975 m, abundant; baga de Campelles, 1400 m.
A d'altres sectors, molt esporàdic. Vora Sta. Magdalena de Puigsac, 1275 m.

DG 28, 38, 37. Eur.



1425. Orchis mascula L. subsp. mascula 

Nuria (CAD., Fl. Cat. V: 355). 

- Estatges monta i subalpí, r. Penetra a l'estatge alpí. 1000-2400 m. 
Prats, landes, matollars esclarissats, etc. V-VII. 

Vora el Bosc del Rei, 1050 m; entre Roques Blanques i Plañóles, 1000 m; sobre To
ses, 1600 m; baga de Toses, 1450 m; sobre la Farga de Queralbs, 1275 m; cap al Salt 
del Grill, 1275 m; vora Nuria, 1950 m; Roe de la Male, 2100 m; Coma de l'Embut, 
2300 m; torrent de Castellcervós, 1800 m, abundant; Coma de Fresers, 2400 m; Vi-
laró, 1150 m; Sant Aman?, 1850 m. 

DG 29, 39,18,28,38,37. Eur. 

1426. Orchis pallens L. 

- Pia del Freixe, 1525 m, al Mesobromion. Costa Rasa, 2100 m (FONT QUER in BC 
601238). 
Indicada per BOTEY {Cadi: 156) del vessant septentrional del Coli del Pendis (Cer-
danya). 

DG 18, 38. Eur. munt. 

1427. Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard 

— Zona meridional del Vali, rr. 850-1125 m. 
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1425. Orcms mascula L. subsp. mascula

Núria (CAD., FI. Cat. V: 355).

- Estatges montà i subalpí, r. Penetra a l'estatge alpí. 1000-2400 m.
Prats, landes, matollars esclarissats, etc. V-VIl.

Vora el Bosc del Rei, 1050 m; entre Roques Blanques i Planoles, 1000 m; sobre To·
ses, 1600 m; baga de Toses, 1450 m; sobre la Farga de Queralbs, 1275 m; cap al Salt
del Grill, 1275 m; vora Núria, 1950 m; Roc de la Malè, 2100 m; Coma de l'Embut,
2300 m; torrent de Castellcervós, 1800 m, abundant; Coma de Fresers, 2400 m; Vi
laró, 1150 m; Sant Amanç, 1850 m.

DG 29, 39,18,28,38,37. Eur.

1426. Orcms pallens L.

- Pla del Freixe, 1525 m, al Mesobromion. Costa Rasa, 2100 m (FONT QUER in BC
601238).
Indicada per BOTEY (Cadi: 156) del vessant septentrional del Coll del Pendís (Cer
danya).

DG 18,38.

9 • Orchis pallens
• Anacamptis pyramidalis

7
2

1427. Anacamptis pyramidaIis (L.) L.C.M. Richard

- Zona meridional del Vall, rr. 850-1125 m.

3

Eur. munt.



Calcicola. Es fa als prats magres. Aphyllanthion, Xerobromion. VI-VII. 

Vora Estèguel, 850 m; sobre la Corba, 900 m; El Baell, 1125 m. 

DG28 .37 . Plurireg. 

1428. Ophrys apifera Hudson subsp. apifera 

- Sobre la Corba, 925 m, dins el Xerobromion. 

DG 37. Latemed.-Atl. 

Calcícola. Es fa als prats magres. Aphyllanthion, Xerobromion. VI-VII.

Vora Estèguel, 850 m; sobre la Corba, 900 m; El Baell, 1125 m.

DG 28, 37.

1428. Ophrys apifera Hudson subsp. apiCera

- Sobre la Corba, 925 m, dins el Xerobromion.

DG 37.
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Plurireg.

Latemed.-Atl.





LLISTA DE NOUS TAXONS I NOVES COMBINACIONS 

Artemisia umbelliformis Lam. subsp. gabriellae (Br.-Bl.) comb, nova 591 
Festuca litardierana nom. novum 686 
Papaver suaveolens Lapeyr. var. endressii (Asch.) comb, nova 221 
Ranunculus acris L. subsp. friesianus (Jordan) Rouy et Fouc. var. minimus nova 207 
Ranunculus ruscinonensis Landolt var. viridescens nova 208 
Rosa canina L. subsp. andegavensis (Bast.) comb, nova 285 
Scleranthus perennis L. var. polycnemoides (Wk. et Costa) comb, nova 177 
Vitaliana primuliflora Bertol. var. canescens (O. Schwarz) comb, nova 435 
Vitaliana primuliflora Bertol. var. cinerea (Sund.) comb, nova 435 

LLISTA DE NOUS TÀXONS I NOVES COMBINACIONS

Artemisia umbelliformis Lam. subsp. gabrieL1ae (Br.-Bl.) comb. nova
Festuca litardierana nom. DOVUro

Papaver suaveolens lapeyr. var. endressii (Asch.) comb. nova
Ranunculus acris L. subsp. friesianus (Jordan) Rauy et FOlle. var. minimus nova
Ranunculus ruscinonensis Landolt var. viridescens nova
Rosa canina L. subsp. andegavensis (Bast.) comb. nova
Scleranthus perennis L. var. polycnemoides (Wk. et Costa) comb. nova
Vilatiana primuliflora Bertol. var. canescens (O. Schwarz) comb. nova
Vilatiana primuLiflora Bertol. var. cinerea (Sünd.) comb. nova
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591
6B6
221
207
208
2BS
177
435
435
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ACTA BOTANICA BARCINONENSIA 35 

Addenda a l'index taxonòmic (pàgina 765) 

Adenostyles alpina (L.) Bluffet Fingerli. 594 Alchemilla alpina L. subsp. transiens 
ADIANTACEAE 112 (Buser) 0 . Bolòs et Vigo 303 
Adiantum capillus-veneris L. 112 Alchemilla colorata Buser 305 
Adonis aestivalis L. var. citrina Hoffm. 206 Alchemilla connivens Buser 306 
Adonis pyrenaica DC. in Lam. et DC. 205 Alchemilla coriacea Buser 307 
Aegopodium podagraria L. 409 Alchemilla demissa Buser 308 
Aesculus hippocastanum L. 373 Alchemilla fallax Buser 308 
Aethusa cynapium L. 411 Alchemilla gr. filicaulis Buser 306 
Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria 288 Alchemilla fissa Günther et Schummel 308 
Agrimonia eupatoria L. subsp. grandis Alchemilla flabellata Buser 304 

(Andr. ex Asch. et Graebn.) Bornm. 288 Alchemilla glabra Neygenf. 307 
Agrimonia adorata auct , non Miller 288 Alchemilla glabra Poiret 308 
Agrimonia procera Wallr. 717 Alchemilla glaberrima auct. 308 
Agropyron caninum (L.) P. Beauv. 704 Alchemilla glaucescens Wallr. 304 
Agropyron repens (1.) P. Beauv. 704 Alchemilla hoppeana (Reichenb.) Dalla 
Agrostemma githago L. 182 Torre subsp. asterophylla (Tausch.) Garns 303 
Agrostis agrostiflora (G. Beck) Rauschert 717 Alchemilla hybrida (L.) L. subsp. colorata 
Agrostis alba auct., non L. 717 (Buser) Gams 305 
Agrostis alpina Scop. 715 Alchemilla hybrida (L.) L. subsp. flabellata 
Agrostis canina L. 713 (Buser) Gams 304 
Agrostis capillaris L. 715 Alchemilla hybrida (L.) L. subsp. glaucescens 
Agrostis rupestris Ali. 715 (Wallr.) O. Bolòs et Vigo 304 
Agrostis rupestris Ali. var. pyrenaea Alchemilla hybrida (L.) L. subsp. lapeyrousii 

(Pourret) Björkman 716 (Buser) 0 . Bolòs et Vigo 304 
Agrostis schleichen Jordan et Verlot 714 Alchemilla lapeyrousii Buser 304 
Agrostis stolonifera L. 717 Alchemilla lineata Buser 307 
Agrostis tenuis Sibth. 715 Alchemilla montana auct. 306 
Agrostis vulgaris With. 715 Alchemilla plicatula Gand. 303 
Ailanthus altissima (Miller) Swingle 367 Alchemilla pratensis auct. 306 
Aira alpina Sob. 712 Alchemilla pubescens auct., non Lam. 304 
Ajuga pyramidalis L. 473 Alchemilla pubescens Lam. 304 
Ajuga reptans L. 474 Alchemilla pyrenaica Dufour 308 
Alcea rosea L. 380 Alchemilla saxatilis Buser 302 
Alchemilla alpina L. 303 Alchemilla straminea Buser 308 
Alchemilla alpina L. subsp. asterophylla Alchemilla subsericea Reuter 303 

(Tausch.) 0 . Bolòs et Vigo 303 Alchemilla sylvestris auct. 306 
Alchemilla alpina L. subsp. glomerata Alchemilla transiens (Buser) Buser 303 

(Tausch.) Camus 303 Alchemilla vulgaris auct. 306 
Alchemilla alpina L. subsp. saxatilis 

Alchemilla vulgaris auct. 

(Buser) Camus 302 
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Adenostyles alpina (L.) Bluff et Fingerh.
ADIANTACEAE
Adiantum capilluHeneris L.
Adonis aestivalis L. var. citrina Hoffm.
Adonis pyrenaica DC. in Lam. et DC.
Aegopodium podagraria L.
Aesculus hippocastanum L.
Aethusa cynapium L.
Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria
Agrimonia eupatoria L. subsp. grandis

(Andr. ex Asch. et Graebn.) Bornrn.
Agrimonia adorata auct., non Miller
Agrimonia procera Wa1lr.
Agropyron caninum (L.) P. Beauv.
Agropyron repens (1.) P. Beauv.
Agrostemma githago L.
Agrostis agrostiOora (G. Beck) Rauschert
Agrostis alba auct., non L.
Agrostis alpina Scop.
Agrostis canina L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis rupestris All.
Agrostis rupestris All. var. pyrenaea

(Pourret) Bjòrkman
Agrostis sch1eicheri Jordan et Verlot
Agrostis stolonifera L.
Agrostis tenuis Sibth.
Agrostis vulgaris With.
AiJanthus a1tissima (Miller) Swingle
Aira alpina Sob.
Ajuga pyramida1is L.
Ajuga reptans L.
Alcea rosea L.
Alchemilla alpina L.
Alchemi1la alpina L. subsp. asterophylla

(Tausch.) O. Bolòs et Vigo
Alchemilla alpina L. subsp. glomerata

(Tausch.) Camus
Aichemilla alpina L. subsp. saxati1is

(Buser) Camus

594
112
112
206
205
409
373
411
288

288
288
717
704
704
182
717
717
715
713
715
715

716
714
717
715
715
367
712
473
474
380
303

303

303

302

Alchemi1la alpina L. subsp. transiens
(Buser) O. Bol?>s et Vigo 303

A1chemilla calarata Buser 305
Alchemilla connivens Buser 306
Alchemilla coriacea Buser 307
A1chemilla demissa Buser 308
A1chemilla fallax Buser 308
Alchemilla gr. filicaulis Buser 306
Alchemil1a fissa GOnther et Schummel 308
Alchemilla fiabellata Buser 304
A1chemilla glabra Neygenf. 307
A1chemi11a glabra Poiret 308
A1chemilla glaberrima auet. 308
Alchemilla glaucescens Wal1r. 304
A1chemilla hoppeana (Reichenb.) Dalla

Torre subsp. asterophyUa (Tausch.) Gams 303
AJchemilla hybrida (L.) L. subsp. calarata

(Buser) Gams 305
Alchemilla hybrida (L.) L. subsp. f1abeUata

(Buser) Gams 304
Alchemilla hybrida (L.) L. subsp. glaucescens

(Wallr.) O. Bolbs et Vigo 304
A1chemilla hybrida (L.) L. subsp. lapeyrousii

(Buser) O. Bolbs et Vigo 304
Alchemilla lapeyrousü Buser 304
A1chemilla lineata Buser 307
A1chemilla montana auct. 306
A1chemilla plicatula Gand. 303
A1chemilla pratensis auct. 306
A1chemilla pubescens auct., non Lam. 304
A1chemilla pubescens Lam. 304
A1chemilla pyrenaica Oufour 308
A1chernilla saxati1is Buser 302
Alchemilla straminea Buser 308
Alchemilla subsericea Reuter 303
Alchemilla sylvestris auct. 306
Alchemil1a transiens (Buser) Buser 303
Alchemilla vulgaris auct. 306



ÍNDEX TAX0NÒM1C 

Abies alba Miller 123 Allium oleraceum L. 657 
Abies pedinata (Lam.) DC. 123 Allium porrum L. 661 
Acer campestre L. 371 Allium pyrenaicum Costa et Vayr. 657 
Acer monspessulanum L. 372 Allium sativum L. 661 
Acer negundo L. 372 Allium schoenoprasum L. 655 
Acer opalus Miller 371 Allium senescens L. subsp. montanum 
Acer platanoides L. 372 (Fries) Holub 655 
Acer pseudoplatanus L. 371 Allium sphaerocephalon L. 657 
ACERACEAE 371 Allium victorialis L. 656 
Achillea chamaemelifolia Pourret 585 Allosoms crispus (L.) Rohling 112 
Achillea millefolium L. 584 Alnus glutinosa (L.) Gaertner 138 
Achillea nana L. 583 Alopecurus agrestis L. 720 
Achillea odorata L. 585 Alopecurus arundinaceus Poiret 720 
Achillea ptarmica L. 583 Alopecurus bulbosus Gouan 720 
Achillea pyrenaica Sibth. ex Godron 583 Alopecurus geniculatus L. 720 
Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. 722 Alopecurus gerardii (All.) Vill. 720 
Acinos alpinus (L.) Moench 487 Alopecurus myosuroides Hudson 720 
Acinos arvensis (Lam.) Dandy 488 Alopecurus pratensis L. subsp. pratensis 720 
Aconitum anthora L. 199 Alopecurus ventricosus Pers. 720 
Aconitum cammarum Jacq. 200 Alsine cherleri Fenzl 169 
Aconitum lycoctonum auct. 198 Alsine mucronata auct. 167 
Aconitum napellus L. subsp. vulgare Rouy Alsine rostrata (Pers.) Fenzl 167 

et Fouc. 200 Althaea hirsuta L. 380 
Aconitum paniculatum Lam. 200 Althaea officinalis L. 380 
Aconitum pyrenaicum L. subsp. lamarckii Alyssum alpestre L. 239 

(Rchb.) 0 . Bolòs et Vigo 198 Alyssum alyssoides (L.) L. 238 
Aconitum variegatum L. 200 Alyssum bolosii Sen. 238 
Actaea spicata L. 197 Alyssum calycinum L. 238 
Adenostyles albifrons Reichenb. 593 Alyssum cuneifolium Ten. 239 
Adenostyles alliariae (Gouan) Kerner 593 Alyssum lapeyrousianum Jordan var. 
Adenostyles alliariae (Gouan) Kerner lapeyrousianum 240 

subsp. alliariae 593 Alyssum maritimum (L.) Lam. 240 
Adenostyles alliariae (Gouan) Kerner Alyssum montanum L. 239 

subsp. hybrida (Vili.) DC. 594 AMARANTHACEAE 161 
Adenostyles alliariae (Gouan) Kerner Amaranthus albus L. 161 

subsp. pyrenaica (Lange) P. Fourn. 594 Amaranthus bouchonii Thell. 161 
Alchemilla vulgaris L. subsp. glabra (Neygenf.) Amaranthus cruentus L. 161 

0 . Bolòs et Vigo 307 Amaranthus deflexus L. 162 
Alchemilla vulgaris L. subsp. xanthochlora Amaranthus graecizans L. subsp. sylvestris 

(Rothm.) 0 . Bolòs et Vigo 306 (Vül.) O. Bolös et Vigo 162 
Alchemilla xanthochlora Rothm. 306 Amaranthus hybridus L. 161 
Alchemilla xanthochlora Rothm. var. Amaranthus quitensis Kunth 161 

flavicoma (Buser) Schinz et Keller 306 Amaranthus retroflexus L. 161 
Alchemilla xanthochlora Rothm. var. AMARYLLIDACEAE 661 

xanthochlora 306 Amelanchier ovalis Medicus 310 
Alisma lanceolatum With. 645 Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard 760 
Alisma plantago-aquatica L. 645 ANACARD1ACEAE 370 
ALISMATACEAE 645 Anagallis arvensis L. 438 
Alliaria officinalis Andrz. ex Bieb. 226 Anagallis arvensis L. ssp. coerulea Hartm. 438 
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande 226 Anagallis foemina Miller 438 
Allium cepa L. 661 Anagallis phoenicea Scop. 438 
Allium fallax Schultes et Schultes fil. 655 Anchusa arvensis (L) Bieb. 468 
Allium montanum F.W. Schmidt 655 Andropogon distachyos L. 726 

ÍNDEX TAXONÒMIC
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Abies alba Miller 123 Allium olecaceum L. 657
Abies pectinata (Lam.) DC. 123 Allium porrum L. 661
Acer campestre L. 371 A1lium pyrenaicum Costa et Vayr. 657
Acer monspessulanum L. 372 Allium sativum L. 661
Acer negundo L. 372 Allium schoenoprasum L. 655
Acel opalus Miller 371 A1lium senescens L. subsp. montanum
Acer platanoides L. 372 (Feies) Holub 655
Acer pseudoplatanus L. 371 Allium sphaerocephalon L. 657
ACERACEAE 371 Allium victorialis L. 656
AchiJlea chamaemelifolia Pourret 585 AlJosorus crispus (L.) Rohling 112
AchiJIea miHefolium L. 584 Alous glutinosa (L.) Gaertner 138
Achillea nana L. 583 AJopecurus agrest is L 720
Achillea odorata L. 585 Alopecurus arundinaceus Poiret 720
Achillea ptarmica L. 583 AJopecurus bulbosus Gouau 720
Achillea pyrenaica Sibth. ex Godron 583 Alopecurus genicu1atus L. 720
Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. 722 Alopecucus gerardii (AU.) VilL 720
Acinos alpinus (L) Moench 487 A10pecurus myosuroides Hudson 720
Acinos arvensis (Lam.) Dandy 488 A10pecurus pratensis L. subsp. pratensis 720
Aconitum anthora L 199 A10pecurus ventricosus Pers.. 720
Aconitum cammarum Jacq. 200 Alsine cherleri Fenzl 169
Aconitum Iycoctonum auct. 198 Alsine mucronata auct. 167
Aconitum napellus L subsp. vulgare Rouy Alsine rostrata (Pers.) Fenzl 167

et Fouc. 200 Althaea hirsu ta L 380
Aconitum panicuJatum Lam. 200 Althaea officinalis L. 380
Aconitum pyrenaicum L subsp. lamarckii A1yssum alpestre L. 239

(Rchb.) O. Bolòs et Vigo 198 Alyssum alyssoidcs (L.) L. 238
Aconitum variegatum L 200 Alyssum bolosü Sen. 238
Actaca spicata L. 197 Alyssum calycinum L 238
Adenostyles albifrons Reichenb. 593 A1yssum cuneifolium Ten. 239
Adenostyles alliariae (Gouan) Kerner 593 Alyssum lapeyrousianum Jordan var.
Adenostyles alliariae (Gouan) Kerner lapeyrousianum 240

subsp. a1liariae 593 Alyssum maritimum (L) Lam. 240
Adenostyles alliariae (Gouan) Kerner Alyssum montanum L. 239

subsp. hybrida (Viii.) DC. 594 AMARANTHACEAE 161
Adenostyles alliariae (Gouan) Kerner Amaranthus aJbus L 161

subsp. pyrenaica (Lange) P. Fourn. 594 Amaranthus bouchonii Thell. 161
Alchemilla vulgaris L subsp. glabra (Neygenf.) Amaranthus cruentus L 161

O. Bolòs et Vigo 307 Amaranthus deOexus L 162
A1chemilla vulgaris L. subsp. xanthochlora Amaranthus graecizans L subsp. syJvestris

(Rothm.) O. Bolòs et Vigo 306 (ViU.) O. Bolòs et Vigo 162
AJchemiUa xanthochlora Rothm. 306 Amaranthus hybridus L. 161
Alchemilla xanthochJora Rothm. var. Amaranthus quitensis Kunth 161

Oavicoma (Buser) Schinz et KelJer 306 Amaranthus retroOexus L. 161
A1chemil1a xanthochlora Rothm. var. AMARYLLIDACEAE 661

xanthochJora 306 Amelanchier ovalis Medicus 310
Alisma lanceo!atum With. 645 Anacamptis pyramidalis (L) LC.M. Richard 760
Alisma pJantago·aquatica L. 645 ANACARDIACEAE 370
ALlSMATACEAE 645 AnagaUis arvensis L. 438
AUiaria officinalis Andrz. ex Bicb. 226 AnagaUis arvensis L. ssp. coerulea Hartrn. 438
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande 226 AnagaUis foemina Miller 438
Allium cepa L. 661 AnagaUis phoenicea Scop. 438
Allium fallax Schultes et Schultes fil. 655 Anchusa arvensis (L) Bieb. 468
Allium montanum F.W. Schmidt 655 Andropogon distachyos L. 726



Andropogon ischaemum L. 726 
Androsace carnea L. var. carnea 435 
Androsace carnea L. var. laggeri (Huet) 

Gaut. 435 
Androsace carnea L. var. rosea (Jordan et 

Fourr.) Gaut. 435 
Androsace helvetica (L.) AH. 436 
Androsace imbricata auct. 436 
Androsace vandellii (Turra) Chiov. 436 
Androsace villosa L. 436 
Androsaemum officinale AU. 383 
Andryala integrifolia L. 631 
Anémone alpina L. 203 
Anémone hepatica L. 202 
Anémone narcissiflora L. 202 
Anémone nemorosa L. 201 
Anémone ranunculoides L. 202 
Anémone vernalis L. 204 
Angelica pyrenaea (L.) Sprengel 418 
Angelica sylvestris L. 419 
ANGIOSPERMAE 131 
Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff et 

Fingerh. 577 
Antennaria dioica (L.) Gaertner 576 
Anthémis altissima L. 582 
Anthémis arvensis L. 582 
Anthémis carpatica Willd. subsp. carpatica 581 
Arthemis carpatica Willd. subsp. petraea (Ten.) 

R. Fernandes 582 
Anthémis cotula L. 582 
Anthémis cretica L. subsp. saxatilis (DC.) 

R. Fernandes 582 
Anthémis mixta L. 585 
Anthémis montana auct. 581 
Anthémis montana subsp. carpatica (Willd.) 

Rouy 582 
Anthémis montana subsp. saxatilis (DC.) 

Rouy 582 
Anthémis petraea Ten. 582 
Anthémis saxatilis DC. 582 
Anthémis tinctoria L. 583 
Anthémis triumfetti (L.) DC. 583 
Anthericum liliago L. 648 
Anthoxanthum odoratum L. 712 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 406 
Anthyllis montana L. 350 
Anthyllis vulneraria L. subsp. dillenii auct. 

pyr. 351 
Anthyllis vulneraria L. subsp. forondae 

(Senn.) Cullen 351 
Anthyllis vulneraria L. subsp. pyrenaica 

(G. Beck) Cullen 352 
Anthyllis vulneraria L. subsp. vulnerarioides 

(Ail.) Arcangeli 351 
Anthyllis vulnerarioides (Ail.) Bonjean ex 

Reichenb. 351 
Antirrhinum asarina L. 508 
Antirrhinum latifolium Miller 506 
Antirrhinum latifolium x majus 508 
Antirrhinum majus L. 507 
Antirrhinum majus L. subsp. latifolium 

(Mill.) Rouy 507 

Antirrhinum majus L. subsp. majus 507 
Antirrhinum majus L. subsp. majus var. striatum 

(DC.) Rothm. 507 
Antirrhinum orontium L. 508 
Antirrhinum paui Sen. 506 
Aphanes arvensis L. 308 
Aphyllanthes monspeliensis L. 649 
Apium nodiflorum (L.) Lag. 452 
APOCYNACEAE 452 
AQUIFOLIACEAE 373 
Aquilegia hirsutissima (Lapeyr.) Timb.-Lagr. 

ex Gariod 217 
Aquilegia vulgaris L. 216 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 226 
Arabis alpina L. 238 
Arabis arcuata Shuttl. 236 
Arabis auriculata Lam. 237 
Arabis brassicaeformis Wallr. 235 
Arabis ciliata R. Br. 236 
Arabis ciliata Koch 236 
Arabis corymbiflora Vest. var. hirta 

(Koch) Thell. 236 
Arabis glabra (L.) Bernh. 235 
Arabis hirsuta (L.) Scop. subsp. hirsuta 236 
Arabis hirsuta (L.) Scop. subsp. sagittata 

(Bertol.) Reichenb. 236 
Arabis nova Vili. 237 
Arabis pauciflora (Grimm) Garcke 235 
Arabis saxatilis Wallr. 237 
Arabis serpyllifolia Vili, subsp. serpyllifolia 237 
Arabis turrita L. 237 
ARACEAE 727 
ARALI ACEAE 401 
Arctium lappa L. 601 
Arctium minus Bernh. 601 
Arctium x nothum (Ruhm.) Weiss. 602 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel 428 
Arenaria aggregata (L.) Loisel. subsp. 

aggregata 163 
Arenaria grandiflora L. 164 
Arenaria marschlinsii Koch 165 
Arenaria purpurascens Ramond ex DC. 163 
Arenaria serpyllifolia L. 164 
Arenaria serpyllifolia L. var. nivalis Gren. 

et Godr. 165 
Arenaria tetraquetra L. subsp. capitata 

(Lam.) FQ. ex Lainz 163 
Argyrolobium linnaeanum Walpers 319 
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball 319 
ARISTOLOCHI ACEAE 148 
Aristolochia pistolochia L. 148 
Armeria alliacea (Cav.) Hoffm. et Link subsp. 

bupleuroides (Gren. et Godr.) O. Bolòs et 
Vigo 440 

Armeria alliacea (Cav.) Hoffm. et Link subsp. 
bupleuroides (Gren et Godr.) O. Bolòs et 
Vigo var. bupleuroides 440 

Armeria alliacea (Cav.) Hoffm. et Link subsp. 
bupleuroides (Gren et Godr.) O. Bolòs et 
Vigo var. sicorisiensis (Sen.) O. Bolòs et 
Vigo 440 

Armeria alpina Willd. 438 
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Andropogon ischaemum L. 726 Antirrhinurn majus L. subsp. majus 507
Androsace carnea L. var. camea 435 Antirrhinum majus L. subsp. majus var. striatum
Androsace caroea L. var. laggeri (Huct) (DC.) Rothm. 507

Gaut. 435 Antirrhinum orontium L. 508
Androsace carnea L. var. rosea (Jordan et Antirrhinum paui Sen. 506

FOllrr.) Gaut. 435 Aphanes arvensis L. 308
Androsace helvetica (L.) All. 436 Aphyllanthes monspeliensis L. 649
Androsace imbricata allet. 436 Apium nodinorum (L.) Lag. 452
Androsace vandellii (Turra) Chiov. 436 APOCYNACEAE 452
Androsace villosa L. 436 AQUIFOLIACEAE 373
Androsaemurn offjcinale All. 383 Aquilegia hirsutissima (Lapey!.) Timb.-Lagr.
Andryala integrifolia L. 631 ex Gariod 217
Anemone alpina L. 203 Aquilegia vu1garis L. 216
Anemone hepatica L. 202 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 226
Anemone narcissiflora L. 202 Arabis alpina L. 238
Anemone nemorosa L. 201 Arabis arcuata Shuttl. 236
Anemone ranunculoides lo 202 Arabis auricu1ata Lam. 237
Anemone vernalis L. 204 Arabis brassicaeformis Wallr. 235
Angelica pyrenaea (L.) Sprengel 418 Arabis ciliata R. Br. 236
Angelica sylvestris L. 419 Arabis ciliata Koch 236
ANGIOSPERMAE 131 Arabis corymbiflora Vest. var. hirta
Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff et (Koch) ThelI. 236

Fingerh. 577 Arabis glabra (L.) Bernh. 235
Antennaria dioica (L.) Gaertner 576 Arabis hirsuta (L.) Scop. subsp. hirsuta 236
Anthemis altissima L. 582 Arabis hirsuta (L.) Scop. subsp. sagittata
Anthemis arvensis L. 582 (Oertol.) Reichenb. 236
Anthemis carpatica Willd. subsp. carpatica 581 Arabis nova Viii. 237
Arthemis carpatica WilId. subsp. petraea (Ten.) Arabis pauciflora (Grimm) Garcke 235

R. Fernandes 582 Arabis saxatiLis Wallr. 237
Anthemis cotula L. 582 Arabis serpyllifolia Vill. subsp. serpyllifolia 237
Anthemis cretica L. subsp. saxatilis (DC.) Arabis turrita L. 237

R. Fernandes 582 ARACEAE 727
Anthemis mixta L. 585 ARALIACEAE 401
Anthemis montana aUct. 581 Arctium 1appa L. 601
Anthemis montana subsp. carpatica (Willd.) Arctium minus Bernh. 601

Rouy 582 Arctium x nothum (Ruhm.) Weiss. 602
Anthemis montana subsp. saxatilis (DC.) Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel 428

Rouy 582 Arenaria aggregata (L.) Loisel. subsp.
Anthemis petraea Ten. 582 aggregata 163
Anthemis saxatilis DC. 582 Arenaria grandiflora L. 164
Anthemis tinctoria L. 583 Arenaria marschlinsii Koch 165
Anthemis triumfetti (L.) DC. 583 Arenaria purpurascens Ramond ex DC. 163
Anthericum Wiago L. 648 Arenaria serpyllifolia L. 164
Anthoxanthum odoratum L. 712 Arenaria serpyllifolia L. var. nivalis Gren.
Anthriscus syIvestris (L.) Hoffm. 406 et GOdI. 165
Anthyllis montana L. 350 Arenaria tetraquetra L. subsp. capitata
Anthyllis vulneraria L. subsp. dillenii auct. (Lam.) FQ. ex Lainz 163

pyr. 351 Argyrolobium linnaeanum Walpers 319
Anthyllis vulneraria L. subsp. forondae Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball 319

(Senn.) Cullen 351 ARl5TOLOCH1ACEAE 148
Anthyllis vulneraria L. subsp. pyrenaica Aristolochia pistolochia L. 148

(G. Beck) Cullen 352 Armeria alliacea (Cav.) Horfm. et Link subsp.
AnthyUis vulneraria L. subsp. vulnerarioides bupleuroides (Gren. et Godr.) O. Bolòs et

(All.) Arcangeli 351 Vigo 440
AnthyUis vulnerarioides (AU.) Bonjean ex Armeria alliacea (Cav.) Horfm. et Unk subsp.

Reichenb. 351 bupleuroides (Gren et Godr.) O. Bolòs et
Antirrhinum asarina L. 508 Vigo var. bupleuroides 440
Antirrhinum latifolium Miller 506 Armeria alliacea (Cav.) Hoffm. et Link subsp.
Antirrhinum latifolium x majus 508 bupleuroides (Gren et Godr.) O. Bolòs et
Antirrhinum majus L. 507 Vigo var. sicorisiensis (Sen.) O. Bolòs et
Antirrhinum majus L. subsp. latifolium Vigo 440

(Mill.) Rouy 507 Armeria alpina Willd. 438



Armeria alpina Willd. var. mulleri (Huet) 
Gaut. 439 

Armeria filicaulis (Boiss.) Boiss. 441 
Armeria halleri auct. 439 
Armeria halleri ssp. mulleri Rouy 439 
Armeria majellensis auct., non Boiss. 441 
Armeria mariae Sen. 441 
Armeria maritima (Miller) Willd. subsp. 

alpina (Willd) P. Silva 438 
Armeria maritima (Miller) Willd. subsp. 

alpina (Willd) P. Silva var. bubanii 
(Lawr.) Bernis 439 

Armeria maritima (Miller) Willd. subsp. 
alpina (Willd) P. Silva var. alpina 439 

Armeria maritima (Miller) Willd. subsp. mulleri 
(Huet) O. Bolòs et Vigo 439 

Armeria maritima (Miller) Willd. subsp. mulleri 
(Huet) O. Bolòs et Vigo var. mulleri 
(Bernis) O. Bolòs et Vigo 440 

Armeria maritima (Miller) Willd. subsp. mulleri 
(Huet) O. Bolòs et Vigo var. occasiana 
(Bernis) O. Bolòs et Vigo 440 

Armeria maritima var. fontqueri (Pau ex F.Q.) 
Bernis subvar. salvadorii Bernis 439 

Armeria nuriae Sen. 441 
Armeria nuriensis Sen. 441 
Armeria piorum Sen. 440 
Armeria plantaginea auct. 440 
Armeria ruscinonensis Gir. 441 
Armeria stenophylla Gir. 442 
Arnica montana L. subsp. montana 594 
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. et 

C. Presi 708 
Artemisia absinthium L. 590 
Artemisia alba Turra 591 
Artemisia campestris L. subsp. campestris 592 
Artemisia campestris L. subsp. glutinosa 

(Gay ex Besser) Batt. 592 
Artemisia camphorata Vili. 591 
Artemisia chamaemelifolia Vili. 591 
Artemisia gabriellae Br.-Bl. 591 
Artemisia genipi Weber in Stechm. 592 
Artemisia glacialis L. 592 
Artemisia laxa Fritsch 591 
Artemisia mutellina Vili. 591 
Artemisia spicata Wulf. 592 
Artemisia umbelliformis Lam. subsp. 

gabriellae (Br.-Bl.) comb, nova 591 
Artemisia vulgaris L. 590 
Arum italicum Miller 727 
Arundo donax L. 591 
Asarina procumbens Miller 508 
ASCLEPIADACEAE 453 
Asparagus plumosus Baker 660 
Asperugo procumbens L. 469 
Asperula arvensis L. 454 
Asperula cynanchica L. 454 
Asperula pyrenaica L. 453 
Asphodelus albus Miller subsp. albus 647 
Asphodelus cerasiferus Gay 647 
Asphodelus ramosus L. 647 
Asphodelus subalpinus Gren. et Godr. 647 

ASPIDIACEAE 119 
Aspidium lobatum (Hudson) Swartz 119 
Aspidium lonchitis (L.) Swartz 119 
ASPLENIACEAE 114 
Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. 

adiantum-nigrum 115 
Asplenium ceterach L. 117 
Asplenium fontanum (L.) Bernh. in Schräder 115 
Asplenium halleri DC. 115 
Asplenium ruta-muraria L. 116 
Asplenium seelosii Leybold subsp. glabrum 

(Lit. et Make) Rothm. var. catalaunicum 
O. Bolös et Vigo 116 

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 115 
Asplenium trichomanes L. 114 
Asplenium viride Hudson 114 
Aster alpinus L. 570 
Aster catalaunicus Wk. et Costa 570 
Aster amellus L. 570 
Aster x versicolor Willd. 570 
Aster wülkomii Schultz Bip. 570 
Asteriscus spinosus (L.) Schultz Bip. 579 
Astragalus alpinus L. 320 
Astragalus aristatus auct. 321 
Astragalus australis (L.) Lam. 320 
Astragalus depressus L. 320 
Astragalus glycyphyllos L. 321 
Astragalus incanus L. 323 
Astragalus monspessulanus L. var. alpinus 

Fouc. 322 
Astragalus monspessulanus L. var. chlorocya-

neus (Boiss. et Reut.) Costa 322 
Astragalus nevadensis Boiss. subsp. catalau

nicus Br.-Bl. 321 
Astragalus purpureus Lam. 319 
Astragalus sempervirens Lam. subsp. 

catalaunicus (Br.-Bl.) Lainz 321 
Astrantia major L. 402 
Astrantia minor L. 402 
Astrocarpus sesamoides (L.) DC. 254 
ATHYRIACEAE 117 
Athyrium alpestre (Hoppe) Rylands 118 
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz 118 
Athyrium filix-femina (L.) Roth 117 
Atractylis cancellata L. 601 
Atriplex heterosperma Bunge 160 
Atriplex patula L. 160 
Atropa belladonna L. 500 
Avena montana Vill. 705 
Avena pratensis L. 707 
Avena pratensis L. subsp. amethystea Br.-Bl. 708 
Avena pratensis L. subsp. iberica St.-Yves 708 
Avena pubescens Hudson 706 
Avena sativa L. 705 
Avena sedenensis Clarion ex DC. 705 
Avena sterilis L. subsp. ludoviciana (Durieu) 

Nyman 705 
Avena versicolor Vill. 707 
Avenochloa pratensis (L.) Holub 707 
Avenochloa vasconcensis (Sen. ex St.-Yves) 

Gervais ex Kerguelen 708 
Avenula mirandana (Sen.) Holub 708 
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708
70S

705
707
707

119
119
119
114

116
115
114
114
570
570
570
570
570
579
320
321
320
320
321
323

322
var. chlorocya··

322
catalau

321
319

ASPIDIACEAE
Aspidium lobatum (Hudson) Swartz
Aspidium lonehitis (L.) Swartz
ASPLENIACEAE
Asplenium adiantum-nigrum L. subsp.

adiantum-nigrum 115
Asplenium eeteraeh L. 117
Asplenium fontanum (L.) Bernh. in Schrader 115
Asplenium halleri De. 115
Asplenium ruta-muraria L. 116
Asplenium seelosii Leybold subsp. glabrum

(Lit. et Maire) Rothm. var. eatalaunicum
O. Bolòs et Vigo

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Asplenium trichomanes L.
Asplenium viride Hudson
Aster alpinus L.
Aster catalaunicus \Vk. et Costa
Aster amellus L.
Aster x versicolor WiUd.
Aster willkomii Schultz Bip.
Asteriscus spinosus (L.) Schultz Bip.
Astragalus alpinus L.
Astragalus aristatus auct.
Astragalus austral is (L.) Lam.
Astragalus depressus L.
Astragalus glycyphyUos L.
Astragalus incanus L.
Astragalus monspessulanus L. var. alpinus

Fouc.
Astragalus monspessulanus L.

neus (Boiss. et Reut.) Costa
Astragalus nevadensis Boiss. subsp.

nicus Br.-81.
Astragalus purpureus Lam.
Astragalus sempervirens Lam. s.ubsp.

catalaunicus (Br.-BI.) L.aínz 321
Astrantia major L. 402
Astrantia minor L. 402
Astrocarpus sesamoides (L.) DC. 254
ATHYRIACEAE 117
Athyrium alpestre (Hoppe) Rylands 118
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz 118
Athyrium filix-femina (L.) Roth 117
Atractylis cancellata L. 601
Atriplex heterosperma Bunge 160
Atriplex patula L. 160
Atropa belladonna L. 500
Avena montana ViU. 705
Avena pratensis L. 707
Avena pratensis L. subsp. amethystea Br.-Bl. 708
Avena pratensis L. subsp. iberica St.·Yves 708
Avena pubescens Hudson 706
Avena sativa L. 705
Avena sedenensis Clarion ex De. 705
Avena sterilis L. subsp. ludoviciana (ourieu)

Nyman
Avena versicolor ViU.
Avenochloa pratensis (L.) Holub
Avenoehloa vasconcensis (Sen. ex St.-Yves)

Gervais ex Kerguélen
Avenula mirandana (Sen.) Holub

Armeria alpina Willd. var. mulleri (Huet)
Gaut. 439

Armeria filicaulis (Boiss.) Boiss. 441
Armeria halleri auet. 439
Armeria halleri ssp. mulleri Rouy 439
Armeria majellensis allet., non Boiss. 441
Armeria mariae Sen. 441
Armeria maritima (Miller) Willd. subsp.

alpina (Willd) P. Silva 438
Armeria maritima (Miller) WilId. subsp.

alpina (Willd) P. Silva var. bubanü
(Lawr.) Berois 439

Armeria maritima (Miller) Willd. subsp.
alpina (Willd) P. Silva var. alpina 439

Armeria maritima (Miller) Willd. subsp. mulleri
(Huet) O. Bolòs et Vigo 439

Armeria maritima (Miller) Wi1ld. subsp. mulleri
(Huet) O. Bolòs et Vigo var. mulleri
(Bernis) O. Bolòs et Vigo 440

Armeria maritima (Miller) WiUd. subsp. mulleri
(Huet) O. Bolòs et Vigo var. oeeasiana
(Bernis) O. Bolòs et Vigo 440

Armeria maritima var. fontqueri (Pau ex f.Q.)
Berois subvar. salvadorü Berois 439

Armeria nuriae Sen. 441
Armeria nuriensis Sen. 441
Armeria piorum Sen. 440
Armeria plantaginea auet. 440
Armeria ruseinonensis Gir. 441
Armeria stenophylla Gir. 442
Arniea montana L. subsp. montana 594
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. et

e. Presl 708
Artemisia absinthium L. 590
Artemisia alba Turra 591
Artemisia campestris L. subsp. eampestris 592
Artemisia campestris L. subsp. glutinosa

(Gay ex Besser) Bat!. 592
Artemisia camphorata Viii. 591
Artemísia ehamaemelifolia Viii. 591
Artemisia gabriellae Br.-BL 591
Artemisia genipi Weber in Steehm. 592
Artemisia glaeialis L. 592
Artemisia laxa Fritseh 591
Artemisia mutellina ViU. 591
Artemisia spicata Wulf. 592
Artemisia umbelliformis Lam. subsp.

gabriellae (Br.-Bl.) eomb. nova 591
Artemisia vulgar is L. 590
Arum italieum Miller 727
Arundo donax L. 591
Asarina proeumbens Miller 508
ASCLEPIADACEAE 453
Asparagus plumosus Baker 660
Asperugo proeumbens L. 469
Asperula arvensis L. 454
Asperula eynanehica L. 454
Asperula pyrenaica L. 453
Asphodelus albus Miller subsp. albus 647
Asphodelus eerasiferus Gay 647
Asphodelus ramosus L. 647
Asphodelus subalpinus Gren. et Godr. 647



Avenula pratensis (L.) Dumort. 707 
Avenula pubescens (Hudson) Dumort. 706 
Avenula versicolor (Vili.) Lainz subsp. 

versicolor 707 
Azalea procumbens L. 428 

Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek 482 
BALSAMIN ACEAE 373 
Balsamita major Desf. 587 
Barbarea intermedia Boreau 230 
Barbarea praecox (Sm.) R. Br. 229 
Barbarea verna (Miller) Ascherson 229 
Barbarea vulgaris R. Br. in Aiton 229 
Barkhausia albida (Vili.) DC. 629 
Bartsia alpina L. 530 
Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov. 695 
Bellis perennis L. 569 
Beta vulgaris L. subsp. vulgaris 158 
BETULACEAE 137 
Betula x aschersoniana Hayek 138 
Betula pendula Roth 137 
Betula pubescens Ehrh. subsp. pubescens 138 
Betula verrucosa Ehrh. 137 
Bidens tripartita L. 580 
Bilderdykia aubertii (Louis Henri) Moldenke 152 
Bilderdykia convolvulus (L.) Dumort. 152 
Bilderdykia dumetorum (L.) Dumort. 152 
Biscutella glacialis auct. 248 
Biscutella intermedia Gouan 248 
Biscutella laevigata L. subsp. coronopifolia (L.) 

Rouy et Fouc. 247 
Biscutella laevigata L. subsp. coronopifolia (L.) 

Rouy et Fouc. var. queralbensis O. Bolòs et 
Masclans 248 

Biscutella laevigata L. subsp. coronopifolia (L.) 
Rouy et Fouc. var. scaposa (Sen.) O. Bolòs 
et Masclans 248 

Biscutella laevigata L. subsp. flexuosa (Jordan) 
O. Bolòs et F. Masclans 248 

Biscutella laevigata L. subsp. laevigata 247 
Biscutella longifolia Vili. 247 
Biscutella pyrenaica Huet 248 
Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. 

perfoliata 443 
Bombycilaena erecta (L.) Smolj. 574 
BORAGINACEAE 464 
Borago officinalis L. 469 
Botriochloa ischaemum (L.) Swartz in 

Schräder. 726 
Botrychium lunaria (L.) Swartz in 

Schräder 112 
Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv. 704 
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et 

Schultes 703 
Brachypodium ramosum Roem. et Schuhes 703 
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. 703 
Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. 

subsp. sylvaticum 702 
Brasicella erucastrum O.E. Schultz p.p. 251 
Brassica oleracea L. 251 
Brassica rapa L. subsp. rapa 250 

Brassica rapa L. subsp. sylvestris (L.) 
Janchen 251 

Braya pinnatifida (Lam.) Koch 225 
Brimeura amethystina (L.) Chouard 654 
Briza media L. 697 
Bromus asper Murray 701 
Bromus commutatus Schrader 702 
Bromus erectus Hudson subsp. erectus 701 
Bromus madritensis L. 701 
Bromus maximus Desf. 700 
Bromus mollis L. 702 
Bromus pratensis Ehrh. ex Hoffm. 702 
Bromus ramosus Hudson subsp. ramosus 701 
Bromus rigidus Roth 700 
Bromus squarrosus L. 702 
Bromus sterilis L. 700 
Bromus tectorum L. 700 
Bromus unioloides Kunth 702 
Bromus willdenowii Kunth 702 
Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin 396 
Bryonia dioica Jacq. 396 
Buddleja davidii Franchet 502 
BUDDLEJACEAE 502 
Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnston 465 
Buglossoides purpurocoerulea (L.) I.M. 

Johnston 465 
Bulbocodium vernum L. 650 
Bunias erucago L. 227 
Bunium alpinum Waldst. et Kit. 407 
Bunium carvi Bieb. 416 
Bupleurum angulosum L. 413 
Bupleurum junceum L. 414 
Bupleurum praealtum L. 414 
Bupleurum ranunculoides L. subsp. gramineum 

(Vill.) Hayek 414 
Blupeurum rotundifolium L. 413 
Blupeurum stellatum L. 413 
BUXACEAE 374 
Buxus sempervirens L. 374 

Calamagrostis agrostiflora G. Beck 717 
Calamagrostis argentea DC. 718 
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 718 
Calamagrostis pilosa (P. Beauv.) W. Greuter 717 
Calamagrostis villosa (Chaix) J.F. Gmelin 717 
Calamintha acinos (L.) Clairv. 488 
Calamintha alpina (L.) Lam. 487 
Calamintha clinopodium Bentham 490 
Calamintha gillesii Sen. 488 
Calamintha grandiflora (L.) Moench 489 
Calamintha x mixta Ausserdorfer 489 
Calamintha officinalis auct. 489 
Calamintha sylvatica Bromf. subsp. 

ascendens (Jordan) P.W. Ball 489 
Calamintha sylvatica Bromf. subsp. 

sylvatica 489 
Calendula arvensis L. 599 
Calendula officinalis L. 599 
CALLITRICH ACEAE 473 
Callitriche palustris L. 473 
Callitriche verna L. 473 
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Avenula pratensis (L.) Dumort. 707
Avenula pubescens (Hudson) Dumart. 706
Avenula versicolor (ViU.) Laínz subsp.

versicolor 707
Azalea procumbens L. 428

BaUota nigra L. subsp. foelida Hayek 482
BALSAMINACEAE 373
Balsamita major Oesf. 587
Barbarea intermedia Boreau 230
Barbarea praecox (Sm.) R. Br. 229
Barbarea verna (Miller) Ascherson 229
Barbarea vulgaris R. Br. in Aitan 229
Barkhausia albida (Vill.) DC. 629
Bartsia alpina L. 530
BeLlardiochloa ... ¡olacea (BeUardi) Chiov. 695
BeUis perennis L. 569
Beta vulgaris L. subsp. vuJgaris 158
BETULACEAE 137
Belula x aschersoniana Hayek 138
Betula pendula Roth 137
Betula pubescens Ehrh. subsp. pubescens 138
Betula verrucosa Ehrh. 137
Bidens tripartita L. 580
Bi1derdykia aubertü (Louis Hemi) Moldenke 152
Bilderdykia convolvulus (L.) Dumort. 152
BiJderdykia dumetorum (L) Dumort. 152
Biscutella glacialis aUct. 248
BiscuteUa intermedia Gouan 248
Biscutella laevigata L subsp. coronopifolia (L.)

Rouy et Foue. 247
Biscutella laevigata L. subsp. eoronopifolia (L.)

Rouy et Foue. var. queralbensis O. Bolòs et
Masclans 248

Biseutella laevigata L. subsp. eoronopifolia (L.)
Rouy et Fouc. var. scaposa (Sen.) O. Bolòs
et Masclans 248

Biscutella laevigata Lo subsp. flexuosa (Jordan)
O. Bolòs et F. Masclans 248

Biscutella laevigata L subsp. laevigata 247
Biscutella longifolia Viii. 247
Biscutel1a pyrenaica Huet 248
Blaekstonia perfoliata (L.) Hudson subsp.

perfoLiata 443
Bombycilaena erecta (L.) Smolj. 574
BORAGINACEAE 464
Borago offieinalis L. 469
Botriochloa ischaemum (L.) Swartz in

Sehrader. 726
Botryehium lunaria (L.) Swartz in

Sehrader 112
Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv. 704
Braehypodium phoenieoides (L.) Roem. et

Schultes 703
Braehypodium ramosum Roem. et Sehultes 703
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. 703
Brachypodium syLvaticum (Hudson) P. Beauv.

subsp. sylvatieum 702
8rasicella erueastrum O.E. Sehultz p.p. 251
Brassica oLeracea L. 251
Brassica rapa Lo subsp. rapa 250

Brassica rapa Lo subsp. sylvestris (L.)
Janchen 251

Braya pinnatifida (Lam.) Koch 225
Brimeura amethystina (L.) Chouard 654
Briza media L 697
Bromus asper Murcay 701
Bromus commutatus Schrader 702
Bromus ereetus Hudson subsp. erectus 701
Bromus madritensis L. 701
Bromus maximus OesC. 700
Bromus moUis L. 702
Bromus pratensis Ehrh. ex Hoffm. 702
Bromus ramosus Hudson subsp. ramosus 701
Bromus rigidus Roth 700
Bromus squarrosus L. 702
Bromus steriLis L. 700
Bromus tectorum L. 700
Bromus unioloides Kunth 702
Bromus willdenowii Kunth 702
Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin 396
Bryonia dioica Jaeq. 396
Buddleja davidii Franchet 502
BUDDLEJACEAE 502
Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnston 465
BugLossoides purpurocoerulea (L.) LM.

Johnston 465
Bulbocodium vernum L. 650
Bunias erucago L. 227
Bunium alpinum Wa1dst. et Kit. 407
Bunium carvi Bieb. 416
Bupleurum angulosum L. 4 t 3
Bupleurumjunceum L. 414
Bupleurum praealtum L. 414
Dupleurum ranunculoides L. subsp. gramineum

(ViII.) Hayek 414
Blupeurum rotundifolium L. 413
Blupeurum stellatum L. 413
BUXACEAE 374
Duxus sempervirens L. 374

Calamagrostis agrostiOora G. Beck 717
Calamagrostis argentea DC. 718
CaJamagrostis arundinacea (L.) Roth 718
Calamagrostis pilosa (P. Beauv.) W. Greuter 717
Calamagrostis villosa (Chaix) J.F. Gmetin 717
Calamintha acinos (L.) Clairv. 488
Calamintha alpina (L.) tam. 487
Calamintha clinopodium Bentham 490
Calamintha gillesii Sen. 488
Calamintha grandinora (L.) Moench 489
Calamintha x mixta Ausserdorfer 489
Calamintha officinalis auet. 489
Calamintha sylvatic3 Bromf. subsp.

ascendens (Jordan) P.W. Ball 489
Calamintha sylvatica Bromf. subsp.

. sylvatica 489
Calendula arvensis L. 599
Calendula officinalis L. 599
CALLITRICHACEAE 473
Callitriche palustris L. 473
Callitriehe verna L. 473



Calluna vulgaris (L.) Hull 426 
Caltha palustris L. 198 
Calystegia sepium (L.) R. Br. 4 6 4 
Camelina sativa (L.) Crantz subsp. micro

carpa (Andrz.) Thell. var. sylvestris 
(Wallr.) Fries 243 

Campanula cochlearifolia Lam. 561 
Campanula erinus L. 559 
Campanula eynensis Sen. 564 
Campanula ficarioides Timb.-Lagr. 563 
Campanula glomerata L. subsp. glomerata 558 
Campanula glomerata subsp. serótina 

(Wettst .) O. Schwarz 559 
Campanula glomerata subsp. cervicarioides 

(Schuttes) P. Fourn . 559 
Campanula hispánica Wk. subsp. catalanica 

Podi. 560 
Campanula hispánica Wk. subsp. hispánica 560 
Campanula lanceolata Lapeyr. p .p . 562 
Campanula linifolia Lam. 562 
Campanula linifolia Scop. var. s tenophyl la 

Rouy 561 
Campanula macrorrhiza Gay ex A. DC. 560 
Campanula persicifolìa L. 558 
Campanula pusilla Haenke 561 
Campanula recta Dulac 562 
Campanula rotundifol ia L. 561 
Campanula ruscinonensis Timb.-Lagr. 561 
Campanula scheuchzeri Vili. 563 
Campanula schleichen Hegetschw. 563 
Campanula serrata (Kit . ex Schuttes) Hendrych 

subsp. recta (Dulac) Podlech 562 
Campanula speciosa Pourre t 558 
Campanula t rachel ium L. 559 
C A M P A N U L A C E A E 558 
C A N N A B A C E A E 146 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus subsp. 

bursa-pastoris 243 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus subsp. 

rubella (Reu t . ) Rouy et Fouc . 243 
C A P R I F O L I A C E A E 545 
Capsicum 502 
Cardamine amara L. subsp. amara 232 
Cardamine bellidifolia L. subsp. alpina 

(Willd,) B.M.G. Jones 234 
Cardamine crassifolia Pourre t 233 
Cardamine flexuosa With. 235 
Cardamine granulosa All. 233 
Cardamine heptaphyl la (Vili.) O.E. Schulz 232 
Cardamine hirsuta L. 235 
Cardamine impatiens L. 234 
Cardamine latifolia Vahl 232 
Cardamine mariae Sennen 233 
Cardamine nuriae Sennen 233 
Cardamine pentaphyl los (L.) Crantz 232 
Cardamine pratensis L. subsp. crassifolia 

(Pourre t ) O. Bolòs et Vigo 233 
Cardamine raphanifolia Pourre t 232 
Cardamine resedifolia L. 233 
Cardamine sylvatica Link 235 
Cardaría draba (L.) Desv. 250 

Carduncel lus monspel iensium All. 614 
Carduus acanthoides L. 604 
Carduus carlinifolius Lam. 604 
Carduus carlinifolius x nutans 605 
Carduus carlinoides Gouan subsp. carlinoides 605 
Carduus crispus subsp. crispus 603 
Carduus defloratus L. 604 
Carduus gregarius 606 
Carduus litigiosus Nocca et Balbis 6 0 3 

Carduus medius G o u a n 604 
Carduus nigrescens Vill. 604 
Carduus nuriae Sen. et Pau 605 
Carduus nutans L. subsp. nu tans 6 0 3 
Carduus sanctae-balmae Loisel. 6 0 3 
Cardus tenuiflorus Curt is 606 
Carduus vivariensis Jordan 604 
Carex ampullacea Good. 736 
Carex approp inqua ta Schumach. 732 
Carex atrata L. 749 
Carex atrata L. subsp. nigra (Gaudin) 

Har tman 750 
Carex capillaris L. subsp. capillaris 736 
Carex caryophyllea Latour . 744 
Carex contigua Hoppe 732 
Carex curvula All. subsp. curvula 735 
Carex curvula All. subsp. rosae Gi lomen 735 
Carex davalliana Sm. 734 
Carex demissa Horneman 742 
Carex digitata L. 744 
Carex distans L. 738 
Carex disticha Hudson 733 
Carex divulsa Good . 733 
Carex echinata Murray 734 
Carex er ice torum Pollich var. approx imata 

(All.) K. Richter 747 
Carex filiformis auct . 747 
Carex flacca Schreber subsp. flacca 737 
Carex flava L. var. alpina Kneucher 740 
Carex flava L. subsp. lepidocarpa (Tausch) 

N y m a n 739 
Carex frigida All. 749 
Carex fusca All. 750 
Carex glauca Murray 737 
Carex goodenowii Gay 750 
Carex hallerana Asso 742 
Carex hirta L. 735 
Carex humilis Leysser 744 
Cares lepidocarpa Tausch 739 
Carex leporina auct . 734 
Carex mairii Coss. et Germ. 739 
Carex mixta Mieg. 746 
Carex m o n t a n a L. 748 
Carex muricata L. subsp. lamprocarpa Celak 733 
Carex nevadensis Boiss. et Reu te r 740 
Carex nigra (L.) Reichard 750 
Carex nigra All. 750 
Carex nuriae Sen. 745 
Carex o rn i thopoda Willd. subsp. o rn i thopoda 743 
Carex o rn i thpoda Willd. subsp. o rn i thopo-

dioides (Haussmann) N y m a n 743 
Carex ovalis Good . 734 
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Calluna vulgaris (L.) Hull 426 Carduncellus monspeliensium All. 614
Caltha palustris L. 198 Carduus acanthoides L. 604
Calystegia sepium (L.) R. Sr. 464 Carduus carlinifolius Lam. 604
Camelina sativa (L.) Crantz subsp. micro- Carduus carlinifoliu5 x nutans 605

carpa (Andrz.) Thell. var. sylvestris Carduus car1inoides Gouan subsp. carlinoides 605
(Wallr.) Fries 243 Carduus crispus subsp. crispus 603

Campanula cochlearifolia Lam. 561 Ca.rduus defloratus L. 604
Campanula crious L. 559 Carduus gregarius 606
Campanula eynensis Sen. 564 Carduus litigiosus Nocca et Balbis 603
Campanula ficarioides Timb.·Lagr. 563 Carduus medius Couan 604
Campanula glomerata L. subsp. glomerata 558 Carduus nigrescens ViiI. 604
Campanula glomerata subsp. serotina Carduus nuriac Sen. et Pau 605

(Wcttst.) O. Schwarz 559 Carduus nutans L. subsp. nutans 603
CaOlpanula gloOlerata subsp. cervicarioides Carduus sanctae-balmae Loisel. 603

(Schultes) P. Fourn. 559 Cardus tenuiOorus CUrlis 606
CaOlpanula hispanica Wk. subsp. catalanica Carduus vivariensis Jordan 604

PodI. 560 Carex aOlpullacea Good. 736
Campanula hispanica Wk. subsp. hispanica 560 Carex appropinquata SchuOlach. 732
CaOlpanula lanccolata Lapeyr. p.p. 562 Carex atrata L. 749
Campanula Iinifolia Lam. 562 Carcx atrata L. subsp. nigra (Gaudin)
Campanula linifolia Scop. var. stenophylla HartOlan 750

Rouy 561 Carex capillaris L. subsp. capillaris 736
Campanula macrorrhiza Gay ex A. DC. 560 Carex caryophyllea Latour. 744
Campanula persicifolia L. 558 Carex contigua Hoppe 732
Campanula pusiUa Haenke 561 Carex curvula AU. subsp. curvula 735
Campanula recta Dulac 562 Carex curvula All. subsp. rosae Gilomen 735
Campanula rotundifolia L. 561 Carex davaUiana Sm. 734
Campanula TUscinonensis Timb.-Lagr. 561 Carex demissa Horneman 742
Campanula scheuchzeri Viii. 563 Carex digitata L. 744
Campanula schleicheri Hegetschw. 563 Carex dista ns L. 738
Campanula serrata (Kit. ex Schultes) Hendrych Carex disticha Hudson 733

subsp. recta (Dulac) Podlech 562 Carex divulsa Good. 733
Campanula speciosa Pourret 558 Carex echinata Murray 734
Campanula trachelium L. 559 Carex erieetorum Pollich var. approximata
CAMPANULACEAE 558 (All.) K. Richtcr 747
CANNABACEAE 146 Carex filirormis au et. 747
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus subsp. Carex flaeca Sehreber subsp. nacca 737

bursa·pastoris 243 Carex f1ava L. var. alpina Kneucher 740
Capsella bursa·pastoris (L.) Medicus subsp. Carex f1ava L. subsp. lepidocarpa (Tausch)

rubclla (Reut.) Rouy et Fouc. 243 Nyman 739
CAPRIFOLlACEAE 545 Carex frigida All. 749
Capsicum 502 Carex fusca All. 750
Cardamine amara L. subsp. amara 232 Carex glauca Murray 737
Cardamine bcllidifolia L. subsp. alpina Carex goodenowii Gay 750

(Willd.l B.M.G. Jones 234 Carex hallcrana Asso 742
Cardamine crassifolia Pourret 233 Carex hirta L. 735
CardaOline flexuosa With. 235 Carex humilis Leysser 744
Cardamine granulosa All. 233 Cares lepidocarpa Tauseh 739
Cardamine heptaphylla (Vil!.) O.E. Schulz 232 Carex leporina au et. 734
Cardamine hirsuta L. 235 Carex mairii Cosso et Germ. 739
Cardamine impatiens L. 234 Carex mixta Miég. 746
Cardamine latifolia Vahl 232 Carex montana L. 748
CardaOline mariae Sennen 233 Carex muricata L. subsp. lamprocarpa Celak 733
Cardamine nuriae Sennen 233 Carex nevadensis Boiss. et Reuter 740
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantl 232 Carex nigra (L.) Reichard 750
Cardamine pratensis L subsp. crassifolia Carex nigra All. 750

(Pourret) O. Bolòs et Vigo 233 Carex nuriae Sen. 745
Cardamine raphanifolia Pourret 232 Carex ornithopoda WilId. subsp. omithopoda 743
Cardamine resedifolia L. 233 Carex ornithpoda Willd. subsp. ornithopo-
Cardamine sylvatica Link 235 dioides (Haussmann) Nyman 743
Cardaria draba (L.) Desv. 250 Carex ovalis Good. 734



Carex pairaei F.W. Schultz 733 
Carex pallescens L. 742 
Carex panicea L. 737 
Carex paniculata L. 732 
Carex paradoxa Willd. 732 
Carex parviflora Host 750 
Carex polyrrhiza Wallr. 745 
Carex praecox Jacq. 744 
Carex punctata Gaudin 739 
Carex pyrenaica Wahlenb. 751 
Carex remota L. 733 
Carex rostrata Stokes 736 
Carex rupestris All. 751 
Carex cf. sempervirens Vill. 749 
Carex spicata Hudson 732 
Carex stellulata Good. 734 
Carex strigosa Hudson 736 
Carex sylvatica Hudson subsp. sylvatica 736 
Carex tomentosa L. 747 
Carex tumidicarpa N. J. Andersson 742 
Carex umbrosa Host subsp. huetiana (Boiss.) 

Soó 745 
Carex umbrosa Host subsp. umbrosa 745 
Carex vaginata Tausch 738 
Carex verna Chaix 744 
Carex vulgaris Fries 750 
Carlina acanthifolia All. subsp. Cynara 

(Pourret ex Duby) Rouy 600 
Carlina acaulis L. 599 
Carlina x vayredae Gaut. 600 
Carlina vulgaris L. susbp. vulgaris 599 
Carpesium cernuum L. 579 
Carum carvi L. 416 
CARYOPHYLLACEAE 163 
Castanea sativa Miller 140 
Catabrosa aquatica (L.) Beauv. 697 
Catananche coerulea L. 615 
Catapodium tenellum (L.) Batt. et Trabut 688 
Caucalis daucoides L. 424 
Caucalis platycarpos L. 424 
Cedrus atlántica (Endl.) Carriére 125 
Cedrus libani A. Rieh 128 
CELASTRACEAE 373 
Celtis australis L. 145 
Centaurea calcitrapa L. 612 
Centaurea conifera L. 611 
Centaurea eyanus L. 614 
Centaurea jacea L. subsp. amara (L.) Rothm. 612 
Centaurea leueophaea Jordan subsp. 

leueophaea 612 
Centaurea nigra L. 613 
Centaurea paniculata L. subsp. leueophaea 

(Jordan) Arcangeli 612 
Centaurea pectinata L. 613 
Centaurea scabiosa L. 612 
Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis 612 
Centaurea triumfetti All. subsp. semidecurrens 

(Jordan) Dostál 613 
Centaurea uniflora Turra 613 
Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea 444 
Centaurium pulchellum (Swartz) Druce 444 

Centaurium tenuiflorum (Hoffmans. et Link) 
Fritsch 444 

Centaurium umbellatum auet. 444 
Centranthus ruber (L.) DC. 553 
Cephalanthera alba (Crantz) Simonkai 752 
Cephalanthera damasonium (Miller) Druce 752 
Cephalanthera ensifolia L.C.M. Richard 752 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 752 
Cephalanthera pallens L.C.M. Richard 752 
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard 752 
Cephalanthera xiphophyllum Reichenb. 752 
Cephalaria leucantha (L.) Roemer et Schultes 553 
Cerastium alpinum L. subsp. alpinum 173 
Cerastium alpinum L. subsp. lanatum (Lam.) 

Asch, et Graebn. 173 
Cerastium alpinum L. subsp. squalidum (Lam.) 

Hultén 173 
Cerastium arvense L. 172 
Cerastium braehypetalum Pers. 175 
Cerastium caespitosum Gilib. 174 
Cerastium cerastioides (L.) Britton 172 
Cerastium fontanum Baumg. subsp. triviale 

(Link) Jalas 174 
Cerastium glomeratum Thuill. 175 
Cerastium glutinosum Fries 175 
Cerastium holosteoides Fries 174 
Cerastium pumilum Curtis subsp. pallens 

(F.W. Schultz) Schinz et Thell. 175 
Cerastium pyrenaicum Gay 174 
Cerastium semidecandrum L. 175 
Cerastium tomentosum L. 195 
Cerastium trigynum Vili. 172 
Cerasus mahaleb (L.) Miller 313 
Ceterach officinarum Willd. 117 
Chaenorrhinum minus (L.) Lange 509 
Chaenorrhinum origanifolium (L.) Fourr. 

subsp. origanifolium 508 
Chaerophyllum aureum L. 405 
Chaerophyllum cicutaria Vill. 404 
Chaerophyllum hirsutum L. subsp. hirsutum 404 
Chaerophyllum temulum L. 405 
Chamaecytisus supinus (L.) Link 315 
Chamaemelum mixtum (L.) All. 585 
Chamaeorchis alpina (L.) L.C.M. Richard 755 
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 397 
Chamaespartium sagittale (L.) p. Gibbs 318 
Chamomilla recutita (L.) Rauschert 586 
Chamomilla suaveolens (Pursch) Rydb. 586 
Chelidonium majus L. 231 
CHENOPODIACEAE 158 
Chenopodium album L. 160 
Chenopodium ambrosioides L. 158 
Chenopodium bonus-henricus L. 159 
Chenopodium botrys L. 158 
Chenopodium hybridum L. 159 
Chenopodium opulifolium Schräder ex Koch 

et Ziz. 160 
Chenopodium polyspermum L. 159 
Chenopodium vulvaria L. 160 
Chlora perfoliata (L.) L. 443 
Chondrilla juncea L. 627 
Chrysanthemum alpinum L. 587 
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Centaurium tenuiflorum (Hoffmans. et Link)
Fritseh 444

Centaurium umbellatum auet. 444
Centranthus ruber (L.) DC. 553
Cephalanthera alba (Crantz) Simonkai 752
Cephalanthera damasonium (Miller) Druee 752
Cephalanthera ensifolia L.C.M. Richard 752
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 752
Cephalanthera pallens L.C.M. Richard 752
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard 752
Cephalanthera xiphophyllum Reichenb. 752
Cephalaria leucantha (L.) Roemer et Schultes 553
Cerastium alpinum L. subsp. alpinum 173
Cerastium alpinum L. subsp. lanatum (Lam.)

Asch. et Graebn. 173
Cerastium alpinum L. subsp. squalidum (Lam.)

Hultén 173
Cerastium arvense L. 172
Cerastium brachypetalum Pers. 175
Cerastium caespitosum Gilib. 174
Cerastium cerastioides (L.) Britton 172
Cerastium fontanum Baumg. subsp. triviale

(Link) Jalas 174
Cerastium glomeratum Thui1l. 175
Cerastium gJutinosum Fries 175
Cerastium holosteoides Fries 174
Cerastium pumilum Curtis subsp. pallem

(F.W. Schultz) Schinz et Thell. 175
Cerastium pyrenaicum Gay 174
Cerastium semideeandrum L. 175
Cerastium tomentosum L. 195
Cerastium trigynum Viii. 172
Cerasus mahalcb (L.) Miller 313
Ceteraeh officinarum Wi1Id. 117
Chaenorrhinum minus (L.) Lange 509
Chaenorrhinum origanifoJium (L.) Fourr.

subsp.origanifolium 508
Chaerophyllum aureum L. 405
Chaerophyllum cieutaria Viii. 404
Chaerophyllum hirsutum L. subsp. hirsutum 404
Chaerophyllum temulum L. 405
Chamaecytisus supinus (L.) Link 315
Chamaemelum mixtum (L.) All. 585
Chamaeorchis alpina (L.) L.C.M. Richard 755
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 397
Chamaespartium sagittale (L.) p. Gibbs 318
Chamomilla recutita (L.) Rausehert 586
Chamomi1la suaveolens (Pursch) Rydb. 586
Chelidonium majus L. 231
CHENOPODIACEAE 158
Chenopodium album L. 160
Chenopodium ambrosioides L. 158
Chenopodium bonus-henricus L. 159
Chenopodium botrys L. 158
Chenopodium hybridum L. 159
Chenopodium opulifolium Schrader ex Koch

et Ziz. 160
Chenopodium polyspermum L. 159
Chenopodium vulva ria L. 160
Chlora perfoLiata (L.) L. 443
Chondrilla juncea L. 627
Chrysanthemum aJpinum L. 587

745
745
738
744
750

733
742
737
732
732
750
745
744
739
751
733
736
751
749
732
734
736
736
747
742

612
613

Carex pairaei F.W. Schultz
Carex paHescens L.
Carex panicea L.
Carex paniculata L.
Carex paradoxa WilId.
Carex parviflora Host
Carex polyrrhiza Wallr.
Carex praecox Jacq.
Carex punctata Gaudin
Carex pyrenaica Wahlenb.
Carex remota L.
Carex rostrata Stokes
Carex rupestris All.
Carex cr. sempervircns Viii.
Carex spica ta Hudson
Carex steJlulata Good.
Carex strigosa Hudson
Carex sylvatica Hudson subsp. sylvatica
Carex tomentosa L.
Carex tumidicarpa N. J. Andersson
Carex umbrosa Host subsp. huetiana (Boiss.)

Saó
Carex umbrosa Host subsp. umbrosa
Carex vaginata Tausch
Carex verna Chaix
Carex vulgaris Feies
Carlina acanthifolia All. subsp. cyoara

(Pourret ex Duby) RallY
Carlina acaulis L.
Carlina x vayredae Gau\.
Carlina vulgaris L. susbp. vulgaris
Carpesium eernuum L.
Carum earvi L.
CARYOPHYLLACEAE
Castanea sativa Miller
Catabrosa aquatica (L.) Beauv.
Catananehe eoerulea L.
Catapodium tenellum (L.) Batt. et Trabut
Cauealis daucoides L.
Caucalis platycarpos L.
Cedrus atlantica (Endl.) Carrière
Cedrus libani A. Rieh

600
599
600
599
579
416
163
140
697
615
688
424
424
125
128

CELASTRACEAE 373
Celtis australis L. 145
Centaurea calci trapa L. 612
Centaurea conifera L. 611
Centaurea eyanus L. 614
Centaureajacea L. subsp. amara (L.) Rothm. 612
Centaurea leucophaea Jordan subsp.

leueophaea
Centaurea nigra L.
Centaurea paniculata L. subsp. leucophaea

(Jordan) Arcangeli 612
Centaurea pcctinata L. 613
Centaurea scabiosa L. 612
Centaurca solstitialis L. subsp. soJstitialis 612
Centaurea triumfetti All. subsp. semidecurrens

(Jordan) Dostal 613
Centaurea uniflora Turra 613
Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea 444
Centaurium pulchellum (Swartz) Druce 444



C h r y s a n t h e m u m balsamita (L.) Baillon 587 Cortader ia selloana (Schuttes et Schul tes f.) 
C h r y s a n t h e m u m ceratophyl loides All. 590 Asch, et Graebn. 727 
C h r y s a n t h e m u m c o r y m b o s u m L. 587 Corydalis solida (L.) Swartz subsp. solida 222 
C r h y s a n t h e m u m leucan themum L. 589 C O R Y L A C E A E 138 
C h r y s a n t h e m u m monspel iense L. 590 Corylus avellana L. 138 
C h r y s a n t h e m u m pa r then ium (L.) Berth. 587 Cosmos b ip innatus Cav. 645 
C h r y s a n t h e m u m tanace tum Karsch 586 Cota altissima (L.) Gay 582 
Chrysosplen ium opposi t i fol ium L. 278 Cota t inctoria (L.) Gay 583 
Cicerbita alpina (L.) Walk. 624 Cota t r iumfet t i (L.) Gay. 583 
Cicerbi ta muralis (L.) Walk. 625 Cotoneas te r integerr imus Medicus 311 
Cicerbita plumier i (L.) Kirschl. 624 Cotoneas te r nebrodensis (Guss.) C. Koch 311 
Cichor ium endivia L. 644 Cotoneas te r t omen tosus Lindley 311 
Cichor ium in tybus L. 615 C R A S S U L A C E A E 254 
Circaea lute t iana L. 396 Crataegus monogyna Jacq. 311 
Cirsium acaule Scop, subsp. acaule 608 Crepis albida Vill. subsp. albida 629 
Cirsium arvense (L.) Scop. 609 Crépis blat tar ioides (L.) Vill. 629 
Cirsium x bordere i Rouy 609 Crepis capillaris (L.) Walk. 6 3 0 
Cirsium costae (Sen. et Pau) Petrak 607 Crepis conyzifolia (Gouan) A. Kerner 628 
Cirsium e r iophorum (L.) Scop. 606 Crepis foetida L. subsp. foetida 629 
Cirsium lanceola tum (L.) Scop. 607 Crepis grandiflora (All.) Tausch 6 2 8 
Cirsium x med ium All. 607 Crepis mollis (Jacq.) Ascherson 628 
Cirsium monspessulanum (L.) Hill 608 Crepis nicaeensis Balbis 630 
Cirsium palustre (L.) Scop. 609 Crepis paludosa (L.) Moench 628 
Cirsium r ich ter ianum Gillot 607 Crepis pulchra L. 629 
Cirsium rivulare (Jacq.) All. 608 Crepis pygmaea L. subsp. pygmaea 627 
Cirsium tuberosum (L.) All. 607 Crepis pyrenaica (L.) W. Greuter 629 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 607 Crepis setosa Haller fil. 631 
CISTACEAE 393 Crepis succisifolia (All.) Tausch 628 
Cistus salvifolius L. 393 Crepis taraxacifolia Thuil l . 631 
Cleistogenes serotina (L.) Keng 724 Crepis vesicaria L. subsp. haenseleri (Boiss. 
Clematis recta L. 205 ex DC.) P.D. Seil 631 
Clematis vitalba L. 205 Crepis virens L. 630 
C l inopod ium vulgare L. 490 Crocus nudiflorus Sm. 664 
Coeloglossum viride (L.) Har tm. 756 Crocus vernus (L.) Hill subsp. albiflorus 
Colch icum alpinum DC. 650 (Kit.) Asch, et Graebner 6 6 3 
Coch icum a u t u m n a l e L. 650 Cruciata glabra (L.) Ehrend . 461 
Colu tea arborescens L. subsp. gallica Cruciata laevipes Opiz 461 

Browicz 319 C R U C I F E R A E 223 
COMPOSITAE 568 Cryp togramma crispa (L.) R.Br. ex Hooker 112 
Con ium macu la tum L. 413 CR YPTOGRAMM ACEAE 112 
C o n o p o d i u m daucifol ium Rouy et Camus 407 Cucumis sativus L. 396 
C o n o p o d i u m d e n u d a t u m Koch 407 CUCURBIT ACEAE 396 
C o n o p o d i u m majus (Gouan) Lore t 407 Cucurbi ta pepo L. 396 
C o n o p o d i u m m u t a b i l e Miég . 407 CUPRESSACEAE 128 
C o n o p o d i u m ramosum Costa 407 Cupressus sempervirens L. 129 
Conringia orientalis (L.) D u m o r t . 250 Cuscuta a l b a C . Presl 4 6 3 
Convallaria majalis L. 657 Cuscuta approximata Bab. subsp. 
Convallaria verticillata L. 658 approx imata 464 
C O N V O L V U L A C E A E 463 Cuscuta e p i t h y m u m (L.) L. subsp. 
Convulvulus arvensis L. 464 e p i t h y m u m 4 6 3 
Convolvulus sepium L. 464 Cuscuta e p i t h y m u m (L.) L. subsp. 
Conyza canadensis (L.) Cronq. 573 e p i t h y m u m var. angustata Engelm. 464 
C O R I A R I A C E A E 370 Cuscuta e p i t h y m u m (L.) L. subsp. 
Coriaria myrtifol ia L. 370 e p i t h y m u m var. e p i t h y m u m 463 
Coris monspeliensis L. 438 Cuscuta europaea L. 4 6 3 
C O R N A C E A E 401 Cuscuta planiflora Ten. 464 
Cornus sanguinea L. 401 Cydonia oblonga Miller 313 
Coroni l la emerus L. 352 Cymbalar ia muralis P. G a e r t , B. Meyer et 
Coroni l la minima L. subsp. clusii (Duf.) Schreb. 511 

Murb . 352 Cynara cardunculus L. 645 
Coronil la minima L. subsp. minima 352 C y n o d o n dactylon (L.) Pers. 725 

Chrysanthemum balsamita (L.) Baillon
Chrysanthemum ceratophylloides AH.
Chrysanthemum corymbosum L.
Crhysanthemum leucanthemum L.
Chrysanthemum monspcliense L.
Chrysanthemum parthenium (L.) Bcrlh.
Cluysanthemum tanacetum Karsch
Chrysosplenium oppositifolium L.
Cieerbita alpina (L.) Wallr.
Cieerbita muralis (L.) Wallr.
Cicerbita plumieri (L.) Kirschl.
Cichorium endivia L.
Cichorium intybus L.
Circaea lutetiana L.
Cirsíllm acaule Seop. subsp. acaule
Cirsium arvense (L.) Seop.
Cirsium x borderei Rouy
Cirsium eostae (Sen. et Pau) Petrak
Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Cirsium laneeolatum (L.) Scop.
Cirsium x mcdium All.
Cirsium monspessulanum (L.) Hill
Cirsium palustre (L.) Seop.
Cirsium richtcrianum Gi1Iot
Cirsium rivulare (Jacq.) All.
Cirsium tuberosum (L.) All.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
CISTACEAE
Cistus salvifolius L.
Cleistogenes serotina (L.) Keng
Ciematis recta L.
Clematis vitalba L.
Clinopodium vulgarc L.
Coeloglossum viride (L.) Hartm.
Colchkum alpinum DC.
Cochicum autumnalc L.
Colutea arborescens L. subsp. ga1lica

Browicz
COMPOSITAE
Conium maeulatum L.
Conopodium daucifolium Rouy et Camus
Conopodium denudatum Koch
Conopodillm majus (Gouan) Loret
Conopodium mutabile Miég.
Conopodium ramosum Costa
Conringia orientalis (L.) Dumort.
Convallaria majalis L.
Convallaria vertieillata L.
CONVOLVULACEAE
Convulvulus arvensis L.
Convolvulus sepium L.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
CORIARIACEAE
Coriaria myrtifolia L.
Coris monspeliensis L.
CORNACEAE
Corous sanguinea L.
Coronilla emcrus L.
Coronilla minima L. subsp. c1usii (Duf.)

Murb.
Coronilla minima L. subsp. minima

587
590
587
589
590
587
586
278
624
625
624
644
615
396
608
609
609
607
606
607
607
608
609
607
608
607
607
393
393
724
205
205
490
756
650
650

319
568
413
407
407
407
407
407
250
657
658
463
464
464
573
370
370
438
401
401
352

352
352
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Cortaderia sel10ana (Schultes et Schultes f.)
Asch. et Graebn. 727

Corydalis solida (L.) Swartz subsp. solida 222
CORYLACEAE 138
Corylus avellana L. 138
Cosmos bipinnatus Cavo 645
Cota altissima (L.) Gay 582
Cota tinctoria (L.) Gay 583
Cota triumfetti (L.) Gay. 583
Cotoncaster integerrimus Medicus 3 t I
('('l{oneaster nebrodensis (Guss.) C. Koeh 311
Cotoneaster tomentosus Lindle)' 311
CRASSULACEAE 254
Crataegus monogyna Jacq. 311
Crepis albida Viii. subsp. albida 629
Crepis blattarioides (L.) Viii. 629
Crepis eapillaris (L.) Wallr. 630
Crepis eonyzifolia (Gouan) A. Kcrner 628
Crepis foetida L. subsp. foetida 629
Crepis grandiOora (All.) Tallsch 628
Crepis mallis (Jaeq.) Ascherson 628
Crepis nicaeensis Balbis 630
Crepis paludosa (L.) Mocnch 628
Crepis plllchra L. 629
Crepis pygmaea L. subsp. pygmaea 627
Crepis pyrenaica (L.) W. Greuter 629
Crepis setosa Haller fil. 631
Crepis succisifolia (All.) Tausch 628
Crepis taraxacifolia Thuill. 631
Crepis vesicaria L. subsp. haenseleri (Boiss.

ex DC.) P.D. Sell 631
Crepis virens L. 630
Crocus nudif10rus Sm. 664
Croeus verous (L.) HilI subsp. albiOorus

(Kit.) Asch. et Gracbner 663
Cruciata glabra (L.) Ehrend. 461
Cruciata laevipes Opiz 46 t
CRUCIFERAE 223
Cryptogramma crispa (L.) R.Br. ex Hooker 112
CRYPTOGRAMMACEAE 112
Cucumis sativus L. 396
CUCURBITACEAE 396
Cucurbita pepo L. 396
CUPRESSACEAE 128
Cupresslls sempervircns L. 129
Cuscuta alba C. Presl 463
Cuscuta approximata Bab. subsp.

approximata 464
Cuscuta epithymum (L.) L. sub... p.

cpithymum 463
Cuscuta epithymum (L.) L. subsp.

epithymulll var. angustata Engclm. 464
Cuscuta epithymum (L.) L. subsp.

epithymum var. epithymum 463
Cuscuta europaca L. 463
Cuscuta planinora Ten. 464
Cydonia oblonga MilJer 313
Cymbalaria mural is P. Gacrt.. B. Meyer et

Schreb. 511
Cynara cardunculus L. 645
Cynodon dactylon (L.) Pers. 725



Cynoglossum dioscoridis Vili. 473 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prant l 226 
Cynoglossum germanicum Jacq. 473 Desmazeria rigida (L.) Tu t in 689 

Cynoglossum loreyi Jo rdan ex Lange 4 7 3 Dianthus armeria L. 195 

Cynoglossum m o n t a n u m auct. 4 7 3 Dianthus barba tus L. 192 

Cynoglossum officinale L. 4 7 2 Dianthus car thus ianorum L. 195 

Cynosurus cristatus L. 696 Dianthus caryophyl lus L. 195 

Cynosorus echinatus L. 696 Dianthus del toides L. 194 

C Y P E R A C E A E 728 Dianthus monspessulanus L. 192 

Cyperus flavescens L. 731 Dianthus mult iceps Costa 193 

Cystopter is alpina (Ro th ) Desv. 118 Dianthus mul t iceps x monspessulanus 193 

Cystoptcr is fragilis (L.) Bernh. in Schrader Dianthus neglectus auct . 191 

subsp. alpina (Wulf.) Har tm. 118 Dianthus nuriae Sen. 194 

Cystopter is fragilis (L.) Bernh. in Schrader Dianthus nuriensis Sen. 194 

subsp. fragilis 118 Dianthus prolifer L. 190 

Cystopter is m o n t a n a (Lam.) Bernh. 119 Dianthus requienii Gren. et Godr . 191 

Cystopter is regia (L.) Desv. 118 Dianthus seguieri Vili, subsp. gautieri (Sen.) 

Cyt isus gallicus A. Kerner 315 Tu t in 190 

Cytisus l aburnum L. 314 Dianthus sylvestris Wulfen 193 

Cytisus purgans (L.) Boiss. 315 Dichan th ium ischaemum (L.) Rober ty 726 

Cytisus scoparius (L.) Link 314 D I C O T Y L E D O N E S 131 

Cytisus sessilifolius L. 314 Dic tamnus albus L. 367 

Cytisus supinus L. 315 Digitalis lutea L. 511 Cytisus supinus L. 
Digitalis purpurea L. 511 

Dactylis g lomerata L. 696 Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 725 

Dactylorhiza x delamainii G. Keller et D I O S C O R E A C E A E 662 

Stephens 759 Dipcadi sero t inum (L.) Medicus 654 

Dactylorhiza elata (Poiret) Soó subsp. Diplachne serotina (L.) Link 724 

sesquipedalis (Willd.) Soó 758 Diplotaxis erucoides (L.) DC. 250 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 757 Diplotaxis muralis (L.) DC. 250 

Dactylorhiza macula ta (L.) Soó subsp. elodes DIPSACACEAE 553 

(Griseb.) Soó 758 Dipsacus pilosus L. 554 
Dactylorhiza macula ta (L.) Soó subsp. Dipsacus sylvestris Hudson 553 

maculata 758 Doron icum correvoni Sen. 596 
Dactylorhiza majalis (Reichenb. ) H u n t et Doron icum glaciale (Wulfen) N y m a n 596 

Summerh . 757 Doron icum grandif lorum Lam. 596 
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó 756 Doron icum pardal ianches L. 595 
Dactylorhiza x vermeuliana Soó 759 Doron icum scorpioides Lam. 596 
Dahlia variabilis (Willd.) Desf. 645 Dronicum viscosum (F reyn et Gaut . ) N y m a n 596 
Dan thon ia decumbens (L.) DC. 722 Dorycn ium pen taphy l lum Scop. 348 
Daphne cneorum L. 381 Dorycn ium suffruticosum Vili. 348 
Daphne laureola L. subsp. laureola 381 Draba aizoides L. var. laevipes Rouy et Fouc . 240 
Daphne mezereum L. 380 Draba aizoides L. var. leptocarpa O.E. Schulz 240 
Datura s t r amonium L. 502 Draba aizoides L. var. minor DC. 240 
Daucus caro ta L. 4 2 4 Draba dubia Suter subsp. dubia 241 
Delphinium ajacis auct . 219 Draba dubia Suter subsp. laevipes (DC.) 
Delphinium ambiguum L. 219 Br.-Bl. 241 
Delphinium d a t u m auct . 200 Draba dubia Suter subsp. laevipes (DC.) 
Delphinium m o n t a n u m DC. 200 Br.-Bl. var. delessertii (O.E. Schultz) O. 
Delphinium pcregr inum L. subsp. verdunense Bolòs et Vigo 241 

(Balbis) 0 . Bolòs et Vigo 201 Draba dubia Suter subsp. laevipes (DC.) Br.-Bl. 
Dentaria digitata Lam. 232 var. laevipes 241 
Dentaria hcptaphyl los Vili. 232 Draba carinthiaca Hoppe 241 
Dentaria p innata Lam. 232 Draba frigida Sauter 241 
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. subsp. Draba nemorosa L. 242 

cespitosa 711 Draba siliquosa auct. pyr . 241 
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. subsp. Draba siliquosa Bieb. subsp. carinthiaca 

cespitosa var. alpina Ro th 712 (Hoppe) O. Bolòs et Vigo 241 
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. subsp. Draba tomentosa Wahl, subsp. subnivalis 

cespitosa var. llenasii Cad. et Pau 712 (Br.-Bl) O. Bolòs et Vigo 242 
Deschampsia flexuosa (L.) Tr in . 712 Draba verna L. 242 
Deschamsia flexuosa (L.) Tr in . var. D R O S E R A C E A E 254 

m o n t a n a (L.) Strobl . 712 Drosera rotundifol ia L. 254 

772

712

711

759

712

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 226
Dcsmazeria rigida (L.) Tutin 689
Dianthus armeria L. 195
Dianthus barbatus L. 192
Dianthus carthusianorum L. 195
Dianthus caryophyUus L. 195
Dianthus deltoides L. 194
Dianthus monspessulanus L. 192
Dianthus multieeps Costa 193
Dianthus multieeps x monspessulanus 193
Dianthus negleetus auet. 191
Dianthus nuriae Sen. 194
Dianthus nuriensis Sen. 194
Dianthus prolifer L. 190
Dianthus requienii Gren. et Godr. 191
Dianthus seguieri ViU. subsp. gautieri (Sen.)

Tutin 190
Dianthus sylvestris Wulfen 193
Dichanthium ischaemum (L.) Roberty 726
DICOTYLEDONES 131
Dietamnus albus L. 367
Digitalis lutea L. 511
Digitalis purpurea L. 511
Digitaria sanguina1is (L.) Seop. 725
DIOSCOREACEAE 662
Dipeadi serotinum (L.) Medicus 654
Diplachne serotina (L.) Link 724
Diplotaxis erueoidcs (L.) DC. 250
Diplotaxis muralis (L.) DC. 250
DIPSACACEAE 553
Dipsacus pilosus L. 554
Dipsacus sylvcstris Hudson 553
Doronieum eorrevoni Sen. 596
Doronicum glaciale (Wulfen) Nyman 596
Doronicum grandiflorum Lam. 596
Doronieum pardaJianches L. 595
Doronicum seorpioides Lam. 596
Dranieum viscosum (Freyn et Gaut.) Nyman 596
Dorycnium pentaphyllum Scop. 348
Doryenium suffrutieosum ViU. 348
Draba aizoides L. var. laevipes Rouy et Foue. 240
Draba aizoides L. var. leptoearpa O.E. Schulz 240
Draba aizoides L. var. minor DC. 240
Draba dubia Suter subsp. dubia 241
Draba dubia Suter subsp. laevipes (DC.)

Br.-Bl. 241
Draba dubia SUler subsp. laevipes (DC.)

Br.-BI. var. delessertii (O.E. Schultz) O.
Bolòs el Vigo 241

Draba dubia Suter subsp. laevipes (DC.) Br.-BI.
var.laevipes 241

Draba carinthiaca Hoppe 241
Draba rrigida Sauter 241
Draba nemorosa L. 242
Draba siliquosa auet. pyr. 241
Draba siliquosa Bieb. subsp. carinthiaca

(Hoppe) O. Bolòs et Vigo 241
Draba tomentosa Wah!. subsp. subnivalis

(Br.-Bl) O. Bolòs et Vigo 242
Draba verna L. 242
DROSERACEAE 254
Drosera rotundifolia L. 254

758

696

712
712

Dactylis glomerata L.
Dactylorhiza x delamainii G. Keller et

Stcphens
Dal.:tylarhiza elata (Pairet) Saó subsp.

sesquipedalis (\ViUd.) Saó 758
Dactylarhiza incarnata (L.) Saó 757
Dactylarhiza maculata (L.) Soó subsp. elades

(Griseb.) Soó 758
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp.

maculata
Dactylarhiza majalhi (Reichenb.) Hunt et

Summerh. 757
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó 756
Daetylorhiza x vermeuliana Soó 759
Dahlia variabilis (WiUd.) Desf. 645
Danthonia dccumbcns (L.) DC. 722
Daphne cneorum L. 381
Daphne laureola L. subsp. laureola 381
Daphne mczcreum L. 380
Datura stramonium L. 502
Daul.:us carota L. 424
Dclphinium ajacis auet. 219
Dclphinium ambiguum L. 219
Dclphinium clatum auet. 200
Ddphinium mantanum DC. 200
Delphinium pcregrinum L. subsp. verdunense

(Balbis) O. Balòs et Vigo 20 I
Dentaria digitata Lam. 232
Dentaria hcptaphyllos Viii. 232
Dentaria pinnata Lam. 232
Dcschampsia cespitosa (L.) P. Bcauv. subsp.

cespitosa
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. subsp.

cespitosa var. alpina Roth
Deschampsia cespitosa (L.) P. Bcauv. subsp.

cespitosa var. Ilenasii Cad. et Pau
Deschampsia ncxuosa (L.) Trin.
Dcschamsia nexuosa (L.) Trin. var.

montana (L.) Strobl.

Cynoglossum dioscoridis Viii. 473
Cynoglossum germanicum Jacq. 473
Cynoglossum loreyi Jordan ex Lange 473
CynoglosslIlll tnontanum allet. 473
Cynogtossum officinalc L. 472
Cynosurus cristatus L. 696
Cynosorus cchinatus L. 696
CYPERACEAE 728
Cypcrus navcscens L. 731
Cystopteris alpina (Rotll) Des\!. 118
Cystoptcris fragilis (L.) Bernh. in Schrader

subsp. alpina (Wulf.) Hartm. 118
Cystopteris fragi1is (L.) Bernh. in Scheader

subsp. fragilis 118
Cystoptcris montana (Lam.) Bernh. 119
Cystoptcris regia (L.) Des\!. 118
Cytisus gallicus A. Kerner 315
Cytisus lahurnum L. 314
CytiSllS purgans (L.) Boiss. 315
Cyrisus scoparius (L.) Link 314
Cytisus scssHifolius L. 314
Cytisus supinus L. 315



Dryas oc tope ta la L. 290 
Dryopter is abbreviata (DC.) Newman 121 
Dryopter is assimilis S. Walker 122 
Dryopter is austriaea auet . 122 
Dryopter is borreri Newman 121 
Dryopter is carthusiana (Vili.) H.P. Fuchs 121 
Dryopter i s di latata (Hoffm.) A. Gray 122 
Dryopter i s filix-mas (L.) Schot t 120 
Dryopter is filix-mas (L.) Schot t subsp. borreri 

(Newm.) Becher et Tavel 121 
Dryopter is l innaeana C. Chr. 122 
Dryopter i s phegopter is (L.) C. Chr. 113 
Dryopter is rober t iana (Hoffm.) C. Chr. 123 
Dryopter is spinulosa Watt 121 
Dryopter is x tavelii R o t h m . 121 

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 725 
Echinops sphaerocephalus L. subsp. sphaero-

cephalus 601 
Ech inospe rmum lappula (L.) Lehm. 472 
Ech inospe rmum pyrenaicum Vayr. 472 
Echium vulgare L. 466 
Eleocharis palustris (L.) Roemer et Schultes 731 
Eleocharis pauciflora (Lightf.) Link 730 
Eleocharis quinquef lora (F.X. Har tman) O. 

Schwar tz 730 
Elyna myosuro ides (Vili.) Fritsch 731 
Elyna spicata Schräder 731 
E M P E T R A C E A E 431 
E m p e t r u m nigrum L. subsp. he rmaphrod i tum 

(Hagerup) Böcher 431 
Endressia pyrenaica (Gay ex DC.) Gay 416 
Epi lobium alpinum auet . 4 0 0 
Epi lobium alsinifolium Vili. 401 
Epi lob ium anagallidifolium Lamk. 4 0 0 
Epi lobium anagallidifolium x palustre 400 
Epi lobium angustifol ium L. 397 
Epi lobium carpe tanum Wk. 398 
Epi lob ium coll inum C.C. Gmelin 398 
Epi lobium duriaei Gay ex G o d r o n in Gren. 

e t G o d r o n 398 
Epi lob ium h i r su tum L. 397 
Epi lobium lanceola tum Sebastiani et Mauri 399 
Epi lobium m o n t a n u m L. 398 
Epi lobium m o n t a n u m x coll inum 399 
Epi lobium obscurum Schreber 399 
Epi lob ium palustre L. 4 0 0 
Epi lobium parviflorum Schreber 398 
Epi lob ium roseum Schreber 399 
Epi lob ium spica tum Lam. 397 
Epipact is a t ropurpúrea Rafin. 752 
Epipact is a t ro rubens (Hoffm.) Besser 752 
Epipact is hel leborine (L.) Crantz 752 
Epipact is latifolia (L.) All. 752 
Epipact is palustris (L.) Cran tz 751 
E Q U I S E T A C E A E 110 
E Q U I S E T A T A E 110 
Equise tum arvense L. I l l 
Equ i se tum hiemale L. 110 
Equ i se tum m a x i m u m auet . 111 
Equise tum ramosiss imum Desf. 111 

Equise tum telmateia Ehrh. 11 1 
Eragrostis minor Host . 724 
Eragrostis poaeoides P. Beauv. ex Roem. 

et Schultes 724 
ERICACEAE 426 
Erigeron acer L. subsp. acer 571 
Erigeron alpinus L. var. pyrenaicus (Pourret ) 

Rouy 572 
Erigeron annus (L.) Pers. subsp. strigosus 

(Muhl. ex Willd.) Wagenitz 571 
Erigeron aragonensis Vierh. 572 
Erigeron canadense L. 573 
Erigeron frigidus auet. pyr. 572 
Erigeron glabratus Hoppe et Hornsch. ex Bluff. 

et Fingerh. 572 
Erigeron po lymorphus Scop. p.p. 572 
Erigeron x queralt i Sen. 573 
Erigeron uniflorus L. subsp. aragonensis 

(Vierh.) O. Bolos et Vigo 572 
Erinus alpinus L. var. glabratus Lange 512 
Er iophorum angustifolium Honck. 729 
Er iophorum latifolium Hoppe 730 
Er iophorum vaginatum L. 730 
Erodium cicutar ium (L.) L'Her. in Alton 359 
Erodium malacoides (L.) L'Her. in Aiton 359 
Erophila verna (L.) Chevall. subsp. verna 242 
Erophila verna (L.) subsp. spathulata (K. F. 

Lang) Walter 242 
Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (Miller) 

Thell. in Hegi 251 
Erucast rum nasturt i i fol ium (Poiret) O.E. 

Schulz 251 
Eryngium bourgati i G o u a n 4 0 3 
Eryngium campest re L. 404 
Eryngium x chevalieri Sen. 404 
Erys imum australe Gay 227 
Erys imum cheiranthoides L. 229 
Erys imum grandiflorum auet . 227 
Erys imum incanum G. Kunze var. aurigeranum 

(Jeanb. et Timb.-Lagr.) O. Bolos et Vigo 229 
Erysimum longifolium DC. 227 
Erys imum ochro leucum auet . catal. 227 
Erysimum pumi lum auet . catal . 228 
Erys imum pyrenaicum Jordan 228 
Erys imum viigatum Ro th 229 
Erythraea centaur ium auet. 444 
Erytraca latifolia auet . 444 
Erythraea pulchella (Swartz) Fries 444 
Ery th ron ium dens-canis L. 651 
E u o n y m u s europaeus L. 373 
E u o n y m u s japonicus L. fil. 374 
Eupa tor ium cannabinum L. 568 
EUPHORBIACEAE 363 
Euphorbia amygdaloides L. 367 
Euphorb ia cyparissias L. 366 
Euphorb ia dulcis L. subsp. angulata (Jacq.) 

Rouy 365 
Euphorb ia exigua L. 365 
Euphorb ia falcata L. 366 
Euphorb ia flavieoma DC. subsp. bri t t ingeri 

(Opiz ex Samp.) O. Bolos et Vigo 365 

773

725

601
472
472
466
731
730

398
397
399
398
399
399
400
398
399
397
752
752
752
752
751
110
110
III
110
III
III 365

III
724

sn

724
426
571

572
512
729
730
730
359
359
242

365
365
366

Equisetum tclmateia Ehrh.
Eragrostis minar Host.
Eragrostis poaeoides P. Beauv. ex Roem.

et Schultes
ERICACEAE
Erigeron acer L. subsp. acer
Erígeron alpinus L. var. pyrcnaicus (Pourret)

Rouy
Erigeron annus (L.) Pers. subsp. slrigosus

(Muhl. ex WiIld.) Wagenitz 571
Erigeron aragonensis Vierh. 572
Erigeron ..:anadense L. 573
Er¡geron frigidus auet. pyr. 572
Er¡geron glabratus Bappe et Hornsch. ex BlulT.

et Fingerh. 572
Er¡geron polymorphus Seop. p.p. 572
Er¡geron x queralti Sen. 573
Erigeron unil10rus L. subsp. aragonensis

(Vierh.) O. Bolòs et Vigo
Erinus alpinus L. var. glabra tus Lange
Eriophorum angustifolium Honek.
Eriophorum latifolium Hoppe
Eriophorum vaginatum L.
Erodium cieutarium (L.) L'Her. in Aiton
Erodium malacoides (L.) L'Hér. in Aiton
Erophila verna (L.) Chevall. subsp. verna
Erophila verna (L.) subsp. spathulata (K. f.

Lang) \Valler 242
Eruca vesi caria (L.) Cavo subsp. sativa (Miller)

TheU. in Hegi 251
Erucastrum nasturtiirolium (Poiret) O.E.

Schulz 25 I
Eryngium bourgatii Gotlno 403
Eryngium campestre L. 404
Eryngium x chevalieri Scn. 404
Erysimum austra1e Gay 227
Erysimum cheiranthoidcs L. 229
Erysimum grandinonun au et. 227
Erysimum incanum G. Kume var. aurigeranum

(Jeanb. et Timb.-Lagr.) O. Bolòs et Vigo 229
Erysirnum longifolium DC. 227
Erysimum ochroleucum auet. catal. 227
Erysimum pumilum auet. catal. 228
Erysimum pyrenaicum lordan 228
Erysirnum virgatum Roth 229
Erythraea ccntaurium auet. 444
Erytraea latifolia auet. 444
Erythraca pulchella (Swartz) Frics 444
Erythronium dens-can is L. 651
Euonymus europacus L. 373
Euonymus japonicus L. fil. 374
Eupatorium cannabinum L. 568
EUPHORBIACEAE 363
Euphorbia amygdaloides L. 367
Euphorbia cyparissias L. 366
Euphorbia dlllcis L. subsp. angulata (Jacq.)

Rou)'
Euphorbia exigua L.
Euphorbia faleata L.
Euphorbia Oavicoma DC. subsp. brittingcri

(Opiz ex Samp.) O. Bolòs et Vigo

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Echinops sphaerol..'Cphalus L. subsp. sphaero-

ccphalus
Echinospermum lappuJa (L.) Lehm.
Echinospcrmum pyrenaicum Vayr.
Echium vulgare L.
Eleocharis palustris (L.) Roemer et Schultes
Eleocharis pauciflora (Lightf.) Link
Elcocharis quinqueflora (F.X. Hartman) O.

Schwartz 730
Elyna myosuroides (ViII.) Fritsch 731
Elyna spicata Sehrader 731
EMPETRACEAE 431
Empetrum nigrum L. subsp. hermaphroditum

(Hagerup) Boeher 431
Endressia pyrenaica (Gay ex DC.) Gay 416
Epilobillm alpinllm allet. 400
Epilobium alsinifolium ViII. 401
Epilobium anagallidifoliuJll Lamk. 400
Epilobium anagallidifolium x palustre 400
Epilobium angllstifolium L 397
Epilobium carpetanum Wk. 398
Epilobium collinum C.C. Gmelin 398
Epilobillm duriaei Gay ex Godron in Gren.

et Codron
Epilobium hirsutum L.
Epilobium lanceolatum Sebastiani et Mauri
Epilobium montanum L.
Epilobium montanum x eollinum
Epilobium obseurum Schreber
Epilobium palustre L
Epilobium parviflorum Sehreber
Epilobium roseum Sehrebcr
Epilobium spieatum Lam.
Epipactis atropurpurea Rafin.
Epipaetis atrorubens (Hoffm.) Besser
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Epipactis latifolia (L) All.
Epipactis palustris (L.) Crantz
EQUISETACEAE
EQUISETATAE
Equisetum arvense L
Equisetum hiemale L.
Equisetum maximum auet.
Equisetum ramosissimum DesL

Dryas octopetala L 290
Dryoptcris abbreviata (DC.) Newman 121
Dryopteris assimilis S. Walkcr 122
Dryopteris austriaca aUet. 122
Dryopteris borreri New01an 121
Dryopteris carthusiana (Vil!.) H.P. Fuchs 121
Dryoptcris dilatata (Hoffm.) A. Gray 122
Dryopteris filix-mas (L) Schott 120
Dryopteris fiHx-mas (L) Schott subsp. borreri

(Newm.) Becher et Tavel 121
Dryoptcris Iinnacana C. Ciu. 122
Dryopteris phegoptcris (L.) C. Ciu. 113
Dryoptcris robcrtiana (Hoffm.) C. CJu. 123
Dryopteris spinulosa \Valt 121
Dryopteris x tavelii Rothrn. 121



Euphorb ia helioscopia L. 
Euphorb ia nicaeensis Ali. 
Euphorb ia peplus L. 
Euphorb ia pilosa L. 
Euphorb ia pros t ra ta Aiton 

365 
366 
366 
364 
364 

Euphorb ia serrata L. f. phyl loclada (Lge. in 
Wk. et Lge.) O. Bolòs et Vigo 364 

Euphorb ia verrucosa L. 365 
Euphorb ia villosa Waldst. et Kit. ex Willd. 364 
Euphrasia alpina Lam. subsp. alpina 525 
Euphrasia alpina Lam. subsp. pulchra (Sen.) 

O. Bolòs et Vigo 525 
Euphrasia capi tulata Sen. 525 
Euphrasia ceretana Sen. 528 
Euphrasia crispata Sen. 525 
Euphrasia x favrati Wettst . 528 
Euphrasia glabratifolia Sen. 528 
Euphrasia hirtella Jordan ex Reuter 523 
Euphrasia minima Jacq. ex DC. in Lam. et 

DC. subsp. minima 525 
Euphrasia minima Jacq. ex DC. in Lam. et 

DC subsp. minima var. hispidula Favrat 
ex Gremii 526 

Euphrasia minima Jacq. ex DC. in Lam. et 
DC. subsp. minima var. minima 526 

Euphrasia minima subsp. sicardii (Sen.) O. 
Bolòs et Vigo 526 

Euphrasia x mixta Gremii 524 
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. var. curta 

Fries 524 
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. var. 

nemorosa 524 
Euphrasia nuriensis Sen. 525 
Euphrasia officinalis auct . 523 
Euphrasia rostkoviana Hayne subsp. m o n t a n a 

(Jordan) Wettst 523 
Euphrasia salisburgensis Funck 528 
Euphrasia salisburgensis x hirtella 528 
Euphrasia salisburgensis x sicardii 528 
Euphrasia sicardii Sen. 526 
Euphrasia stricta D. Wolff ex J .F . Lehm 

subsp. stricta 524 
Euphrasia stricta D. Wolff ex J .F . Lehm 

subsp. p e d i n a t a (Ten.) var. p e d i n a t a 
P. Fourn . 525 

Euphrasia stricta x sicardii 527 
Euphrasia tatarica auct. 524 
Euphrasia wil lkommii auct. 526 

FAGACEAE 139 
Fagus sylvatica L. 139 
Festuca airoides Lam. 684 
Festuca alpina Suter 683 
Festuca arundinacea Schreber 676 
Festuca arvernensis Auquier subsp. costei 

(St.-Yves) Auquier et Kerg. 6 8 3 
Festuca aurea Lam. 674 
Festuca borderi (Hackel) K. Richter 679 
Festuca cinerea Vili. 685 
Festuca consobrina T imb . Lagr. 675 
Festuca costei (St. Yves) Makgr.-Danneng. 683 

Fes tuca durissima (Hack.) Kerg. 686 
Festuca duriuscula L. subsp. durissima (Hack.) 

K. Richter 686 
Fes tuca elatior L. subsp. a rundinacea 

(Schreber) Hackel 676 
Festuca elatior L. subsp. pratensis (Hudson) 

Hackel 676 
Festuca eskia R a m o n d ex DC. 676 
Festuca fallax Thuill . 679 
Festuca festucoides (Bertol.) Bech. 6 8 8 
Festuca gautieri (Hackel) K. Richter 677 
Festuca gigantea (L.) Vili. 675 
Festuca gladal is (Miég. ex Hack) K. 

Richter 681 
Festuca hervieri Pa tzke var. costei (St. Yves) 

Auquier 683 
Festuca he terophyl la Lam. 679 
Festuca indigesta Boiss. subsp. aragonensis 

(Wk.) Kerg. 687 
Festuca liviensis (Verguin) Markgr . -Dannenb. 685 
Festuca nevadensis (Hack.) Markgr . -Dannenb .681 
Festuca nigrescens Lam. subsp. microphyl la 

(St. Yves) Markgraf-Dannenb. 6 7 9 
Festuca niphobia (St. Yves) Kerg. 684 
Festuca ovina L. subsp. duriuscula auct . 685 
Festuca ovina L. subsp. frigida Hack. var. 

glacialis Miégev. ex Hack. 681 
Fes tuca ovina L. subsp. indigesta (Boiss.) 

Hack. 687 
Festuca ovina L. subsp. indigesta (Boiss.) 

Hack. var. durissima (Hack.) St. Yves 686 
Festuca ovina L. subsp. laevis Hack. var. gallica 

St. Yves subvar. costei St. Yves 683 
Festuca ovina L. subsp. ovina var. ovina subvar. 

n iphobia St. Yves 684 
Festuca ovina L. subsp. ovina var. supina 

(Schur) Hackel 684 
Festuca ovina L. subsp. ovina var. duriuscula 

(L.) Koch subvar. durissima Hack. 686 
Festuca ovina L. subsp. ovina var. liviensis 

Verguin 685 
Festuca paniculata (L.) Schinz et Thell . 

subsp. paniculata 674 
Festuca paniculata (L.) Schinz et Thell. subsp. 

spadicea (L.) Li tard. 675 
Festuca paniculata var. fallax (Loret et Barr.) 

Litard. 675 
Festuca pratensis Hudson 676 
Festuca rhaetica Suter 695 
Festuca rivularis Boiss. 680 
Festuca rubra L. subsp. c o m m u t a d a Gaud . 679 
Festuca rubra L. subsp. he terophyl la (Lam.) 

Hackel 679 
Festuca rubra L. subsp. nevadensis Hackel 681 
Festuca rubra L. subsp. rubra 680 
Festuca scoparia A. Kerner ex N y m a n 677 
Festuca spadicea L. 674 
Festuca supina Schur 684 
Festuca valesiaca Schleich, var. sulcata Hack. 687 
Festuca varia Haenke subsp. scoparia Hackel 677 
Fes tuca varia var. flavescens Gren. et Godr . 

p .p . 677 
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525

526

524

524

677p.p.

Festuca durissima (Hack.) Kerg. 686
Festuca duriuscula L. subsp. durissima (Hack.)

K. Richter 686
Festuca elatior L. subsp. arundinacea

(Schrcber) Hackel 676
Festuca elatior L. subsp. pratensis (Hudson)

Hackel 676
Festuca eskia Ramond ex DC. 676
Festuca fallax Thuill. 679
Festuca festucoides (Bertol.) Bech. 688
Festuca gautieri (Hackel) K. Richter 677
Festuca gigantea (L.) ViII. 675
Festuca glacialis (Miég. ex Hack) K.

Richter 681
Festuca hervieri Patzke var. costei (St. Yves)

Auquier 683
Festuca heterophylla Lam. 679
Festuca indigesta Boiss. subsp. aragonensis

(Wk.) Kerg. 687
Festuca Iivicnsis (Verguin) Markgr.-Dannenb. 685
Festuca nevadensis (Hack.) Markgr.-Dannenb.681
Festuca nigrescens Lam. subsp. microphylla

(St. Yves) Markgraf-Dannenb. 679
Festuca niphobia (St. Yves) Kerg. 684
Festuca ovina L. subsp. duriuscula auct. 685
Festuca ovina L. subsp. frigida Hack. var.

glacialis Miégev. ex Hack. 681
Festuca ovina L. subsp. indigesta (Boiss.)

Hack. 687
Festuca ovina L. subsp. indigesta (Boiss.)

Hack. var. durissima (Hack.) St. Yves 686
Festuca ovina L. subsp. laevis Hack. var. gallica

St. Yves subvar. coste i SL Yves 683
Festuca ovina L. subsp. ovina var. ovina subvar.

niphobia SL Yves 684
Festuca ovina L. subsp. ovina var. supina

(Schur) Hackel 684
Festuca ovina L. subsp. ovina var. duriuscula

(L.) Koch subvar. durissima Hack. 686
Festuca ovina L. subsp. ovina var. Iiviensis

Verguin 685
Festuca paniculata (L.) Schinz et Thell.

subsp. paniculata 674
Festuca paniculata (L.) Schinz et Thell. subsp.

spadicea (L.) Litard. 675
Festuca paniculata var. rallax (Loret et Barr.)

Litard. 675
Festuca pratensis Hudson 676
Festuca rhaetica Suter 695
Festuca rivularis Boiss. 680
Festuca rubra L. subsp. commutada Gaud. 679
Festuca rubra L. subsp. heterophylla (Lam.)

Hackel 679
FeslUca rubra L. subsp. nevadensis Hackel 681
Festuca rubra L. subsp. rubra 680
Festuca scoparia A. Kerner ex Nyman 677
Festuca spadicea L. 674
Festuca supina Schur 684
Festuca valesiaca Schleich. var. sulcata Hack. 687
Festuca varia Haenke subsp. scoparia Hackel 677
Festuca varia var. navesccns Gren. et Godr.

365
366
366
364
364

364
365
364
525

526
524

525
525
528
525
528
528
523

526

524
525
523

525
527
524
526

Euphorbia hclioscopia L.
Euphorbia nicaccnsis All.
Euphorbia peplus L.
Euphorbia pilosa L.
Euphorbia prostrata Aitan
Euphorbia scrrata L. f. phyUoc1ada (Lgc. in

Wk. et Lge.) O. Bolòs et Vigo
Euphorbia verrucosa L.
Euphorbia villosa Waldst. et Kit. ex WilId.
Euphrasia alpina Lam. subsp. alpina
Euphrasia alpina Lam. subsp. pulchra (Sen.)

O. Bolòs et Vigo
Euphrasia capitulata Sen.
Euphrasia ceretana Sen.
Euphrasia crispata Sen.
Euphrasia x favrati \Vettst.
Euphrasia glabratifolia Sen.
Euphrasia hirlclla Jordan ex Reutcr
Euphrasia minima Jacq. ex DC. in Lam. et

DC. subsp. minimu
Euphrasia minima Jacq. ex DC. in Lam. et

DC subsp. minima var. hispidula Favrat
ex Grcm1i

Euphrasia minima Jacq. ex Oc. in Lam. et
DC. subsp. minima var. minima

Euphrasia mini ma subsp. sicardii (Sen.) O.
Bolòs et Vigo

Euphrasia x mixta Grcmli
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. var. curta

Frics
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. var.

nemorosa
Euphrasia nuriensis Sen.
Euphrasia offïcinalis auct.
Euphrasia rostkoviana Hayne subsp. montana

(Jordan) Wellst 523
Euphrasia sa1isburgensis FUl1ck 528
Euphrasia salisburgensis x hirtella 528
Euphrasia salisburgcnsis x sicardii 528
Eupluasia sicardii Sen. 526
Euphrasia stricta D. \Volffex J.F. Lehm

subsp. stricta
Euphrasia strir..:ta D. \Volff ex J.F. Lchm

subsp. pectinata (Ten.) var. pcctinata
P. fourn.

Euphrasia stricta x sicardii
Euphrasia talariea auct.
Euphrasia willkommii auet.

FAGACEAE 139
Fagus sylvatica L. 139
Festuca airoides Lam. 684
Festuca alpina Suter 683
Festuca arundinal.:l.:a Schreber 676
festuca arvernensis Auquier subsp. costei

(SI.·Yves) Auquier et Kerg. 683
Festuca aurea Lalll. 674
festuca border i (Hackel) K. Richter 679
Festuca cinerea Viii. 685
Festuca consobrina Timb. Lagr. 675
Festuca coste i (St. Yves) Makgr.-Danneng. 683



Festuca yvesii Sen. et Pau 686 
x Fes tulol ium holmbergi i (Dörfler) P. Fourn . 687 
x Fes tu lo l ium loliaceum (Hudson) P. Fourn . 687 

Ficaria ranunculoides R o t h 211 
Ficaria verna Hudson 211 
Ficus carica L. 145 
Filaginella uliginosa (L.) Opiz subsp. 

uliginosa 575 
Filago gallica L. 574 
Filago germanica Hudson subsp. apiculata 

(G.E.Sm.) Schinz et Thel l . 573 
Filago germanica Hudson subsp. canescens 

( Jordan) N y m a n 573 
Filago lutescens Jo rdan 573 
Filago minima (Sm.) Pers. 574 
Filago vulgaris Lam. 573 
F I L I C A T A E 111 
Fi l ipendula hexapeta la Gilib. 280 
Fi l ipendula ulmaria (L.) Maxim. 280 

Fi l ipendula vulgaris Moench 280 
Foen icu lum vulgare Miller subsp. vulgare 4 1 2 
Forsy th ia 4 4 3 
Fragaria x ananassa Duchesne 314 
Fragaria sterilis L. 300 
Fragaria vesca L. 302 
Frángula alnus Miller 377 
Frax inus excelsior L. 4 4 2 
Fritillaria pyrenaica L. 6 5 2 
F u m a n a ericoides (Cav.) Gand . var. spachii 

(Gren. e t Godr . ) O. Bolòs 395 
F u m a n a p rocumbens (Dunal) Gren. et Godr . 395 
Fumar ia officinalis L. subsp. officinalis 222 
Fumar ia officinalis L. subsp. wirtgenii (Koch) 

Arcangeli 222 
Fumar ia vaillantii Loisel. 222 

Gagea arvensis (Pers.) D u m o r t . 6 5 1 
Gagea fistulosa ( R a m o n d ex DC.) Ker-Gawler 651 
Gagea liotardii (Sternb. ) J .A. et J .H. Schultes 651 
Gagea lutea (L.) Ker-Gawler 651 
Ga lan thus nivalis L. 661 
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. 4 8 0 
Galeopsis b lanquet i i Sen. 479 
Galeopsis fi lhoniana Timb.-Lagr. 480 
Galeopsis in termedia Vili. 4 8 0 
Galeopsis l adanum L. 4 8 0 
Galeopsis nadalis Sen. 4 7 9 
Galeopsis pyrenaica Bartl . 4 7 8 
Galeopsis pyrenaica Bartl . var. nana Wk. et 

Costa 4 7 9 
Galeopsis te t rah i t L. 4 8 0 
Gal ium a lbum Miller subsp. a lbum 456 
Gal ium aparine L. 4 6 0 
Gal ium aparine L. subsp. spur ium (L.) 

S imonkai 4 6 0 
Gal ium asperum Schieber 458 
Gal ium cometer rh izon Lapeyr. 4 5 7 
Gal ium cruciata (L.) Scop. 4 6 1 
Gal ium e la tum Thuill . 4 5 6 
Gal ium erec tum Hudson 456 
Gal ium ha rcyn icum Weigel 460 

Gal ium laeve Thuil l . 4 5 8 
Gal ium lapeyrous ianum Jordan 4 5 9 
Gal ium lucidum All. subsp. gerardi (Vili.) 

Hayek 4 5 6 
Gal ium lucidum All. subsp. luc idum 4 5 6 
Galium marchandi i Roem. et Schultes 4 5 9 
Gal ium mar i t imum L. 455 
Gal ium megalospermum Vili., non All. 457 
Gal ium mollugo L. 456 
Gal ium mollugo L. subsp. e rec tum Syme 456 
Gal ium mollugo L. subsp. gerardi (Vili.) 

R o u y 4 5 6 
Gal ium palustre L. 4 5 5 
Gal ium p ine to rum Ehrend. 4 5 9 
Gal ium pumi lum Murray subsp. marchandi i 

( R o e m . et Schultes) O. Bolòs et Vigo 4 5 8 
Gal ium pumi lum subsp. p ine to rum (Ehrend. ) 

Vigo 4 5 9 
Gal ium pusil lum L. 461 
Gal ium pyrena icum Gouan 457 
Gal ium rigidum Vili. 456 
Gal ium saxatile L. 4 6 0 
Gal ium saxosum (Chaix) Breistr. 4 5 7 
Gal ium scabridum Jordan 4 6 0 
Gal ium spurium L. 4 6 0 
Gal ium sylvestre Pollich 458 
Gal ium t r icorne Stokes p .p . 4 6 1 
Gal ium t r i co rnu tum Dandy 4 6 1 
Gal ium uliginosum L. 4 5 4 
Gal ium vaillantii DC. 4 6 0 
Gal ium vernum Scop . 461 
Gal ium verum L. 4 5 5 
Gasparrinia peucedanoides (Bieb.) Bertol. 4 0 9 
Gaya pyrenaica Gaud. 4 1 0 
Gaya simplex (L.) Gaud in 4 1 8 
Genista cinerea (Vili.) DC. 317 
Genista hispánica L. subsp. hispánica 318 
Genista pilosa L. 317 
Genista purgans (L.) DC. 315 
Genista sagittalis L. 318 
Genis ta scorpius (L.) DC. 317 
Genista t inctoria L. 317 
Genistella sagittalis (L.) Gams 318 
G E N T I A N A C E A E 443 
Gent iana acaulis auct . 4 4 7 
Gent iana acaulis L. 447 
Gent iana aestiva (F.W. Schmidt ) Schul tes 449 
Gent iana alpina Vili. 447 
Gent iana alpina x acaulis 4 4 9 
Gent iana brachyphyl la Vili. 4 4 9 
Gent iana burseri Lapeyr. subsp. burseri 4 4 5 
Gent iana campestr is L. 451 
Gent iana ciliata L. 451 
Gent iana cruciata L. 446 
Gent iana imbricata Frol . 4 5 0 
Gent iana kochiana Perr. et Song. 447 
Gent iana lutea L. 4 4 4 
Gent iana lutea L. subsp. montserra t i i (Vivant) 

O. Bolòs e t Vigo 445 

Gent iana nivalis L. 4 5 0 
Gent iana p n e u m o n a n t h e L. 446 

Festuca yvesii Sen. et Pau 686
x Festulolium holmbergii (DorOer) P. Fouen. 687
x Festulolium loliaceum (Hudson) P. FOllen. 687

Ficaria ranunculoides Roth 211
Ficaria verna Hudson 211
Ficus carica L. 145
Filaginella uliginosa (L.) Dpiz subsp.

uliginosa 575
Filago gallica L. 574
Filago germanica Hudson subsp. apiculata

(G.E.Sm.) Schinz et Thell. 573
Filago germanica Hudson subsp. canescens

(Jordan) Nyman 573
Filago lutescens lordan 573
Filago mini ma (Sm.) Pers. 574
Filago vulgaris Lam. 573
FILlCATAE lli
Filipendula hexapetala Gilib. 280
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 280
Filipendula vulgaris Moench 280
Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare 412
Forsythia 443
Fragaria x ananassa Duchesne 314
Fragaria sterilis L. 300
Fragaria vesca L. 302
Frangu1a alnus Miller 377
Fraxinus exce1sior L. 442
Fritillaria pyrenaica L. 652
Fumana ericoides (Cav.) Gand. var. spachii

(Gren. et Godr.) O. Bolòs 395
Fumana procumbens (Duna1) Gren. et Godr. 395
Fumaria officinalis L. subsp. officinaHs 222
Fumaria orficinalis L. subsp. wirtgenii (Koch)

Arcangeli 222
Fumaria vaillantii Loisel. 222

Gagea arvensis (Pers.) Dumort. 651
Gagea fistulosa (Ramond ex DC.) Ker-Gaw1er 651
Gagea Iiotardii (Sternb.) l.A. et J.H. Schultes 651
Gagea lutea (L.) Ker-Gawler 651
Galanthus nivalis L. 661
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. 480
Galeopsis b1anquetii Sen. 479
Ga1eopsis filhoniana Timb.-Lagr. 480
Galeopsis intermedia Vil1. 480
Ga1eopsis ladanum L. 480
Ga1eopsis nadalis Sen. 479
Ga1copsis pyrenaica Bartl. 478
Galeopsis pyrenaica Bartl. var. nana Wk. et

Costa 479
Galeopsis tetrahit L. 480
Ga1ium album Miller subsp. a1bum 456
Galium aparine L. 460
Galium aparine L. subsp. spurium (L.)

Simonkai 460
Galium asperum Schreber 458
Galiu01 cometerchizon Lapeyr. 457
Galiu01 cruciata (L.) Seop. 461
Galium elatum Thuill. 456
Galium erectum Hudson 456
Galium harcynieum Weigel 460
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Galium laeve Thuill. 458
Galiu01 lapeyrousianum Jordan 459
Galium lucidum All. subsp. gerardi (Viii.)

Hayek 456
Galium lucidum All. subsp. lucidum 456
Galiu01 marchandii Roem. et Schultes 459
Ga1ium maritimum L. 455
Galium megalospermum Viii .• non All. 457
Galium mollugo L. 456
Galium mollugo L. subsp. ereclUm Syme 456
Galium O1ollugo L. subsp. gerardi (Viii.)

Rouy 456
Galium palustre L. 455
Galium pinetorum Ehrend. 459
Ga1ium pumilum Murcay subsp. marchandii

(Roem. et Schultes) O. Bolòs et Vigo 458
Galium pumilu01 subsp. pinetorum (Ehrend.)

Vigo 459
Galium pusillum L. 461
Galium pyrenaieum Gouan 457
Galium rigidum ViiI. 456
Galium saxatile L. 460
Galium saxosum (Chaix) Breistr. 457
Galium scabridu01 Jordan 460
Galium spurium L. 460
Gatiu01 sylvestre Pollich 458
Galium tricorne Stokes p.p. 461
Galiu01 tricoenutu01 Dandy 461
Galium uliginosu01 L. 454
Galiu01 vaillantii DC. 460
Galium vernu01 Scop. 461
Galiu01 verum L. 455
Gasparcinia peucedanoides (Bieb.) Bertol. 409
Gaya pyrenaica Gaud. 410
Gaya simplex (L.) Gaudin 418
Genista einerea (ViU.) DC. 317
Genista hispanica L. subsp. hispanica 318
Genista pilosa L. 317
Genista purgans (L.) DC. 315
Genista sagittalis L. 318
Genista scorpius (L.) DC. 317
Genista tinctoria L. 317
Genistella sagittalis (L.) Gams 318
GENTIANACEAE 443
Gentiana acaulis auet. 447
Gentiana acaulis L. 447
Gentiana aestiva (F.W. Schmidt) Schultes 449
Gentiana alpina ViiI. 447
Gentiana alpina x acaulis 449
Gentiana brachyphylla ViII. 449
Gentiana burseri Lapeyr. subsp. burseri 445
Gcntiana campestris L. 451
Gentiana ciliata L. 451
Gentiana cruciata L. 446
Gentiana imbricata Frol. 450
Gcntiana kochiana Perr. et Song. 447
Gentiana lutea L. 444
Gentiana lutea L. subsp. montserratii (Vivant)

O. Bolòs et Vigo 445
Gentiana nivalis L. 450
Gentiana pneu010nànthe L. 446



Gent iana pyrenaica L. 4 4 6 
Gent iana schleicheri (Vacc.) H. Hunz 4 4 9 
Gent iana tenella R o t t b . 450 
Gent iana terglouensis Hacq. subsp. 

schleicheri (Vacc.) Tu t in 449 
Gent iana verna L. 448 
Gentianella campestris (L.) Borner 451 
Gent ianel la ciliata (L.) Borkh. 4 5 1 
Gentianel la tenella (Ro t tb . ) Borner 4 5 0 
G E R A N I A C E A E 356 
Geran ium co lumbinum L. 358 
Geran ium dissectum L. 359 
Geran ium molle L. 358 
Geran ium nodosum L. 357 
Geran ium pratense L. 356 
Geran ium pusil lum L. 358 
Geran ium pyrena icum Burm. fil. 357 
Geran ium rober t i anum L. 359 
Geran ium ro tundi fo l ium L. 358 
Geran ium sanguineum L. 356 
Geran ium sylvaticum L. 357 
G E S N E R I A C E A E 538 
G e u m m o n t a n u m L. 290 
Geum pyrena icum L. 291 
G e u m rep tans L. 290 
G e u m rivale L. 291 
G e u m u rbanum L. 291 
Glechoma hederacea L. 485 
Globular ia cordifolia L. 536 
Globular ia cordifolia L. subsp. nana (Lam.) 

P. F o u r n . 537 
Globular ia p u n c t a t a Lapeyr . 536 
Globular ia repens Lam. 537 
Globular ia vulgaris L. subsp. wi l lkommii 

(Nym.) Wettst . 536 
G L O B U L A R I A C E A E 536 
Glyceria fluitans (L.) R. Br. subsp. plicata 

Fries 700 
Glyceria plicata (Fries) Fries 700 
Gnapha l ium norvegicum G u n n . 575 
Gnapha l ium sup inum L. 575 
Gnapha l ium sylvaticum L. 574 
Gnapha l ium uliginosum L. 575 
G R A M I N E A E 674 
Gregoria vitaliana (L.) Duby. 4 3 4 
Gregoria vitaliana (L.) Duby var. cinérea 

S ü n d e r m a n n 4 3 5 
G R O S S U L A R I A C E A E 279 
G U T T I F E R A E 383 
G y m n a d e n i a conopsea (L.) R.Br. 755 
G y m n o c a r p i u m dryopte r i s (L.) Newman 122 
G y m n o c a r p i u m robe r t i anum (Hoffm.) 

Newman 123 
G Y M N O S P E R M A E 123 
Gypsophi la repens L. 188 

Hederá helix L. 4 0 1 
He l i an themum canum (L.) Baumg. var. 

piloselloides (Lapeyr . ) O. Bolos et Vigo 395 
He l i an thenum chamaecys tus Miller 393 
He l i an themum marifolium (L.) Miller 395 

He l i an themum m o n t a n u m sensu Wk. 394 
He l i an themum myrt i fo l ium Samp. 395 
He l i an themum nummula r ium (L.) Miller 

subsp. scopolii (Wk.) Br.-Bl. 393 
He l i an themum nummula r ium (L.) Miller 

subsp. t o m e n t o s u m (Scop.) Schinz et 
Thell . 393 

He l i an themum oelandicum (L.) DC. in Lam. 
et DC. subsp. alpestre auct . 394 

He l i an themum oelandicum (L.) DC. in Lam. 
et DC. subsp. i tal icum (L.) F .Q. et 
R o t h m . 394 

He l i an themum oelandicum (L.) DC. in Lam. 
e t DC. subsp. i tal icum (L.) F .Q. et 
R o t h m . var. h i r tum Koch 394 

He l i an themum oelandicum (L.) DC. in Lam. 
e t D C . subsp. i talicum (L.) F .Q. et 
R o t h m . var. i talicum 394 

He l i an themum vulgare Gaer tne r 393 
Hel ianthus annuus L. 645 
Hel ianthus tuberosus L. 580 
Hei ichrysum stoechas (L.) Moench 576 
Hel ic to t r ichon pubescens (Hudson) Pilger 706 
Hel ic to t r ichon sedenense (Clarion ex DC.) 

Holub 705 
Helleborus foetidus L. 195 
Helleborus viridis L. subsp. occidental is 

(Reuter ) Schiffner 196 
He lmin tho theca echioides (L.) Holub 620 
Helosciadium nodif lorum (L.) Koch 415 
Hemerocall is fulva (L.) L. 6 6 0 
Hemerocall is l i l ioasphodelus L. 6 6 0 
Hepát ica nobilis Miller 202 
Herac leum setosum Lapeyr . 421 
Heracleum sphondy l ium L. subsp. 

m o n t a n u m (Schleich, ex Gaudin) Briq. 421 
Heracleum sphondy l ium L. subsp. 

pyrena icum (Lam.) Bonnier et Layens 4 2 1 
Hemiar ia alpina Chaix 180 
Hemiar ia glabra L. 180 
Hieracium alatum Lapeyr . 640 
Hieracium amplexicaule L. 641 
Hieracium amplexicaule L. subsp. 

amplexicaule 641 
Hieracium amplexicaule L. subsp. 

speluncarum (Arv.-Touv.) Zahn 641 
Hieracium aurícula auct. 633 
Hieracium aymer ic ianum Arv.-Touv. subsp. 

caligatum (Arv.-Touv.) Zahn 637 
Hieracium bellidioides Schi. 6 3 8 
Hieracium bif idum Kit. 637 
Hieracium bi l lyanum de Retz 632 
Hieracium bourgaei Boiss. 638 
Hieracium breviscapum DC. 634 
Hieracium cand idum Scheele 638 
Hieracium candollei Monnier 634 
Hieracium canta l icum Arv.-Touv. 6 4 3 
Hieracium cer in thoides L. 639 
Hieracium cer inthoides L. subsp. 

rhomboidal i s (Lapeyr . ) Zahn 639 
Hieracium chamaepicr is Arv.-Touv. 642 
Hieracium chondri l loides Vill. 640 
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Gentiana pyrenaica L. 446
Gentiana schleicheri (Vacc.) H. Hunz 449
Gentiana tenella Rottb. 450
Gentiana terglouensis Hacq. subsp.

schleicheri (Vacc.) Tutin 449
Gentiana verna L. 448
Gentianella campestris (L.) Somer 451
Gentianella ciliata (L.) Borkh. 4S 1
Gcntianella tenella (Rottb.) Somer 450
GERANIACEAE 356
Geranium columbinurn L. 358
Geranium dissectum L. 359
Geranium malle L. 358
Geraniuffi nodosufi L. 357
Geranium pratense L. 356
Geranium pusillum L. 358
Geranium pyrenaicum Burm. fil. 357
Geranium robertianum L. 359
Geranium rotundiFolium L. 358
Geranium sanguineum L. 356
Geraniufi sylv3ticum L. 357
GESNERIACEAE 538
Geum montaRufi L. 290
Geum pyrenaicum L. 291
Geum reptans L. 290
Geum r¡vale L. 291
Geum urbanum L. 291
Glechoma hederacea L. 485
Globularia cordifolia L. 536
Globularia cordifolia L. subsp. nana (Lam.)

P. Fourn. 537
Globularia punctata Lapeyr. 536
Globularia repens Lam. 537
Globularia vulgaris L. subsp. willkommii

(Nym.) lVettsl. 536
GLOBULARIACEAE 536
Glyceria fluitans (L.) R. Br. subsp. plicata

Fries 700
Glyceria plicata (Fries) Fries 700
Gnaphalium norvegicum Gunn. 575
Gnaphalium supinum L. 575
Gnaphalium sylvaticum L. 574
Gnaphaliurn uliginosum L. 575
GRAMINEAE 674
Gregoria vitatiana (L.) ouby. 434
Gregoria vitaliana (L.) Duby var. cincrea

Sündermann 435
GROSSULARIACEAE 279
GUlTIFERAE 383
Gyrnnadcnia conopsea (L.) R.Br. 755
Gymnocarpium dryopteris (L.) Ncwman 122
Gymnoc3rpium robertianum (Horrm.)

Ncwman 123
GYMNOSPERMAE 123
Gypsophila repens L. 188

Hedera helix L. 401
Helianthcmum canum (L.) Baumg. var.

piloseUoides (Lapeyr.) O. Bolòs et Vigo 395
Helianthenum chamaccystus Miller 393
Helianthemum marifolium (L.) Miller 395

Helianthemum montanum sensu Wk. 394
Helianthemum myrtifolium Samp. 395
Helianthemum nummularium (L.) Miller

subsp. scopolH (Wk.) Br.-Bl. 393
Helianthemum nummulariurn (L.) Miller

subsp. tomentosum (Scop.) Schinz et
Thell. 393

Helianthemum oelandicum (L.) DC. in Lam.
et DC. subsp. alpestre aucl. 394

Helianthemum oelandicum (L.) DC. in tam.
et DC. subsp. italicurn (L.) F.Q. et
Rothm. 394

Hclianthemurn oelandicum (L.) DC. in Lam.
et DC. subsp. italicurn (L.) F.Q. et
Rothm. var. hirtum Koch 394

Helianthemum oelandicum (L.) DC. in Lam.
et DC. subsp. italicurn (L.) F.Q. et
Rothrn. var. italicurn 394

Helianthemurn vulgare Gaertncr 393
Helianthus annuus L. 645
Helianthus tuberosus L. 580
Helichrysurn stoechas (L.) Mocnch 576
Helictotrichon pubescens (Hudson) Pilger 706
Hetictotrichon scdenense (Clarion ex DC.)

Holub 705
Helleborus foetidus L. 195
Hel1eborus viridis L. subsp. occidentalis

(Reu ter) Schiffner 196
Helminthotheca echioides (L.) Holub 620
Helosciadium nodiflorum (L.) Koch 415
Herneroeallis rulva (L.) L. 660
Hemerocallis lilioasphodelus L. 660
Hepatiea no bilis Miller 202
Heracleurn setoSUl11 Lapeyr. 421
Heracleum sphondylium L. subsp.

lllontanum (Sehleich. ex Gaudin) Briq. 421
Hcracleum sphondylium L. subsp.

pyrenaieum (Lam.) Bonnier et Laycns 421
Herniaria alpina Chaix 180
Herniaria glabra L. 180
Hieraeium alatum Lapeyr. 640
Hieracium amplexicaule L. 641
Hieracium amplexicaule L. subsp.

amplexicaule 641
Hieracium amplexicaule L. subsp.

spelunearum (Arv.-Touv.) Zahn 641
Hieracium auricula auet. 633
Hicracium aymericianum Arv.·Touv. subsp.

caligatum (Arv.·Touv.) Zahn 637
Hicracium beJJidioides Sth!. 638
Hicracium bifidum Kit. 637
Hieracium billyanum de Retz 632
Hicracium bourgaci 80iss. 638
Hieracium brcviscapum DC. 634
Hieracium eandidum Schccle 638
Hicraeium eandollei Monnier 634
Hieracium cantaHeum Arv.·Touv. 643
Hieracium cerinthoides L. 639
Hicracium eerinthoides L. subsp.

rhomboidalis (Lapeyr.) Zahn 639
Hicracium chamaepicris Arv.·Touv. 642
Hicracium ehondrilloides ViiI. 640



Hieracium co rda tum Scheele ex Costa 642 
Hieracium co rda tum Scheele ex Costa subsp. 

co rda tum 6 4 2 
Hieracium co rda tum Scheele ex Costa subsp. 

legrandianum (Arv.-Touv.) Zahn 6 4 2 
Hieracium co rda tum Scheele ex Costa subsp. 

salvatorum (Arv.-Touv. et Grant . ) Zahn 6 4 2 
Hieracium cordifol ium Lapeyr. 639 
Hieracium cordifol ium Lapeyr . subsp. 

er iocer inthe (Fries) Zahn 639 
Hieracium cordifol ium Lapeyr. subsp. 

gouanii (Arv.-Touv.) Zahn 6 3 9 
Hieracium cordifol ium Lapeyr. subsp. 

neocer in the (Fries) Zahn 6 3 9 
Hieracium coriaceum Scheele 639 
Hieracium glaciale Lachm. 6 3 4 
Hieracium hi rsu tum Fries 644 
Hieracium h o p p e a n u m Schultes 631 
Hieracium h y p e u r y u m Peter 632 
Hieracium h y p e u r y u m Peter subsp. 

h e t e r o m e l a n u m Zahn 632 
Hieracium h y p e u r y u m Peter subsp. 

lasiothrix Naeg. e t Peter 632 
Hieracium lachenalii (Gmel.) Zahn 637 
Hieracium lactucella Wallr. subsp. 

mic ran thum (Huet ) Zahn 6 3 3 
Hieracium lactucella subsp. n a n u m 

(Scheele) P.D. Seil 6 3 3 
Hieracium lactucella subsp. n a n u m 

(Scheele) P.D. Seil subvar. 
subsoler ianum 634 

Hieracium lawsonii Vill. 638 
Hieracium levigatum Willd. subsp. 

pseudogo th icum (Arv.-Touv.) Zahn 644 
Hieracium mougeot i i (Froel ich ex Koch) 

G o d r o n 6 4 0 
Hieracium m u r o r u m L. 636 
Hieracium m u r o r u m L. subsp. neosparsum 

Zahn 636 
Hieracium m u r o r u m L. subsp. silvularum 

(Jordan) Zahn 636 
Hieracium m u r o r u m L. subsp. silvularum 

( Jordan) Z a h n v a r . subsilvularum 636 
Hieracium myr iophy l lum Scheele 644 
Hieracium n a n u m Scheele 6 3 3 
Hieracium neopicris Arv.-Touv. subsp. 

conyzoides (Arv.-Touv.) Zahn 6 4 2 
Hieracium niveum (Müller Arg.) Zahn subsp. 

niveum 6 3 3 
Hieracium nobile Gren. e t Godr . 6 4 3 
Hieracium olivaceum Gren. et Godr . 6 4 0 
Hieracium olivaceum Gren. et Godr . subsp. 

l ividulum (Arv.-Touv. et Gaut . ) Zahn 6 4 0 
Hieracium olivaceum Gren. et Godr . subsp. 

olivaceum 6 4 0 
Hieracium olivaceum Gren. et Godr . subsp. 

sublur idum (Arv.-Touv.) Zahn 6 4 0 
Hieracium pall idum Biv. subsp. 

coma tu lum ( Jordan ex Boreau) Zahn 637 
Hieracium pe le te ranum Merat subsp. 

pe le te ranum 6 3 2 

Hieracium pele teranum Merat subsp. 
subpele ter ianum Naeg. et Peter 6 3 2 

Hieracium phlomoides Froelich 638 
Hieracium piliferum Hoppe subsp. 

ho lo lep tum (Naeg. et Peter) Zahn 641 
Hieracium piliferum Hoppe subsp. 

piliferum 641 
Hieracium pilosella L. 633 
Hieracium p o g o n a t u m Arv.-Touv. et Gaut . 638 
Hieracium praecox Schultz Bip. 636 
Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. 

b o u n o p h i l u m (Jordan) Zahn 636 
Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. 

conjugatum (Jordan) Zahn 637 
Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. 

gouget ianum (Gren et Godr . ) Zahn 636 
Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. 

j aube r t i anum (Lor. et Timb.) Zahn 637 
Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. 

pallidifrons Sudre 636 
Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. 

s imilatum (Jordan) Zahn 636 
Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. 

Vernum (Sauze et Maill.) Zahn 637 

Hieracium prenan tho ides Vill. 6 4 2 
Hieracium pseudoer iophorum Loret et 

T i m b . - Lagr. 6 4 3 
Hieracium pumi lum Lapeyr . 6 3 4 
Hieracium pyrena icum Jordan 6 4 3 
Hieracium racemosum Waldst. et Kit. ex 

Willd. 643 
Hieracium rec tum Griseb subsp. 

myr iophy l lum (Scheele) Zahn 644 
Hieracium rec tum Griseb. subsp. 

pseudoer iophorum (Loret et Timb.-Lagr.) 
Zahn 643 

Hieracium rupico lum Fries var. f ranconicum 
Griseb. 637 

Hieracium sabaudum L. 644 
Hieracium sabaudum L. subsp. dumosum 

(Jordan) Zahn 644 
Hieracium sabaudum L. subsp. rigens 

( Jo rdan) Zahn 644 
Hieracium sabaudum L. subsp. scabiosum 

(Sudre) Zahn 644 
Hieracium sabaudum L. subsp. vagum 

(Jordan) Zahn 644 

Hieracium saxifragum Fries subsp. guillonia-
n u m (Arv.-Touv.) Zahn 638 

Hieracium solidagineum Fries subsp. 
coder ianum (Arv.-Touv. e t Gaut . ) Zahn 637 

Hieracium solidagineum Fries subsp. 
coder ianum (Arv.-Touv. et Gaut . ) Zahn 
var. s u b m u r o r u m (Arv.-Touv. et Gaut . ) 
Zahn 637 

Hieracium solidagineum Fries subsp. 
coder ianum (Arv.-Touv. et Gau t . ) Zahn 
var. subpraecox (Arv.-Touv. et Gaut . ) 
Zahn 637 

Hieracium sonchifolium Scheele 642 
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636

636

644

644

644

644

641
633
638
636

632
638

636

637

636

637

643
634
643

644

637
642

637
642

637

637
644

Hieradul1l peleteranum Mérat subsp.
subpeleterianum Naeg. et Peter

Hieracium phlomoides Fraelich
Hieracium piliferum Hoppe subsp.

holaleptum (Naeg. et Peter) Zahn
Hieracium piliferum Hoppe subsp.

pilifcrum
Hieracium pilosella L.
Hieracium pogonatum Arv.-Touv. et Gaut.
Hieracium praecox Schultz Bip.
Hieracium praecox Schultz Bip. subsp.

bounophilum (Jordan) Zahn
Hieracium praecox Schultz Bip. subsp.

conjugatum (Jordan) Zahn
Hieracium praecox Schultz Bip. subsp.

gougetianum (Gren. et Gode.) Zahn
Hieracium praecox Schultz Bip. subsp.

jaubertianum (Lor. et Timb.) Zahn
Hieracium praecox Schultz Bip. subsp.

pallidifrons Sudre
Hieracium praecox Schultz Bip. subsp.

similatum (Jordan) Zahn
Hieracium praecox Schultz Bip. subsp.

vernum (Sauzé et Maill.) Zahn

Hieracium prenanthoides ViU.
Hieracium pseudaeriophorum Loret et

Timb. - Lagr.
Hieracium pumilum Lapeyr.
Hieracium pyrenaicum Jardan
Hieracium racemosum Waldst. et Kit. ex

Willd.
Hieracium rectum Griseb subsp.

myriophyllum (Scheele) Zahn
Hieracium rectum Griseb. subsp.

pseudoeriophorum (Loret et Timb.-Lagr.)
Zahn 643

Hieracium rupicolum Fries var. franconicum
Griseb.

Hieracium sabaudum L.
Hieracium sabaudum L. subsp. dumasum

(Jordan) Zahn
Hieracium sabaudum L. subsp. r¡gens

(Jardan) Zahn
Hieracium sabaudum L. subsp. scabiosum

(Sudre) Zahn
Hieracium sabaudum L. subsp. vagum

(Jordan) Zahn

Hieracium saxifragum Fries subsp. guillonia-
num (Arv.-Touv.) Zahn 638

Hieracium solldagineum Fries subsp.
coderianum (Arv.-Touv. et Gaut.) Zahn 637

Hieracium so1idagineum Fries subsp.
coderianum (Arv.-Touv. et Caut.) Zahn
var. submurorum (Arv.-Touv. et Gaut.)
Zahn

Hicracium solidagineum Fries subsp.
coderianum (Arv.-Touv. et Caut.) Zahn
var. subpraecox (Arv.-Touv. et Caut.)
Zahn

Hieracium sonchifolium Schcele

Hieracium cordatum Scheele ex Costa 642
Hieracium cordatum Scheele ex Costa subsp.

cordatuOl 642
Hieracium cordatum Scheele ex Costa subsp.

legrandianum (Arv.-Touv.) Zahn 642
Hieracium cordatum Scheele ex Costa subsp.

salvatorum (Arv.-Touv. et Grant.) Zahn 642
Hieracium cordifolium Lapeyr. 639
Hieracium cordifolium Lapeyr. subsp.

eriocerinthe (Fries) Zahn 639
Hieracium cordifolium lapeyr. subsp.

gouanii (Arv.-Touv.) Zahn 639
Hieradum cordifolium Lapeyr. subsp.

neocerinthe (Fries) Zahn 639
Hicracium coriaceum Scheele 639
Hieracium glaciale Lachm. 634
Hicracium hirsutum Fries 644
Hieracium hoppeanum Schultes 631
Hieracium hypeuryum Peter 632
Hieracium hypeuryum Peter subsp.

heteromelanum Zahn 632
Hieracium hypeuryum Peter subsp.

lasiothrix Naeg. et Peter 632
Hieracium lachenalii (Gmel.) Zahn 637
Hieraciurn lactuceUa Wallr. subsp.

micranthum (Huet) Zahn 633
Hieracium lactucella subsp. nanum

(Scheele) P.D. Sell 633
Hicracium lactucella subsp. nanum

(Scheele) P.D. Sell subvar.
subsolerianum 634

Hieracium lawsonii ViU. 638
Hieracium levigatum Willd. subsp.

pseudogothicum (Arv.-Touv.) Zahn 644
Hieracium mougeotii (Froelich ex Koch)

Godron 640
Hieracium muro rum L. 636
Hieracium murorum L. subsp. neosparsum

Zahn 636
Hieracium murorum L. subsp. silvularum

(Jordan) Zahn 636
Hieracium murorum L. subsp. silvularum

(Jordan) Zahn var. subsilvularum 636
Hieracium myriophyllum Scheele 644
Hieracium nanum Scheele 633
Hicracium ncopicris Arv.-Touv. subsp.

conyzoides (Arv.-Touv.) Zahn 642
Hieracium nivcum (Müller Arg.) Zahn subsp.

niveum 633
Hicracium nobilc Cren. et Gadr. 643
Hicracium olivaceum Gren. et Godr. 640
Hieracium olivaceum Cren. et Godr. subsp.

lividulum (Arv.-Touv. et Caut.) Zahn 640
Hieracium olivaceum Gren. et Godr. subsp.

olivaceum 640
Hieracium olivaceum Gren. et Godr. subsp.

subluridum (Arv.-Tauv.) Zahn 640
Hicracium pallidum Biv. subsp.

çomatulum (Jordan ex Boreau) Zahn 637
Hicracium pcletcranum Mérat subsp.

peleteranum 632



Hieracium sonchoides Arv.-Touv. subsp. 
sonchoides 639 

Hieracium turri t i fol ium Arv.-Touv. subsp. 
turr i t i fol ium 643 

Hieracium umbe l l a tum L. subsp. 
umbel la tum 644 

Hieracium u m b r o s u m Jordan subsp. 
u m b r o s u m 6 4 2 

Hieracium u m b r o s u m Jordan subsp. 
u m b r o s u m var. umbrosu lum Zahn 6 4 2 

Hieracium viscosum Arv.-Touv. 6 4 2 
Hieracium vogesiacum (Kirschl.) Fries 6 4 0 
Hieracium vogesiacum (Kirschl.) Fries 

subsp. as tur icum (Arv.-Touv.) Zahn 640 
Hieracium vogesiacum (Kirschl.) Fries 

subsp. doronicoides (Arv.-Touv.) Zahn 640 
Hieracium vogesiacum (Kirschl.) Fries 

subsp. lagopinum (Arv.-Touv. et Gaut . ) 
Zahn 640 

HIPPOCASTANACEAE 373 
Hippocrepis comosa L. 354 
Hippocrepis comosa L. var. alpina R o u y 354 
Holcus lanatus L. 713 
Holcus mollis L. subsp. mollis 713 
Holoschoenus vulgaris Link 728 
Holos teum umbe l l a tum L. 172 
H o m o g y n e alpina (L.) Cass. 593 
Hordeum mur inum L. subsp. mur inum 705 
Hordeum vulgare L. 727 
Humulus lupulus L. 146 
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank 

et Mart . 109 
Hutchins ia alpina (L.) R. Br. subsp. alpina 244 
Hutera chei ranthos (Vili.) Gómez-Campo 251 
Hyac in thus amethys t inus L. 654 
Hyac in thus orientalis L. 660 
H Y D R A N G E A C E A E 279 
Hyosc iamus niger L. 501 
Hyper i cum a c u t u m Moench 384 
Hyper i cum androsaemum L. 383 
Hyper icum h i r su tum L. 383 
Hyper i cum humifusum L. 383 
Hyper i cum macu la tum Cran tz 384 
Hyper i cum m o n t a n u m L. 383 
Hype r i cum per fora tum L. 385 
Hyper i cum quadrangu lum auct . 384 
Hyper icum quadrangu lum L. 384 
Hyper i cum richeri Vili. 383 
Hyper icum t e t r ap te rum Fries 384 
Hypochoer i s macula ta L. 615 
Hypochoer i s radicata L. 616 
Hypochoer i s uniflora Vili. 6 1 6 
H Y P O L E P I D A C E A E 113 
Hyssopus officinalis L. subsp. aristatus 

(Godr . ) Briq. 4 9 0 

Iberis bernardiana Gren. et Godr . 246 
Iberis garrexiana All. 245 
Iberis saxatilis L. 246 
Iberis sempervirens L. 245 
Iberis amara L. 247 

Iberis aurosica Chaix 247 
Iberis spathula ta J .P. Bergeret subsp. 

spa thula ta 246 
Ilex aquifoliurn L. 373 
Impat iens balfourii Hooke r fil. 373 
Impat iens balsamina L. 373 
Impera tor ia os t ru th ium L. 4 2 0 
Inula conyza DC. 578 
Inula helenium L. 578 
Inula helvetica Weber 578 
Inula salicina L. 578 
Inula tuberosa L. 579 
Inula vaillantii (AH.) Vili. 5 7 8 
I R I D A C E A E 6 6 3 
Iris germanica L. 663 
Iris latifolia (Miller) Voss 6 6 3 
Iris pseudacorus L. 663 
Iris xiphioides Erhr . 6 6 3 
Isatis t inctoria L. 227 
Isolepis setacea (L.) R.Br. 729 

Jas ione crispa (Pourre t ) Samp, subsp. 
crispa 567 

Jas ione humilis (Pers.) Loisel. 567 
Jas ione laevis Lam. subsp. laevis 568 
Jas ione m o n t a n a L. 566 
Jas ione nuriensis Sen. 567 
Jasione perennis Lam. 568 
Jasminum officinale L. 4 4 3 
Jasonia glut inosa (L.) DC. 579 
Jasonia tuberosa (L.) DC. 579 
J U G L A N D A C E A E 137 
Juglans regia L. 137 
J U N C A C E A E 664 
J U N C A G I N A C E A E 645 
Juncus acutif iorus Ehrh . ex Hoffm. 668 
Juncus alpinus Vili, subsp. alpinus 668 
Juncus arct icus auct . 664 
Juncus ar t iculatus L. 668 
Juncus balt icus Willd. subsp. pyrenaeus 

(Timb.-Lagr. et Jeanb. ) P. F o u r n . 664 
Juncus bufonius L. 667 
Juncus bulbosus L. 668 
Juncus capi ta tus Weigel 668 
Juncus compressus Jacq. 667 
Juncus conglomera tus L. 666 
Juncus effusus L. 665 
Juncus filiformis L. 664 
Juncus glaucus Ehrh . 665 
Juncus inflexus L. 665 
Juncus jacquini L. 664 
Juncus l amprocarpus Ehrh. 668 
Juncus pyrenaeus Timb.-Lagr. e t J eanb . 664 
Juncus pyrenaicus Cad. e t Pau 669 
Juncus supinus Moench 668 
Juncus sylvaticus auct . 668 
Juncus trifidus L. subsp. trifidus 666 
Juncus triglumis L. 669 
Jun iperus communi s L. subsp. communi s 129 
Juniperus communis L. subsp. hemisphae-

ricaa (J. e t C. Presi) N y m a n 129 
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Hieracium sonchoides Arv.-Touv. subsp.
sonchoides 639

Hieracium turritifolium Arv.-Touv. subsp.
turritifolium 643

Hieracium umbellatum L. subsp.
umbellatum 644

Hieracium umbrosum Jordan subsp.
umhrosurn 642

Hieracium umbrosum Jordan subsp.
umbrosum var. umbrosulum Zahn 642

Hieracium viscasum Arv.·Touv. 642
Hieracium vogesiacum (Kirschl.) Feies 640
Hieracium vogesiacum (Kirschl.) Feies

subsp. asturicum (Arv.-Touv.) Zahn 640
Hieracium vogesiacum (Kirschl.) Feies

subsp. doronicoides (Arv.-Touv.) Zahn 640
Hieracium vogesiacum (Kirschl.) Feies

subsp. lagopinum (Arv.-Tallv. et Gaut.)
Zahn 640

HlPPOCASTANACEAE 373
Hippocrepis comosa L. 354
Hippocrepis comosa L. var. alpina Rauy 354
Holcus lanatus L. 713
Roleus mallis L. subsp. mollis 713
Holoschoenus vulgaris Link 728
Holosteum umbellatum L. 172
Homogyne alpina (L.) Casso 593
Hordeum murinum L. subsp. murinum 705
Hordeum vulgare L. 727
Humulus lupulus L. 146
Huperzia selago (L.) Bcrnh. ex Schrank

et Mart. 109
Hutchinsia alpina (L.) R. Br. subsp. alpina 244
Hutera cheiranthos (Viii.) Gómez-Campo 251
Hyacinthus amethystinus L 654
Hyacinthus orientalis L 660
HYDRANGEACEAE 279
Hyosciamus niger L 501
Hypericum acutum Moench 384
Hypericum androsaemum L. 383
Hypericum hirsutum L. 383
Hypericum humifusum L. 383
Hypericum maculatum Crantz 384
Hypericum montanum L 383
Hypericum perforatum L. 385
Hypericum quadrangulum au et. 384
Hypericum quadrangulum L. 384
Hypericum richeri Vill. 383
Hypericum tetrapterum Fries 384
Hypochoeris maculata L. 615
Hypochoeris radicata L. 616
Hypochoeris uniflora ViiI. 616
HYPOLEPIDACEAE 113
Hyssopus officinalis L. subsp. aristatus

(Godr.) Briq. 490

Iberis bernardiana Gren. et Gode. 246
Iberis garrexiana All. 245
Iberis saxatilis L. 246
Iberis sempervirens L. 245
Iberis amara L. 247

lberis aurosica Chaix 247
Iberis spathulata J.P. Bergeret subsp.

spathulata 246
lIex aquifolium L. 373
Impatiens balfourii Hooker fil. 373
Impatiens balsamina L. 373
Imperataria ostruthium L. 420
Inula conyza De. 578
Inula helenium L. 578
Inula helvetica Weber 578
Inula salicina L. 578
Inula tuberosa L 579
Inula vaillantii (All.) Viii. 578
IRIDACEAE 663
Iris germanica L. 663
Iris latifolia (Miller) Voss 663
Iris pseudacorus L. 663
Iris xiphioidcs Erhe. 663
Isatis tinctaria L. 227
Isolepis setacea (L.) R.Br. 729

Jasiane crispa (Pourret) Samp. subsp.
crispa 567

Jasionc humilis (Pers.) Loisel. 567
Jasione laevis Lam. subsp. laevis 568
Jasionc montana L. 566
Jasione nuriensis Sen. 567
Jasione perennis Lam. 568
Jasminum officinale L. 443
Jasonia glutinosa (L.) DC. 579
Jasonia tuberosa (L.) DC. 579
JUGLANDACEAE 137
Juglans regia L. 137
JUNCACEAE 664
JUNCAGINACEAE 645
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. 668
Juncus alpinus Viii. subsp. alpinus 668
Juncus arcticus au et. 664
Juncus articulatus L. 668
Juncus balticus Willd. subsp. pyrenaeus

(Timb.-Lagr. et Jeanb.) P. Fourn. 664
Juncus bufonius L. 667
Juncus bulbosus L. 668
Juncus capitatus Weigel 668
Juncus compressus Jacq. 667
Juncus conglomeratus L. 666
Juncus effusus L. 665
Juncus filirormis L. 664
Juncus glaucus Ehrh. 665
Juncus inflexus L. 665
Juncus jacquini L. 664
Juncus lamprocarpus Ehrh. 668
Juncus pyrenaeus Timb.-Lagr. et Jeanb. 664
Juncus pyrenaicus Cad. et Pau 669
Juncus supinus Moençh 668
Juncus sylvaticus auct. 668
Juncus trifidus L. subsp. tri[¡dus 666
Juncus triglumis L. 669
Juniperus communis L. subsp. communis 129
Juniperus communis L. subsp. hemisphae-

ricaa (J. et e. Presl) Nyman 129



Juniperus communis L. subsp. nana Syme 129 
Juniperus phoenicea L. 130 
Juniperus sabina L. 130 
Jur inea humilis (Desf.) DC. 6 0 3 
Jur inea pyrenaica Gren. e t Godr . 6 0 3 

Kengia serótina (L.) Packer 724 
Kernera saxatilis (L.) Reichenb. 242 
Knaut ia arvensis (L.) Coul ter subsp. arvensis 556 
Knaut ia arvensis (L.) Coul te r subsp. 

meridionalis (Briq.) O. Bolos et Vigo 556 
Knaut ia dipsacifolia Kreutzer subsp. 

arvernensis (Briq.) O. Bolös e t Vigo 555 
Knaut ia dipsacifolia Kreutzer subsp. arvernensis 

f. angusta ta (Rouy) O. Bolös et Vigo 556 
Knaut ia dipsacifolia Kreutzer subsp. 

catalaunica (Sen. ex Szabó) O. Bolös e t 
Vigo 555 

Knaut ia dipsacifolia x arvensis s.l. 556 
Knaut ia godeti i Reu te r 556 
Knautia x kohleri Briquet 557 
Knaut ia longifolia auct . cat. p .p . 556 
Knautia purpurea Borbás 556 
Knaut ia salvadoris Sen. ex Szabó 556 
Knaut ia sylvatica (L.) Duby p .p . 555 
Kobresia bellardii (All.) Degland ex Loisel. 731 
Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori et Paol. 731 
Koeleria cristata (L.) Pers. p .p . 710 
Koeleria cristata (L.) Pers. p .p . subsp. 

gracilis (Pers.) Asch, et Graebn. 710 
Koeleria hirsuta Gaudin 709 
Koeleria macran tha (Ledeb. ) Schuttes 710 
Koeleria pyramida ta (Lam.) P. Beauv. 710 
Koeleria pyramida ta (Lam.) P. Beauv. 

var. pubescens (Hausm.) Domin 711 
Koeleria splendens C. Presl. var. 

pyrenaica Domin 710 
Koleria vallesiana (Honck. ) Gaudin 709 
Koeleria vallesiana (Honck. ) Gaudin 

subsp. humilis Br.-Bl. 709 
Koeleria vallesiana (Honck. ) Gaudin 

var. in termedia (Timb. Lagr.) Kupfer 709 
Kohlrauschia prolifera (L.) Kun th . 190 

LABIATAE 4 7 3 
Laburnum anagyroides Medicus 314 
Lactuca muralis (L.) Gaer tner 625 
Lactuca sativa L. 645 
Lactuca serriola L. 623 
Lactuca tenerr ima Pour re t 624 
Lactuca viminea (L.) J. et C. Presl. 623 
Lactuca virosa L. 623 
Lamias t rum galeobdolon (L.) Ehrend, et 

Polatschek 4 8 2 
Lamium álbum L. 481 
Lamium amplexicaule L. 481 
Lamium galeobdolon (L.) L. 4 8 2 
Lamium hybr idum Vill. 481 
Lamium macu la tum L. 481 
Lamium purpu reum L. 481 
Lappula echinata Fri tsch 472 

Lappula squarrosa (Retz . ) Dumor t . subsp. 
squarrosa 4 7 2 

Lapsana communis L. subsp. communi s 627 
Larix decidua Miller 128 
Laserpi t ium gallicum L. 4 2 3 
Laserpi t ium latifolium L. 4 2 2 
Laserpi t ium nestleri Soyer-Willemet 4 2 2 
Lasiagrostis calamagrostis (L.) Link 722 
Lathraea squamarla L. 536 
La thyrus aphaca L. 334 
La thyrus cicera L. 334 
La thyrus cirrhosus Ser. in DC. 333 
La thyrus laevigatus (Waldst. e t Kit.) Greb. 

subsp. grandifolius (Boiss.) Grüber 331 
La thyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Greb . 

subsp. occidentalis (Fischer et Meyer) 
Breistr. var. grandifolius (Boiss.) 
Breistr. 331 

La thyrus latifolius L. var. latifolius 334 
La thyrus linifolius (Reich.) Bässler var. 

m o n t a n u s (Bernh.) Bässler 332 
La thyrus linifolius (Reich.) Bässler var. 

linifolius 332 
La thyrus lu teus (L.) Pe term. 331 
La thyrus m o n t a n u s Bernh. 332 
La thyrus pratensis L. 333 
La thyrus sylvestris L. 334 
La thyrus tuberosus L. 334 
La thyrus vernus (L.) Bernh. 331 
L A U R A C E A E 220 
Laurus nobilis L. 220 
Lavandula angustifolia Miller subsp. 

pyrenaica (DC.) Guinea 4 9 8 
Lavandula x burna t i Briq. 4 9 9 
Lavandula latifolia Medicus 498 
Lavandula spica L. 4 9 8 
Lemna minor L. 727 
LEMNACEAE 727 
L E N T I B U L A R I A C E A E 541 
L e o n t o d ó n autumnal i s L. subsp. autumnal is 617 
L e o n t o d ó n duboisii Sen. 618 
L e o n t o d ó n hispidus L. subsp. hispidus 619 
L e o n t o d ó n hispidus L. subsp. hispidus 

var. glabratus Gren. et Godr . 619 
L e o n t o d ó n hispidus L. subsp. hispidus 

var. hispidus 619 
L e o n t o d ó n nudicaulis (L.) Banks subsp. 

rothi i A. e t O. de Bolös 619 
L e o n t o d ó n pyrenaicus G o u a n subsp. 

pyrenaicus 616 
L e o n t o d ó n saxatilis Lam. subsp. hispidus ( R o t h ) 

Castrov. et La inz 6 1 9 
Leon todón taraxaeoides (Vili.) Mérat subsp. 

longirostris F inch et P.D. Seil 619 
L e o n t o p o d i u m alpinum Cass. 578 
Lepidium campest re (L.) R.Br. in Aiton 249 
Lepidium draba L. 250 
Lepidium graminifolium L. 249 
Lepidium he te rophy l lum Ben tham 249 
Lepidium latifolium L. 249 
Lepidium ruderale L. 249 
Lepidot is inundata (L.) E. Börner 109 

779

711

709

556

709
190

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. subsp.
squarrosa 472

Lapsana communis L. subsp. communis 627
Larix dccidua Miller 128
Laserpitiulll gallicum L. 423
Lascrpitium latifolium L. 422
Laserpitium nestleri Soyer-Willemet 422
Lasiagrostis calamagrostis (L.) Link 722
Lathraca squamaria L. 536
Lathyrus aphaca L. 334
Lathycus ciecra L. 334
Lathyrus cirrhosus Scr. in De. 333
Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Greb.

subsp. grandifolius (Boiss.) Grüber 331
Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Greb.

subsp. occidentalis (Fischer et Meyer)
Breistr. var. grandifolius (Boiss.)
Breistr. 331

Lathyrus latifolius L. var. latifolius 334
Lathyrus ¡¡nifolius (Reich.) Biissler var.

montanu5 (Bernh.) Biissler 332
Lathyrus linifolius (Reich.) Biissler var.

linifolius 332
Lalhyrus luteus (L.) Peterm. 331
Lathyrus montanus Bernh. 332
Lathyrus pratensis L. 333
Lathyrus sylvestris L. 334
Lathyrus tuberosus L. 334
Lathyrus vernus (L.) Bernh. 331
LAURACEAE 220
Laurus nobilis L. 220
Lavandula angustifolia Miller subsp.

pyrenaica (DC.) Guinea 498
Lavandula x burnati Briq. 499
Lavandula latifolia Medicus 498
Lavandula spica L. 498
Lemna minor L. 727
LEMNACEAE 727
LENTIBULARIACEAE 541
Leontodon autumnalis L. subsp. autumnalis 617
Leontodon duboisii Sen. 618
Leontodon hispidus L. subsp. hispidus 619
Leontodon hispidus L. subsp. hispidus

var. glabratus Gren. et Godr. 619
Leontodon hispidus L. subsp. hispidus

var. hispidus 619
Leontodon nudicaulis (L.) Banks subsp.

rothü A. et O. de Bolòs 619
Leontodon pyrenaieus Gouan subsp.

pyrenaicus 616
Leontodon saxatilis Lam. subsp. hispidus (Roth)

Castrov. et Laínz 619
Leontodon taraxacoides (Viii.) Mérat subsp.

longirostris Finch et P.D. Sell 619
Lcontopodium alpinum Casso 578
Lepidium campestre (L.) R.Br. in Aiton 249
Lepidium draba L. 250
Lepidium graminifolium L. 249
Lcpidium hcterophyl1um Bentham 249
Lcpidium latifolium L. 249
Lcpidium ruderale L. 249
Lepidotis inundata (L.) E. Bomer 109

710
709
710
710

710
709

Bolòs et
555
556
556
557
556
556
556
555
731
731
710

Juniperus communis L. subsp. nana Syme 129
Juniperus phoenicea L. 130
Juniperus sabina L. 130
Jurinea humilis (Desf.) DC. 603
Jurinea pyrenaica Gren. et Godr. 603

LABIATAE 473
Laburnum anagyroides Medicus 314
Lactuca muralis (L.) Gaertncr 625
Laetuea saliva L. 645
Lactuea serrioia L. 623
Lactuca tenerrima Pourret 624
Lactuea viminca (L.) J. et C. Presl. 623
Lactuca virosa L. 623
Lamiastrul11 galeobdolon (L.) Ehrend. et

Polatsehek 482
Lamium album L. 481
Lamium amplexicaule L. 481
Lamiurn galcobdolon (L.) L. 482
Larnium hybridum ViII. 481
Lamium maculatum L. 481
Lamium purpurcum L. 481
Lappula el:hinata Fritsl:h 472

Kengia serotina (L.) Packer 724
Kernera saxatilis (L.) Reichenb. 242
Knautia arvensis (L.) Coulter subsp. arvensis 556
Knautia arvensis (L.) Coulter subsp.

meridionalis (Briq.) O. Bolòs et Vigo
Knautia dipsacifolia Kreutzer subsp.

arvernensis (Briq.) O. Bolòs el Vigo 555
Knautia dipsaeifolia Kreutzer subsp. arvernensis

f. angustata (Rouy) O. Bolòs et Vigo 556
Knautia dipsacifolia Kreutzer subsp.

catalauniea (Sen. ex Szabó) O.
Vigo

Knautia dipsacifolia x arvensis s.1.
Knautia godetii Reutcr
Knautia x kohleri Briquet
Knautia longifolia auet. cat. p.p.
Knautia purpurca Borbis
Knautia salvadoris Sen. ex Szabó
Knautia sylvatica (L.) Duby p.p.
Kobresia bellardii (All.) Degland ex Loise!.
Kobresia myosuroides (Viii.) Fiori et Paol.
Koelcria eristata (L.) Pers. p.p.
Koclcria cristata (L.) Pers. p.p. subsp.

gracilis (Pers.) Asch. et Graebn.
Koelcria hirsuta Gaudin
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes
Koclcria pyramidata (Lam.) P. Beauv.
Koeleria pyramidata (Lam.) P. Bcauv.

var. pubescens (Hausm.) Domin
Koclcria splendens e. Presl. var.

pyrenaica Domin
Koleria vallesiana (Honck.) Gaudin
Kocleria vallesiana (Honck.) Gaudin

subsp. humilis Br.-Bl.
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin

var. intermcdia (Timb. Lagr.) Küpfer
Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth.



Leucanthemops is alpina (L.) H e y w o o d L i thospe rmum officinale L. 4 6 4 
subsp. alpina 587 L i thospe rmum purpurocae ru leum L. 4 6 5 

Leucan themops i s pallida (Miller) H e y w o o d 588 Lobular ia mar i t ima (L.) Desv. 240 
Leucan themops i s pulverulenta (Lag.) Logfia gallica (L.) Cosson et Germ. 574 

Heyw o o d 588 Logfia minima (Sm.) D u m o r t . 574 
L e u c a n t h e m u m a t r a tum (Jacq.) DC. subsp. Loiseleuria p r ocumbens (L.) Desv. 4 2 8 

ceratophyl loides (All.) Hovar t ic 590 Lol ium ital icum A. Braun 688 
L e u c a n t h e m u m fon tanum Vayr . 589 Lol ium mul t i f lorum Lam. 688 
L e u c a n t h e m u m m á x i m u m ( R a m o n d ) DC. 588 Lol ium perenne L. 688 
L e u c a n t h e m u m monspel iense (L.) Coste 590 Lol ium rigidum Gaudin subsp. r igidum 688 
L e u c a n t h e m u m vulgare Lam. 589 Lol ium t e m u l e n t u m L. 688 
Leucorchis albida (L.) E.H.F. Meyer 755 Lonicera alpígena L. subsp. alpígena 548 
Leuzea conifera (L.) DC. in Lam. et DC. 6 1 1 Lonicera e tnisca Sant i 549 
Ligusticum lucidum Miller 4 1 8 Lonicera japónica T h u n b . 549 
Ligusticum mutel l inoides (Crantz) Vill. 418 Lonicera nigra L. 548 
Ligust icum pyrenaeum Gouan 418 Lonicera pe r i c lymenum L. 549 
Ligustrum vulgare L. 4 4 2 Lonicera pyrenaica L. 547 
L ILIACEAE 646 Lonicera xy los teum L. 5 4 9 
Lilium candidum L. 660 L O R A N T H A C E A E 148 
Lilium mar tagón L. 6 5 2 Lo tus alpinus Schleich, ex Ser. 349 
Lilium pyrena icum G o u a n 652 Lotus ciliatus Schur L. 349 
L INACEAE 360 Lotus cornicula tus L. subsp. alpinus 
Linaria alpina (L.) Miller 510 (Schleich, ex Ser.) R o t h m . 348 
Linaria alpina (L.) Miller subsp. aciculifolia Lotus cornicula tus L. subsp. corniculatus 348 

Br.-Bl. 510 Lo tus cornicula tus L. subsp. corniculatus 
Linaria arvensis (L.) Desf. subsp. arvensis 511 var. delort i i (Timb.-Lagr. ex F.W. 
Linaria cymbalaria (L.) Miller 511 Schultz) R o u y 350 
Linaria minor (L.) Desf. 509 Lo tus corniculatus L. subsp. cornicula tus 
Linaria origanifolia (L.) Cav. 508 var. Kochii Chr tková-Zer t . 350 
Linaria repens (L.) Miller 509 Lo tus cornicula tus L. subsp. cornicula tus 
Linaria striata DC. 509 var. villosus auct . non Thuill . 348 
Linaria supina (L.) Chaz. subsp. supina 509 Lo tus peduncu la tus Cav. var. glabriusculus 
Linaria supina (L.) Chaz. subsp. supina (Bab.) O. Bolòs e t Vigo 350 

var. pyrenaica (DC. in Lam. et DC.) Lotus uliginosus Schkuhr 350 
Duby 5 1 0 Lunaria annua L. 238 

Linaria supina (L.) Chaz. subsp. supina Lunaria biennis Moench 238 
var. supina 509 Lupinus polyphyl lus Lindley 319 

Linum angustifol ium Hudson 361 Luzula alpino-pilosa (Chaix) Breistr. 6 7 3 
Linum aust r iacum L. 361 Luzula campestr is (L.) DC. 669 
Linum bienne Miller 361 Luzula campestr is (L.) DC. subsp. mult if lora 
L inum ca thar t i cum L. 363 (Retz) Buch. 670 
Linum gallicum L. 361 Luzula desvauxii K u n t h 673 
L inum narbonense L. 360 Luzula fors ten (Sm.) DC. in Lam. et DC. 674 
L inum perenne L. subsp. a lp inum (Jacq.) Luzula glabrata (Hoppe) Desv. subsp. 

O c k e n d o n 360 desvauxii (Kun th ) Buchenau 6 7 3 
Linum salsoloides Lam. 362 Luzula hispánica Chr tek et Krisa 671 
Linum s t r ic tum L. 363 Luzula lutea (All.) DC. 672 
Linum suffruticosum L. subsp. salsoloides Luzula mult if lora (Retz . ) Lej. subsp. 

(Lam.) R o u y 362 pyrenaica 670 

Linum tenuifol ium L. 362 Luzula nigricans Dev. 671 

Linum tenuifol ium L. subsp. salsoloides Luzula nivea (L.) DC. 673 
(Lam.) R. Lit. 362 Luzula nu tans (Vill.) Duval-Jouve 6 7 2 

L inum t r igynum L. 361 Luzula pediformis (Chaix) DC. 672 

L inum usi tat iss imum L. subsp. angust ifol ium Luzula pilosa (L.) Willd. 674 
(Hudson) Thell . 361 Luzula spadicea (All.) DC. 673 

Linum viscosum L. 361 Luzula spicata auct . 671 
Listera cordata (L.) R.Br. 754 Luzula sudetica (Willd.) DC. 671 
Listera ovata (L.) R.Br. in Ai ton 753 Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin subsp. 
L i thodora fruticosa (L.) Griseb. 465 sylvatica 6 7 2 
L i thospe rmum arvense L. 465 Lychnis alpina L. 182 
L i t h o s p e r m u m frut icosum L. 465 Lychnis flos-cuculi L. 181 

780

Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood
subsp. alpina 587

Leucanthemopsis pallida (Miller) Heywood 588
Leucanthemopsis pulverulenta (Lag.)

Heywood 588
Leucanthemum atratum (Jacq.) DC. subsp.

ceratophylloides (All.) Hovartic 590
Leucanthemum fontanum Vayr. 589
Leueanthemum maximum (Ramond) DC. 588
Leucanthemum monspeLiense (L.) Coste 590
Leucanthemum vulgare tam. 589
Leucorchis albida (L.) E.H.F. Meyer 755
Leuzea canifera (L.) DC. in Lam. et DC. 611
Ligusticum lucidum Miller 418
Ligusticum mutellinoides (Crantz) Viii. 418
Ligusticum pyrenaeum Couan 418
Ligustrum vulgare L. 442
L1L1ACEAE 646
Lilium candidum L. 660
Lilium martagon L. 652
Lilium pyrenaicum Gouan 652
L1NACEAE 360
Linaria alpina (L.) Miller 510
Linaria alpina (L.) Miller subsp. aciculifolia

Br.-BI. 510
Linaria arvcnsis (L.) Desf. subsp. arvensis 511
Linaria cymbalaria (L.) Miller Sit
Linaria minor (L.) Desf. 509
Linaria origanifolia (L.) Cavo 508
Linaria repens (L.) Miller 509
Linaria striata DC. 509
Linaria supina (L.) Chaz. subsp. supina 509
Linaria supina (L.) Chaz. subsp. supina

var. pyrenaica (DC. in Lam. et DC.)
Ouby 510

Linaria supina (L.) Chaz. subsp. supina
var. supina 509

Linum angustifolium Hudson 361
Linum austriacum L. 361
Linum bienne Miller 361
Linum catharticum L. 363
Linum gallicum L. 361
Linum narboncnse L. 360
Linum perenne L. subsp. alpinum (Jacq.)

Ockendon 360
Linum salsoloides Lam. 362
Linum strictum L. 363
Linum suffruticosum L. subsp. salsoloides

(Lam.) Rouy 362
Linum tenuifolium lo 362
Linum tcnuifolium L. subsp. salsoloides

(Lam.) R. Li!. 362
Linum trigynum L. 361
Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium

(Hudson) Thell. 361
Linum viseosum L. 361
Listera cordata (L.) R.Bl. 754
Listcra ovata (L.) R.Br. in Aiton 753
Lithodora fruticosa (L.) Griseb. 465
Lithospcrmum arvense L. 465
Lithospermum fruticosum L. 465

Lithospcrmum officinale L. 464
Lithospermum purpurocaeruleum L. 465
Lobularia maritima (L.) Desv. 240
Logfia galliea (L.) Cosson et Germ. 574
Logfia mini ma (Sm.) Dumort. 574
Loiseleuria proeumbens (L.) Desv. 428
Lolium ita1icum A. Braun 688
LoBurn multiflorum Lam. 688
Lolium perenne L. 688
Lolium rigidum Gaudin subsp. rigidum 688
Lolium temulentum L. 688
Lonicera alpigena L. subsp. alpigena 548
Lonicera etrusca Santi 549
Lonicera japonica Thunb. 549
Lonieera nigra L. 548
Lonicera periclymenum L. 549
Lonicera pyrenaica L. 547
Lonicera xylosteum L. 549
LORANTHACEAE 148
Lotus alpinus Schleich. ex Ser. 349
Lotus eihatus Schur L. 349
Lotus corniculatus L. subsp. alpinus

(Schleich. ex Ser.) Rothm. 348
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus 348
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus

var. delortii (Timb.-Lagr. ex F.\V.
Schultz) Rouy 350

Lotus comiculatus L. subsp. corniculatus
var. Kochii Chrtkova-Zert. 350

Lotus cornieulatus L. subsp. cornieulatus
var. villosus auet. non Thuil1. 348

Lotus pedunculatus Cavo var. glabriuseulus
(Bab.) O. Bolòs et Vigo 350

Lotus uliginosus Schkuhr 350
Lunaria annua L. 238
Lunaria biennis Moench 238
Lupinus polyphyllus Lindley 319
Luzula alpino-pilosa (Chaix) Breistr. 673
Luzula campestri s (L.) DC. 669
Luzula campestris (L.) DC. subsp. multiflora

(Retz) Buch. 670
Luzula desvauxii Kunth 673
Luzula forsteri (Sm.) DC. in Lam. et DC. 674
Luzllla glabra ta (Hoppe) Desv. subsp.

desvauxii (Kunth) Buchenau 673
Luzula hispanica Chrtek et Krisa 671
Luzula lutea (All.) DC. 672
Luzula multiflora (Retz.) Lej. subsp.

pyrcnaica 670
Luzula nigricans Dcv. 671
Luzula nivca (L.) DC. 673
Lllzula nutans (ViiI.) Duval-Jouve 672
Luzula pcdiformis (Chaix) DC. 672
Luzula pilosa (L.) \ViUd. 674
Luzula spadicea (All.) DC. 673
Luzula spicata auct. 671
Luzula sudet ica (\VilId.) DC. 671
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin subsp.

sylvatica 672
Lychnis alpina L. 182
Lychnis flos-euculi L. 181



Lycopers icum esculen tum Miller 5 0 2 
L Y C O P O D I A C E A E 109 
L Y C O P O D I A T A E 109 
L y c o p o d i u m clavatum L. 110 
L y c o p o d i u m i n u n d a t u m L. 109 
L y c o p o d i u m selago L. 109 
Lycopsis arvensis L. 4 6 8 
Lycopus europaeus L. 4 9 7 
Lysimachia e p h e m e r u m L. 4 3 8 
L Y T H R A C E A E 396 
L y t h r u m salicaria L. 396 

Malachium aqua t i cum (L.) Fries 176 
Malus sylvestris Miller subsp. mitis 

(Wallr.) Mansfeld 309 
Malus sylvestris Miller subsp. sylvestris 309 
M A L V A C E A E 378 
Malva alcea L. 378 
Malva moscha ta L. 379 
Malva neglecta Wallr. 379 
Malva nicaeensis All. 379 
Malva rotundifol ia auct . 379 
Malva sylvestris L. 379 
Mantisalca salmantica (L.) Briq. et Cavili. 611 
Marrub ium vulgare L. 476 
Matricaria chamomil la L. p .p . 586 
Matricaria discoidea DC. 586 
Matricaria inodora L. 586 
Matricaria matr icar ioides (Lers.) Por ter 586 
Matricaria perfora ta Mérat 586 
Matricaria suaveolens (Pursch) Buche . 586 
Mat th io la incana (L.) R. Br. 252 
Medicago arabica (L.) Hudson 339 
Medicago lupul ina L. 337 
Medicago min ima (L.) Bartal . 339 
Medicago macula ta Willd. 339 
Medicago orbicularis (L.) Bartal. 339 
Medicago sativa L. subsp. sativa 338 
Medicago suffruticosa R a m o n d ex DC. in 

Lam. e t DC. subsp. suffruticosa var. 
suffruticosa 338 

Melampyrum cr is ta tum L. 5 2 2 
Me lampyrum pra tense L. 523 
Me lampyrum pra tense L. subsp. alpestre 

(Brüg.) Ronniger 5 2 3 
Melampyrum pra tense L. subsp. pratense 523 
Me lampyrum pra tense L. subsp. vulgatum 

(Pers.) Ronniger 5 2 3 
Melampyrum sylvat icum L. 5 2 2 
Melandr ium a lbum (Miller) Garcke 187 
Melandr ium dioicum (L.) Coss. et Germ. 187 
Melandr ium d iu rnum (Sibth. et Sm.) Fries 187 
Melandr ium r u b r u m (Weigel) Garcke 187 
Melandr ium silvestre (Schkuhr ) Rohl ing 187 
Melica cilìata L. subsp. ciliata 699 
Melica ciliata L. subsp. magnoli i (Gren. et 

Godr . ) Husno t 700 
Melica minu ta L. 699 
Melica nu tans L. 699 
Melica uniflora Re tz 699 
Melilotus alba Medicus 337 

Mefilotus altissima Thuil l . 337 
Melilotus officinalis (L.) Pallas 337 
Melissa officinalis L. 4 8 7 
Mentha arvensis L. 4 9 7 
Mentha longifolia (L.) Hudson 4 9 7 
Mentha rotundifol ia auct . 4 9 7 
Mentha x rotundifol ia (L.) Hudson 4 9 7 
Mentha spicata L. 500 
Mentha suaveolens Ehrh. 4 9 7 
Mentha viridis (L.) L. 5 0 0 
Mercurialis annua L. 363 
Mercurialis perennis L. 364 
Merenderà b u l b o c o d i u m R a m o n d 651 
Merenderà m o n t a n a (L.) Lge. 651 
Merenderà pyrenaica (Pourr . ) P. Fourn . 651 
Meum a t h a m a n t i c u m Jacq. 4 1 2 
Micropus erectus L. 574 
Micropyrum tenel lum (L.) Link 688 
Minuart ia hybr ida (Vili.) Schischkin in 

Komarov 166 
Minuartia laricifolia (L.) Schinz et Thell. 169 
Minuartia laricifolia (L.) Schinz et Thell . 

subsp. d iomedis (Br.-Bl.) Mattf. 169 

Minuart ia mutabil is Schinz et Thel l . ex 
Becherer 167 

Minuart ia recurva (All.) Schinz et Thell. 
subsp. recurva 167 

Minuart ia ros t ra ta (Pers.) Reichenb. 167 
Minuart ia rubra (Scop.) McNe i l l subsp. 

rost ra ta (Pers.) Lafnz 167 
Minuart ia sedoides (L.) Hiern 169 
Minuart ia verna (L.) Hiern 168 
Minuart ia villarii (Balbis) Chenevard 168 
Mirabilis jalapa L. 162 
Misopates o r o n t i u m (L.) Rafin. 508 
Moehringia muscosa L. 166 
Moehringia pen tandra Gay 166 
Moehringia trinervia (L.) Clairv. 166 
Molinia coerulea (L.) Moench 723 
Molinia serotina (L.) Mert. et Koch 724 
Molopospe rmum cicutar ium DC. 406 
Molopospe rmum pe loponnes iacum (L.) Koch 406 
Moneses uniflora (L.) A. Gray 425 
M O N O C O T Y L E D O N E S 645 
M o n o t r o p a h y p o p i t y s L. subsp. 

hypophaegea (Wallr.) Soó 4 2 5 
M o n o t r o p a hypop i ty s L. subsp. h y p o p i t y s 4 2 5 
Mont ia fontana L. subsp. fontana 162 
Mont ia rivularis C.C. Gmel in 162 
M O R A C E A E 145 
Morus alba L. 145 
Morus nigra L. 145 
Mucizonia sedoides (DC.) D.A. Webb 254 
Mulgedium alpinum (L.) Less. 624 
Mulgedium plumieri (L.) DC. 624 
Murbeckiel la pinnatif ida (Lam.) R o t h m . 225 
Muscari c o m o s u m (L.) Miller 655 
Muscari neglectum Guss. ex Ten. 655 
Muscari racemosum (L.) Lam. et DC. 655 
Mycelis mural is (L.) D u m o r t . 625 
Myosot is alpestris F.W. Schmid t 4 7 0 
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Lycopersicum esculenturn Miller 502 Melilotus altíssima Thuil1. 337
LYCOPODIACEAE 109 Melilotus officinalis (L.) Pallas 337
LYCOPODIATAE 109 Melissa officinalis L. 487
Lycopodium c1avatum L. IlO Mentha arvensis L. 497
Lycopodium inundatum L. 109 Mentha longifolia (L.) Hudson 497
Lycopodium selago L. 109 Mentha rotundifolia auet. 497
Lycopsis arvensis L. 468 Mentha x rotundifolia (L.) Hudson 497
Lycopus europaeus L. 497 Mentha spicata L. 500
Lysimachia ephemerum L. 438 Mentha suaveolens Ehrh. 497
LYTHRACEAE 396 Mentha "iridis (L.) L. 500
Lythrum salicaria L. 396 Mercurialis annua L. 363

Mercurialis perennis L. 364
Malachium aquaticum (L.) Fcies 176 Merendera bulbocodium Ramond 651
Malus sylvestris Miller subsp. mitis Merendera montana (L.) Lge. 651

(Wallr.) Mansfeld 309 Merendera pyrenaica (Pourr.) P. Fourn. 651
Malus sylvestris Miller subsp. sylvestris 309 Meum athamanticum Jaeq. 412
MALVACEAE 378 Mieropus ereetus L. 574
Malva alcea L. 378 Micropyrum tenellum (L.) Link 688
Malva moschata L. 379 Minuartia hybrida (ViiI.) Schischkin in

Malva neglecta Wallr. 379 Komarov 166
Malva nieaeensis All. 379 Minuartia laricifolia (L.) Schinz et Thell. 169
Malva rotundifolia auet. 379 Minuartia laricifolia (L.) Schinz et Thell.

Malva sylvestris L. 379 subsp. diomedis (Br.-BI.) Manr. 169
Mantisalca saimantica (L.) Briq. et Cavill. 611 Minuartia mutabi!is Sehin? et Thell. ex
Marrubium vulgare L. 476 Becherer 167
Matricaria chamomilla L. p.p. 586 Minuartia recurva (All.) Schinz et Thell.
Matricaria discoidea DC. 586 subsp. recurva 167
Matricaria inodora L. 586 Minuartia rostrata (Pers.) Reichcnb. 167
Matricaria matricarioides (Lers.) Porter 586 Minuartia rubra (Scop.) MC.Neill subsp.
Matricaria perforata Mérat 586 rostrata (Pers.) Laínz 167
Matricaria suavcolens (Pursch) Buche. 586 Minuartia sedoides (L.) Hiern 169
Matthiola incana (L.) R. Br. 252 Minuartia verna (L.) Hiern 168
Medicago arabica (L.) Hudson 339 Minuartia villarii (Balbis) Chenevard 168
MedIcago lupulina L. 337 Mirabilis jalapa L. 162
Medicago mínima (L.) Bartal. 339 Misopates orontium (L.) Rafin. 508
Medicago maculata Willd. 339 Moehringia muscosa L. 166
Medicago orbicularis (L.) Bartal. 339 Moehringia pentandra Gay 166
Medieago sativa L. subsp. sativa 338 Moehringia trinervia (L.) Clairv. 166
Medicago suffruticosa Ramond ex DC. in Molinia coerulea (L.) Moench 723

Lam. et DC. subsp. suffruticosa var. Molinia serotina (L.) Mert. et Koch 724
suffruticosa 338 Molopospermum cicutarium DC. 406

Melampyrum cristatum L. 522 Molopospermum peloponnesiacum (L) Koch 406
Melampyrum pratense L. 523 Moneses uniflora (L.) A. Gray 425
Melampyrum pratense L. subsp. alpestre MONOCOTYLEDONES 645

(Brüg.) Ronniger 523 Monotropa hypopitys L. subsp.
Melampyrum pratense L. subsp. pratense 523 hypophaegea (Wallr.) Soó 425
Melampyrum pratense L. subsp. vulgatum Monotropa hypopitys L. subsp. hypopitys 425

(Pers.) Ronniger 523 Montia fontana L. subsp. fontana 162
Mclampyrum sylvaticum L. 522 Montia rivularis c'c. Gmelin 162
Melandrium album (Miller) Garcke 187 MORACEAE 145
Melandrium dioicum (L.) Cosso et Germ. 187 Morus alba L. 145
Melandrium diurnum (Sibth. et Sm.) Fries 187 Morus nigra L. 145
Melandrium rubrum (Weigel) Garcke 187 Mucil.onia sedoides (DC.) O.A. Webb 254
Melandrium silvestre (Schkuhr) Rohling 187 Mulgedium alpinum (L.) Less. 624
Melica ciliata L. subsp. c¡¡¡ata 699 Mulgedium plumieri (L.) DC. 624
Melica c¡¡¡ata L. subsp. magnolii (Gren. et Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. 225

Godr.) Husnot 700 Muscari comosum (L.) Miller 655
Melica minuta L. 699 Muscari neglectum Guss. ex Ten. 655
MeUca nutans L. 699 Muscari racemosum (L.) Lam. et DC. 655
MeUca uniflora Retz 699 Mycelis muralis (L.) OUmort. 625
Melilotus alba Medicus 337 Myosotis alpestris f.W. Schmidt 470



Myosot is alpina Lapeyr . 471 
Myosot is arvensis (L.) Hill 4 6 9 
Myosot is collina auct . 4 6 9 
Myosot is decumbens Hos t subsp. teresiana 

(Sen.) Grau 4 7 0 
Myosot is hispida Schlecht . 4 6 9 
Myosot is in termedia Link 4 6 9 
Myosot is micran tha auct . 4 6 9 
Myosot is nuriae Sennen 4 6 9 
Myosot is palustris (L.) L. subsp. tuxeniana 

O. Bolòs e t Vigo 4 7 2 
Myosot is pyrenaica Pour re t 471 
Myosot is ramosissima Rochel in Schul tes 4 6 9 
Myosot is scorpioides auct . 4 7 2 
Myosot is stricta Link ex R o e m . et Schultes 4 6 9 
Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. teresiana 

(Sen.) O. Bolòs et Vigo 4 7 0 
Myosot is teresiana Sen. 4 7 0 
Myoso ton aqua t i cum (L.) Moench 176 

Narcissus hilarii Sen. 661 
Narcissus juncifol ius auct . 661 
Narcissus poet icus L. subsp. poet icus 661 
Narcissus pseudonarcissus L. 662 
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. pallidi-

florus (Pugsley) A. Fernandes 662 
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. 

pseudonarcissus 6 6 2 
Narcissus requienii M.J. Roemer 6 6 1 
Nardurus lachenalii (C.C. Gmelin) G o d r o n 688 
Nardus str icta L. 723 
Nar thec ium ossifragum (L.) Hudson 646 
Nas tu r t ium officinale R. Br. 231 
Nas tur t ium sylvestre (L.) R. Br. 231 
Neot t ia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard 753 
Nepeta cataria L. 4 8 5 
Nepeta latifolia DC. 485 
Nepeta nepetel la L. 485 
N e p h r o d i u m filix-mas (L.) St rempel 120 
Neslia paniculata (L.) Desv. subsp. thracica 

(Velen.) Bornm. 243 
Nicot iana 5 0 2 
Nigella arvensis L. 196 
Nigella gallica Jo rdan 197 
Nigritella angustifolia L.C.M. Richard 755 
Nigritella nigra (L.) Re ichenb . fil. subsp. 

nigra 755 
N Y C T A G I N A C E A E 162 

Odon t i t e s lanceolata (Gaudin) Reichenb. subsp. 
olotensis (Pau ex Cad.) O. Bolòs et Vigo 529 

Odont i t e s lutea (L.) Clairv. 529 
Odon t i t e s rubra Besser 529 
Odon t i t e s verna (Bellardi) D u m o r t . 529 
Odont i t e s verna (Bellardi) D u m o r t . subsp. 

scrotina (Dumor t . ) Corb . 529 
Odon t i t e s verna (Bellardi) Dumor t . subsp. 

verna 529 
Odont i t e s verna subsp. serotina x lanceolata 

subsp. olotensis 530 
Odont i t e s viscosa (L.) Clairv. subsp. viscosa 528 

Oeno the ra biennis L. 397 
O L E A C E A E 4 4 2 
Omalo theca norvegica (Gunn. ) Schul tz 

Bip et F.W. Schultz 5 7 5 
Omalo theca supina (L.) DC. 575 
Omalo theca sylvatica (L.) Schultz Bip et 

F.W. Schul tz 574 
Omalo theca sylvatica (L.) Schul tz Bip et 

F.W. Schultz var. alpestre Brugg. 574 
Omalo theca sylvatica (L.) Schul tz Bip et 

F.W. Schultz var. nigrescens Gren. 574 
O N A G R A C E A E 396 
Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 354 
Onobrychis supina (Chaix) DC. 355 
Onobrych i s viciifolia Scop. 355 
Ononis cenisia L. 335 
Ononis co lumnae AH. 335 
Ononis cristata Miller 335 
Ononis natr ix L. subsp. natr ix 335 
Ononis pusilla L. 335 
Ononis repens L. 337 
Ononis rotundifol ia L. 334 
Ononis spinosa L. 336 
Ononis spinosa L. subsp. p rocur rens 

(Wallr.) Briq. 336 
Ononis striata Gouan 336 
O n o p o r d u m acan th ium L. subsp. acan th ium 6 1 0 
O n o p o r d u m acaulon L. 6 1 0 
Onosma bubani i St roh 4 6 5 
Onosma echioides auct . 465 
Onosma echioides L. var. alpicola Vayr . 4 6 5 
Onosma fastigiatum Br.-Bl. p .p . 4 6 5 
Onosma t r icerosperma Lag. subsp. alpicola 

(Vayr.) O. Bolòs e t Vigo 4 6 5 
OPHIGLOSSACEAE 111 
Ophioglossum vulgatum L. I l i 
Ophrys apifera Hudson subsp. apifera 761 
ORCHID ACEAE 751 
Orchis albida (L.) Scop. 755 
Orchis bifolia L. 754 
Orchis conopsea L. 755 
Orchis cor iophora L. subsp. fragrans (Poli.) 

Richter 759 
Orchis elata Poiret subsp. sesquipedalis (Willd.) 

Soó 758 
Orchis incarnata L. 757 
Orchis latifolia L. p .p . et auct . 757 
Orchis macula ta L. 758 
Orchis majalis Re ichenb . 757 
Orchis mascula L. subsp. mascula 760 
Orchis militaris L. 759 
Orchis m o n t a n a auct . 754 
Orchis pallens L. 760 
Orchis sambucina L. 756 
Orchis us tula ta L. 759 
Orchis viridis L. 756 
Oreochloa disticha (Wulfen) Link subsp. 

b lanka (Deyl) Kupfer 698 
Origanum vulgare L. 4 9 0 
Ormenis mixta (L.) D u m o r t . 585 
Orn i thoga lum flavescens Lam. 653 
Orn i thoga lum kochii Pari. 653 
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Myosotis alpina Lapeyr. 471
Myosotis arvensis (L.) HiII 469
Myosotis eoUina aUet. 469
Myosotis decumbens Host subsp. teresiana

(Sen.) Grau 470
Myosotis híspida Schlecht. 469
Myosotis intermcdia Link 469
Myosotis micrantha auet. 469
Myosotis nuriae Sennen 469
Myosotis palustris (L.) L. subsp. tuxeniana

O. Bolòs et Vigo 472
Myo~olis pyrenaica Pounet 471
Myosotis ramosissima Rocltel in Schultes 469
Myosotis scorpioides aUet. 472
Myosotis stricta Link ex Raem. et Schultes 469
Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. teresiana

(Sen.) O. Bolòs el Vigo 470
Myosotis teresiana Sen. 470
Myosoton aquaticum (L.) Moench 176

Narcissus hilarii Sen. 661
Narcissus juncifolius auet. 661
Narcissus poeticus L. subsp. poeticus 661
Narcissus pseudonarcissus L. 662
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. pallidi-

Clorus (Pugsley) A. Fernandes 662
Narcissus pseudonarcissus L subsp.

pseudonarcissus 662
Narcissus requienii M.J. Roemer 661
Nardurus lachenalii (C.C. Gmetin) Godron 688
Nardus slricta L. 723
Narthecium ossifragum (L.) Hudson 646
Nasturtium officinale R. Br. 231
Nasturtium sylvestre (L.) R. Dr. 231
Neoltia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard 753
Nepeta cataria L. 485
Nepeta latifolia DC. 485
Nepeta nepetella L. 485
Nephrodium fïlix-mas (L.) Strempel 120
Neslia paniculata (L.) Desv. subsp. thracica

(Velen.) Bornm. 243
Nicotiana 502
Nigella arvensis L. 196
Nigella gallica Jordan 197
Nigritella angustirolia L.C.M. Richard 755
Nigritella nigra (L.) Reichenb. fil. subsp.

nigra 755
NYCTAGINACEAE 162

Odontites lanceolata (Gaudin) Reichenb. subsp.
olotensis (Pau ex Cad.) O. Bolòs et Vigo 529

Odontites Iu tea (l.) Clauv. 529
Odontites rubra Besser 529
Odontites verna (Bellardi) Dumort. 529
Odontites verna (Bellardi) Dumort. subsp.

serotina (Dumort.) Corb. 529
Odontites verna (Bellardi) Dumort. subsp.

verna 529
Odonlites verna subsp. scrotina x lanceolata

subsp.olotensis 530
Odontitcs viscosa (L.) Clairv. subsp. viscosa 528

Oenothera biennis L 397
OLEACEAE 442
Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz

Bip et F.W. Schultz 575
Omalotheca supina (L.) DC. 575
Omalotheca sylvatica (L.) Schultz Bip et

F.W. Schuhz 574
Omalotheca sylvatica (L.) Sehultz Bip et

F.W. Schultz var. alpestre Brugg. 574
Omalotheca sylvatica (L.) Schultz Bip et

F.W. Schultz var. nigrescens Gren. 574
ONAGRACEAE 396
Onobrychis saxati1is (L.) Lam. 354
Onobrychis supina (Chaix) DC. 355
Onobryehis viciifolia Scop. 355
Ononis cenisia L. 335
Ononis columnae All. 335
Ononis cristata Miller 335
Ononis natrix L. subsp. nateix 335
Ononis pusilla L. 335
Ononis repens L. 337
Ononis rotundifolia L. 334
Ononis spinosa L. 336
Ononis spinosa L. subsp. procurrens

(\Vallr.) Briq. 336
Ononis striata Gouan 336
Onopordum acanthium L. subsp. acanthium 610
Onopordum acaulon L. 610
Onosma bubanll Stroh 465
Onosma echioides auet. 465
Onosma echioides L. var. alpicola Vayr. 465
Onosma fastigiatum Br.-Bl. p.p. 465
Onosma trieerosperma Lag. subsp. alpicola

(Vayr.) O. Bolòs et Vigo 465
OPHIGLOSSACEAE 111
Ophioglossum vulgatum L. 111
Ophrys apüera Hudson subsp. ap'ifcra 761
ORCHIDACEAE 751
Orehis albida (L.) Seop. 755
Orchis bifolia L. 754
Orchis conopsea L. 755
Orchis eoriophora L. subsp. fragrans (poll.)

Ri~~r 759
Orehis elata Poiret subsp. sesquipedalis (WiUd.)

Soó 758
Orchis ¡ncarnata L. 757
Orchis latifolia L. p.p. et auet. 757
Orehis maculata L. 758
Orchis majalis Reichenb. 757
Orchis mascula L. subsp. maseula 760
Orchis militaris L. 759
Orchis montana auct. 754
Orchis pallens L. 760
Orehis sambucina L. 756
Orehis ustulata L. 759
Orchis viridis L. 756
Oreochloa distieha (Wulren) Link subsp.

blanka (Deyl) Küp[er 698
Origanum vulgare L. 490
Ormenis mixta (L.) Oumort. 585
Ornithogalum Clavescens Lam. 653
Ornithogalum kochü ParI. 653



Ornithogalum orthophyllum Ten. 653 
Ornithogalum pyrenaicum L. 653 
Ornithogalum tenuifolium auct. 653 
Ornithogalum umbellatum L. 653 

OROBANCHACEAE 538 
Orobanche amethystea Thuill. subsp. 

amethystea 539 
Orobanche caryophyllacea Sm. 539 
Orobanche crenata Forskai 538 
Orobanche cruenta Bertol. 540 
Orobanche gracilis Sm. 540 
Orobanche hederae Duby 539 
Orobanche lutea Baumg. 540 
Orobanche minor Sm. 539 
Orobanche purpurea Jacq. 538 
Orobanche reticulata Wallr. 539 
Orobanche rapum-genistae Thuill. 540 
Orobanche speciosa DC. 538 
Orobanche variegata Wallr. 541 
Orobanche vulgaris Poiret 539 
Orobus tuberosus L. 332 
Oryzopsis miliacea (L.) Bentham 721 
Osyris alba L. 147 

OXALIDACEAE 355 
Oxalis sp. 356 
Oxalis corymbosa DC. 356 
Oxalis acetosella L. 355 
Oxalis corniculata L. 355 
Oxyria digyna (L.) Hill 152 
Oxytropis amethystea Arv.-Touv. 323 
Oxytropis campestris (L.) DC, subsp. 

campestris 324 
Oxytropis fetida (Vili.) DC. 326 
Oxytropis foucaudii Gillot 325 
Oxytropis halleri Bunge ex Koch 325 
Oxytropis halleri Bunge ex Koch var. 

ochroleuca Costa 324 
Oxytropis montana (L.) DC. subsp. 

occidentalis (Asch. et Graebn.) Br-Bl. 323 
Oxytropis nuriae Sennen 324 
Oxytropis pilosa (L.) DC. 326 
Oxytropis pyrenaica Godr. et Gren. 323 

Pallenis spinosa (L.) Cass. 579 
Panicum miliaceum L. 725 
Panicum sanguinale L. 725 
Papaver alpinum auct. 221 
Papaver alpinum L. subsp. suaveolens 

(P. Fourn.) O. Bolòs et Vigo 221 
Papaver argemone L. 220 
Papaver dubium L. 220 
Papaver pyrenaicum auct. 221 
Papaver rhaeticum Leresche 221 
Papaver rhoeas L. 220 
Papaver somniferum L. subsp. setigerum 

(DC.) Corb. 220 
Papaver suaveolens Lapeyr. 221 
Papaver suaveolens Lapeyr. subsp. endressii 

Ascherson 221 

Papaver suaveolens Lapeyr. subsp. endressii 
Ascherson var. endressii (Asch.) comb. 
nova 221 

Papaver suaveolens Lapeyr. subsp. endressii 
Ascherson var. suaveolens 221 

PAPAVERACEAE 220 
PAP1LIONACEAE 314 
Paradisea liliastrum (L.) Bertol. 649 
Parietaria diffusa Mert. et Koch 146 
Parietaria ramiflora auct. 146 
Paris quadrifolia L. 659 
Parnassia palustris L. 278 
PARNASSI ACEAE 278 
Paronychia brevistipulata Lge. 180 
Paronychia capitata (L.) Lam. 179 
Paronychia capitata auct. 179 
Paronychia kapela (Hacq.) Kerner subsp. 

serpyllifoüa (Chaix) Graebner 179 
Paronychia nivea DC. 179 
Paronychia polygonifolia (Vili.) DC. 178 
Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch 377 
Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Mill.) 

Rouy et Camus 420 
Paulownia tomentosa (Thunb.) Stend. 536 
Pedicularis asparagoides Lapeyr. 532 
Pedicularis comosa L. 531 
Pedicularis foliosa L. 530 
Pedicularis kerneri Dalla Torre 533 
Pedicularis mixta Gren. 535 
Pedicularis palustris L. 531 
Pedicularis pyrenaica Gay 533 
Pedicularis rhaetica A. Kerner 533 
Pedicularis rostrata L. p.p. 533 
Pedicularis x sennenii Bonati 534 
Pedicularus sylvatica L. 531 
Pedicularis tuberosa L. 532 
Pelargonium 360 
Petrocoptis glaucifolia 182 
Petrocoptis pyrenaica A. Br. 182 
Petrocoptis pyrenaica A.Br. var. hispánica 

Wk. 182 
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball et 

Heywood 190 
Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill 415 
Petroselinum hortense auct. 415 
Petroselinum sativum Hoffm. 415 
Petunia x atkinsiana D. Don 502 
Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. 419 
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 419 
Peucedanum ostruthium (L.) Koch 420 
Phaca astragalina L. 320 
Phaca australis L. 320 
Phalaris arundinacea L. 727 
Phalaris canadensis L. 721 
Phaseolus coccineus L. 355 
Phaseolus vulgaris L. 355 
Phegopteris dryopteris (L.) Fee 122 
Phegoteris polypodioides Fee 113 
Phelypaea coerulea (Vili.) CA. Meyer 538 
Phelypaea purpurea (Jacq.) Asch. 538 
Philadelphus coronarius L. 279 
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Ornithogalum orthophyllum Ten. 653 Papaver suaveolens Lapeyr. subsp. endressii
Ornithogalum pyrenaicum L. 653 Ascherson var. endressii (Aseh.) camb.
Ornithogalum tenuifolium auet. 653 nova 221
Ornithogalum umbellatum L. 653 Papaver suaveolens Lapeyr. subsp. endressii
OROBANCHACEAE 538 Ascherson var. suaveolens 221
Orobanche amethystea Thuil1. subsp. PAPAVERACEAE 220

amethystea 539 PAP1LlONACEAE 314
Orobanche caryophytlacea Sm. 539 Paradisea liliastrum (L.) Berto\. 649
Orobanche crenata Forskal 538 Parietaria diffusa Mert. et Koch 146
Orobanche cruenta Bertol. 540 Parietaria ramiflora auet. 146
Orobanche gracilis Sm. 540 Paris quadrifolia L. 659
Orobanche hederae Ouby 539 Parnassia palustris L. 278
Orobanche (utea Baum~. 540 PARNASS1ACEAE 278
Orobanche minor Sm. 539 Paronychia brevistipulata Lge. 180
Orobanche purpurea Jacq. 538 Paronychia capitata (L.) Lam. 179
Orobanche reticulata Wallr. 539 Paronychia capitata auet. 179
Orobanehe rapurn·genistae Thuill. 540 Paronychia kapela (Hacq.) Kerner subsp.
Orobanehe speciosa DC. 538 serpyl1ifo!ia (Chaix) Graebner 179
Orobanehe variegata Wallr. 541 Paronychia nivea DC. 179
Orobanche vulgaris Poiret 539 Paronyehia polygonifolia (Viii.) DC. 178
Orobus tuberosus L. 332 Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritseh 377
Oryzopsis miliacea (L.) Bentham 721 Pastinaea sativa L. subsp. sylvestris (Mill.)

Osyris alba L. 147 Rouy et Carnus 420

OXALlDACEAE 355 Paulownia tomentosa (Thunb.) Stend. 536

Oxa1is sp. 356 Pedieularis asparagoides Lapeyr. 532
Pedicularis comosa L. 531

Oxalis eorymbosa DC. 356 Pedicularis foliosa L. 530
Oxalis acetosella L. 355 Pedicularis kerneri Dalla Torre 533
Oxalis corniculata L. 355 Pedicularis mixta Gren. 535
Oxyria digyna (L.) Hill 152 Pedicularís palustris L. 531
Oxytropis amethystea Arv.*Touv. 323 Pedícularis pyrenaiea Gay 533
Oxytropis campestris (L.) DC. subsp. Pedicularis rhaetica A. Kerner 533

campestris 324 Pedieularis rostrata L. p.p. 533
Oxytropis fetida (Viii.) DC. 326 Pedicularís x sennenii Bonati 534
Oxytropis foucaudíi Gi1Iot 325 Pedicularus sylvatica L. 531
Oxytropis halleri Bunge ex Koch 325 Pedicularís tuberosa L. 532
Oxytropis hallerí Bunge ex Koch var. Pelargonium 360

oehroleuca Costa 324 Petrocoptis glaucifolia 182
Oxytropis montana (L.) DC. subsp. Petrocoptis pyrenaiea A. Br. 182

occidentalis (Asell. et Graebn.) Dr-Dl. 323 Petrocoptis pyrenaica A.Br. var. hispanica
Oxytropis nuriae Sennen 324 Wk. 182
Oxytropis pilosa (L.) DC. 326 Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball et
Oxytropis pyrenaica Godr. et Gren. 323 Heywood 190

Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill 415
Petroselinum hortense auct. 415

Pallen is spinosa (L.) Casso 579 Petroselinum sativum Hoffm. 415
Panicum miliaceum L. 725 Petunia x atkinsiana O. Don 502
Panicum sanguinale L. 725 Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. 419
Papaver alpinum auct. 221 Peuced.anum oreoselinum (L.) Moeneh 419
Papaver alpinum L. subsp. suaveolens Peueedanum ostruthium (L.) Koeh 420

(P. Foum.) o. Bolòs et Vigo 221 Phaca astragalina L. 320
Papaver argemone L. 220 Phaea australis L. 320
Papaver dubium L. 220 Phalaris arundinacea L. 727
Papaver pyrenaicum auct. 221 Phalaris eanariensis L. 721
Papaver rhaetieum Leresche 221 Phaseolus eoecineus L. 355
Papaver rhoeas L. 220 Phaseolus vulgaris L. 355
Papaver somniferum L. subsp. setigerum Phegopteris dryopteris (L.) Fée 122

(DC.) Corb. 220 Phegoteris polypodioides Fée 113
Papaver suaveolens Lapeyr. 221 Phelypaea coerulea (Vil!.) C.A. Meyer 538
Papavcr suaveolens Lapeyr. subsp. endressii Phelypaea purpurea (Jaeq.) Asch. 538

Ascherson 221 Philadelphus coronarius L. 279



Phleum alpinum L. subsp. a lp inum 719 Plantago a t ra ta Hoppe 544 
Phlenum alpinum L. subsp. rhae t icum C.J. Plantago carinata Schräder ex Mert. et Koch 543 

Humphr ies 719 Plantago cynops L. 1762 545 

Phleum alpinum auct . 719 Plantago fuscescens Jo rdan 544 

Phleum boehmer i Wibel 719 Plantago x incerta P. F o u r n . 544 

Phleum c o m m u t a t u m Gaud. 719 Plantago lanceolata L. 545 

Phleum gerardi All. 720 Plantago major L. 5 4 2 

Phleum nodosum L. 718 Plantago mar i t ima L. subsp. serpent ina 

Phleum nodosum auct . 718 (All.) Arcangeli 542 

Phleum phleoides (L.) Karsten 719 Plantago media L. 543 

Phleum pratense L. subsp. ber toloni i (DC.) Plantago x mix ta Domin 544 

Bornm. 718 Plantago monospe rma Pour re t 544 

Phleum pratense subsp. pratense 718 Plantago sempervirens Crantz 545 

Phlomis herba-venti L. 4 7 8 Plantago subulata L. subsp. ho los teum 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel 722 (Scop.) O. Bolòs et Vigo 543 

Phragmites communi s Trin . 722 Plantago subulata L. subsp. ho los teum 

Phyllitis scolopendr ium (L.) Newman 117 (Scop) O. Bolòs et Vigo var. 

Physalis alkekengi L. 501 depaupera ta (Godr . in Gren. et Godr . ) 

P h y t e u m a charmelii Vill. 565 O. Bolòs et Vigo 543 

P h y t e u m a globularifolium Ste rnb . e t H o p p e P L A T A N A C E A E 279 

subsp. p e d e m o n t a n u m (R. Schultz) P ia tan thera bifolia (L.) L.C.M. Richard 754 

Becherer 566 Pia tanthera c lorantha (Custer) Re ichenb . 754 

P h y t e u m a halleri All. 565 Platanus x hispánica Mili, ex Münch. 279 
Phy teuma hemisphaer icum L. 565 Pla tanus x hybr ida Brot . 279 
Phy teuma hemisphaer icum L. var. PLUMBAGINACEAE 4 3 8 

p la typhyl lum R. Schultz 566 Poa alpina L. 694 

P h y t e u m a orbiculare L. 565 Poa alpina L. subsp. brevifolia Gaudin 695 
P h y t e u m a ova tum Honck . 565 Poa alpina L. var. frigida (Gaudin) Salisb. 6 9 4 

Phy teuma paucif lorum auct . 566 Poa alpina L. var. xerophyl la Br.-Bl. 695 
P h y t e u m a p e d e m o n t a n u m R. Schultz 566 Poa annua L. 689 
P h y t e u m a pyrena icum Sen. 564 Poa annua L. subsp. supina (Schräder) Link 690 
P h y t e u m a spicatum L. 564 Poa annua L. subsp. varia Gaudin 690 
Picea abies (L.) Karsten 125 Poa badensis Haenke ex Willd. var. xerophi la 
Picris echioides L. 6 2 0 (Br.-Bl.) Suess 695 
Picris hieracioides L. subsp. hieracioides 6 2 0 Poa bulbosa L. 693 
Pimpinella magna L. 4 0 8 Poa caesia Sm. 692 
Pimpinella major (L.) Hudson 4 0 8 Poa cenisia All. subsp. sardoa Schmid 691 
Pimpinella saxífraga L. 4 0 8 Poa chaixi Vili. 691 
PINACEAE 123 Poa compressa L. 692 
Pinguicula grandiflora Lam. 541 Poa debilis Thuill . 6 9 3 
Pinguicula vulgaris L. 541 Poa dis t ichophyl la Gaudin 691 
PIN1DAE 123 Poa fontquer i Br.-Bl. 691 
Pinus x bouget i F lous 128 Poa glauca Vahl 692 
Pinus clusiana Clem. 125 Poa laxa Haenke 692 
Pinus halepensis Miller 128 Poa molinerii Balbis 695 
Pinus mugo Turra subsp. unc ina ta (Miller ex Poa nemoralis L. var. firmula Gaudin 6 9 3 

Mirbel) Domin 128 Poa nemoral is L. var. g laucantha (Gaudin) 
Pinus nigra Arnold subsp. salzmanii (Dunal) Re ichenb . e t Re ichenb . f. 6 9 3 

F ranco 125 Poa nemoral is L. var. nemoral is 693 
Pinus pinaster Aiton 128 Poa pratensis L. 6 9 0 

Pinus pinea L. 128 Poa supina Schräder 689 
Pinus s t robus L. 128 Poa trivialis L. subsp. trivialis 690 

Pinus sylvestris L. 126 Poa violacea Bellardi 695 
Pinus uncinata Miller ex Mirbel 127 P o d o s p e r m u m laciniatum (L.) DC. 621 
P ip ta the rum miliaceum (L.) Cosson 721 P o l y c n e m u m arvense L. 158 
P ip ta the rum mult i f lorum (Cav.) P. Beauv. 721 P o l y c n e m u m majus A. Braun 158 
P ip ta the rum pa radoxum (L.) P. Beauv. 721 Polygala alpestris Re ichenb . 369 
Pistacia te reb in thus L. 370 Polygala alpina (Poiret) Steudel 370 
Pisum sativum L. subsp. sativum 355 Polygala calcarea F.W. Schul tz 369 
P L A N T A G I N A C E A E 542 Polygala nicaeensis Risso ex Koch subsp. 
Plantago acan thophyl la Decne 543 caesalpinii (Bubani) McNeil 368 
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Phleum alpi~um L. subsp. alpinum 719
Phlenum alpinum L. subsp. rhaeticum C.J.

Humphries 719
Phleum alpinum auet. 719
Ph)eum boehmeri Wibel 719
PhJeum commutatum Gaud. 719
Phleum gerard i All. 720
Phleum nodosum L. 718
Phleum nodosum auet. 718
Phleum phleoides (L.) Karsten 719
Phleum pratense L. subsp. bertolonii (DC.)

Bomm. 718
Phleum pratense subsp. pratense 718
Phlomis herba-venti L. 478
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel 722
Phragmites communis Trin. 722
PhyIlitis scolopendrium (L.) Newman 117
Physalis alkekengi L. 50 I
Phyteuma charmelii Viii. 565
Phyteuma globularifolium Stcrnb. et Hoppe

subsp. pedemontanum (R. Schuhz)
Becherer 566

Phyteuma halleri All. 565
Phyteuma hemisphaericum L. 565
Phyteuma hemisphaericum L. var.

platyphyllum R. Schultz 566
Phyteuma orbiculare L. 565
Phyteuma ovatum Honck. 565
Phyteuma pauciDorum auct. 566
Phyteuma pedemontanum R. Schultz 566
Phyteuma pyrenaicum Sen. 564
Phyteuma spicatum L. 564
Picea abies (L.) Karsten 125
Picris echioides L. 620
Picris hieracioides L. subsp. hieracioides 620
Pimpinella magna L. 408
Pimpinella major (L.) Hudson 408
Pimpinella saxifraga L. 408
PINACEAE 123
Pinguicula grandifiora Lam. 541
Pinguicula vulgaris L. 541
PINlDAE 123
Pinus x bougeti Flous 128
Pinus c1usiana Ciem. 125
Pinus halepensis Miller 128
Pinus mugo Turra subsp. uncinata (Miller ex

Mirbel) Domin 128
Pinus nigra Arnold subsp. salzmanii (Duna1)

Franco 125
Pinus pina.ster Aiton 128
Pinus pinea L. 128
Pinus strobus L. 128
Pinus sylvestris L. 126
Pinus uncinata Miller ex Mirbel 127
Piptatherum miliaceum (L.) Cosson 721
Piptatherum multiflorum (Cav.) P. Beauv. 721
Piptatherum paradoxum (L.) P. Beauv. 721
Pistacia terebinthus L. 370
Pisum sativum L. subsp. sativum 355
PLANTAGINACEAE 542
Plantago acanthophylla Decne 543

Plantago atrata Hoppe 544
Plantago carinata Schrader ex Mert. et Koch 543
Plantago cynops L. 1762 545
Plantago fuscesccns Jordan 544
Plantago x incerta P. Fourn. 544
Plantago lanceolata L. 545
Plantago major L. 542
Plantago maritima L. subsp. serpentina

(All.) Arcangeli 542
Plantago media L. 543
Plantago x mixta Domin 544
Plantago monosperma Pourret 544
Plantago sempervirens Crantz 545
Plantago subulata L. subsp. holosteum

(Scop.) O. Bolòs et Vigo 543
Plantago subulata L. subsp. holosteum

(Scop) O. Bolòs et Vigo var.
depauperata (Godr. in Gren. et Godr.)
O. Bolòs et Vigo 543

PLATANACEAE 279
Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard 754
Platanthera c10rantha (Custer) Reichenb. 754
Platanus x hispanica Mill. ex Münch. 279
Platanus x hybrida Brot. 279
PLUMBAGINACEAE 438
Poa alpina L. 694
Poa alpina L. subsp. brevifolia Gaudin 695
Poa alpina L. var. frigida (Gaudin) Sa1isb. 694
Poa alpina L. var. xerophylla Br.·Bl. 695
Poa annua L. 689
Poa annua L. subsp. supina (Schrader) Link 690
Poa annua L. subsp. varia Gaudin 690
Poa badensis Haenke ex Willd. var. xerophila

(Br.-Bl.) Suess 695
Poa bulbosa L. 693
Poa caesia Sm. 692
Poa cenisia All. subsp. sardoa Schmid 691
Poa chaixi Viii. 691
Poa compressa L. 692
Poa debi1is Thuill. 693
Poa distichophylla Gaudin 691
Poa fontqueri Br.-Bl. 691
Poa glauca Vahl 692
Poa laxa Haenke 692
Poa molinerii Balbis 695
Poa nemoralis L. var. firmula Gaudin 693
Poa nemoralis L. var. glaucantha (Gaudin)

Reichenb. et Reichcnb. f. 693
Poa nemoralis L. var. nemoralis 693
Poa pratensis L. 690
Poa supina Schrader 689
Poa trivialis L. subsp. trivialis 690
Poa violacea Bellardi 695
Podospermum laciniatum (L.) DC. 621
Polycnemum arvense L. 158
Polycnemum majus A. Braun 158
Polygala a1pestris Reichenb. 369
Polygala alpina (Poiret) Steudel 370
Polygala calcarea F.W. Schultz 369
Polygala nicaeensis Risso ex Koch subsp.

caesalpinii (Bubani) McNeU 368



Polygala serpyllacea Weihe 369 Po ten t ina fragariastrum Pers. 300 

Polygala serpyllifolia J .A.C. Hose 369 Po ten t ina frigida ViU. 294 

Polygala vulgaris L. 368 Potent ina fruticosa L. 291 

Polygala vulgaris L. subsp. alpestris Po ten t ina micrantha R a m o n d ex DC. 300 

(Reichenb. ) R o u y et F o u c . 369 Po ten t ina minima Haller fil. 294 

P O L Y G A L A C E A E 368 Po ten t ina m o n t a n a Brot. 300 

P O L Y G O N A C E A E 149 Po ten t ina neumann iana Rchb . 297 

Po lygona tum mul t i f lorum (L.) All. 659 Potent i l la nivalis Lapeyr. 299 

Po lygona tum o d o r a t u m (Miller) Druce 659 Po ten t ina pyrenaica R a m o n d ex DC. 293 

Po lygona tum vert ici l latum (L.) All. 658 Potent i l la recta L. 293 

Po lygonum alpinum All. 151 Po ten t ina rep tans L. 298 

Po lygonum aviculare L. 149 Potent i l la rupestr is L. 292 

Po lygonum ba ldschuanicum auct . 152 Potent i l la salisburgensis Haenke 294 

Po lygonum bis tor ta L. 150 Potent i l la splendens R a m o n d ex DC. 300 

Po lygonum convolvulus L. 152 Potent i l la sterilis (L.) Garcke 300 

Po lygonum d u m e t o r u m L. 152 Potent i l la stipularis Pour re t 294 

Po lygonum hydrop iper L. 149 Po ten t ina subacaulis L. 298 

Po lygonum lapathifol ium L. 150 Potent i l la t abe rnaemon tan i Asch. 297 

Po lygonum pa tu lum Bieb. 149 Potent i l la torment i l la Stokes 298 
Po lygonum persicaria L. 150 Potent i l la verna auct . 297 
Po lygonum salicifolium Brouss. ex Willd. 150 Pote r ium dyc t ioca rpum Spach 289 
Po lygonum viviparum L. 151 Prenanthes purpurea L. 625 
P O L Y P O D I A C E A E 123 Primula elatior (L.) Hill subsp. intr icata (Gren 
Po lypod ium dryopte r i s L. 122 et Godr . ) Ludi 431 
Po lypod ium vulgare L. 123 Pr imula farinosa L. 4 3 3 
Polys t ichum aculea tum (L.) R o t h 119 Primula hirsuta Ali. 434 
Polys t ichum filix-mas (L.) R o t h 120 Primula integrifolia L. 4 3 3 
Polys t ichum x il lyricum (Borbás) Hayek 119 Primula latifolia Lapeyr . 433 
Polys t ichum l o b a t u m (Hudson) Chevall. 119 Primula officinalis (L.) Hill 4 3 2 
Polys t ichum lonchit is (L.) R o t h 119 Primula veris L. subsp. co lumnae (Ten.) Ludi 4 3 2 
Polys t ichum spinulosum DC. 121 Pr imula viscosa Ali. 4 3 3 
Polys t ichun spinulosum DC. var. d i la ta tum Primula viscosa Vili. 434 

Gr. et Godr . 122 Primula vulgaris Hudson 431 
Populus alba L. 136 P R I M U L A C E A E 431 
Populus x canadensis Moench 137 Prunella alba Pallas ex Bieb. 486 
Populus del toides Marshall 137 Prunella x cout inhoi R o u y 487 
Populus nigra L. 136 Prunella grandiflora (L.) Scholler subsp. 
Populus t remula L. 136 pyrenaica (Gren. et Godr . ) A. et O. 
Por tu laca olerácea L. 163 de Bolòs 486 
P O R T U L A C A C E A E 162 Prunella hastifolia Brot . 486 
P o t a m o g e t ó n berch to ld i Fieber 646 Prunella laciniata (L.) L. 486 
P o t a m o g e t ó n na tans L. 645 Prunella vulgaris L. 486 
P o t a m o g e t ó n pusillus auct . 646 Prunus avium L. 313 
P O T A M O G E T O N A C E A E 645 Prunus cerasifera Ehrh . var. cerasifera 312 
Po ten t ina alchimilloides Lapeyr . 299 Prunus cerasifera Ehrh. var. pissardi (Carrière) 
Po ten t ina argentea L. 293 L.H. Bailey 312 
Po ten t ina aurea L. 296 Prunus domest ica L. subsp. domest ica 312 
Po ten t ina australis Timb.-Lagr. 297 Prunus domest ica L. subsp. insititia (L.) 
Po ten t ina b raun iana H o p p e 294 Poiret 312 
Po ten t ina cinerea Chaix 298 Prunus mahaleb L. 313 
Po ten t ina crantzii (Crantz) G. Beck ex Prunus persica (L.) Batsch 312 

Fr i tsch 294 Prunus spinosa L. 312 
Po ten t ina crantzii (Crantz) G. Beck ex Pseudorchis albida (L.) A. et D. Love 755 

Fri tsch subsp. latest ipula (Br.-Bl.) Vives 294 Pseudotsuga douglasii (Lindley) Carrieère 128 
Po ten t ina crantzii (Crantz) G. Beck ex Pseudotsuga menziesii (Mirbel) F ranco 128 

Fri tsch subsp. latest ipula (Br.-Bl.) Vives Psoralea b i tuminosa L. 326 
var. argenta ta (Br.-Bl.) 0 . Bolòs e t Vigo 295 Pter id ium aqui l inum (L.) Kuhn in Decken 113 

Po ten t ina crantzii (Crantz) G. Beck ex P T E R I D O P H Y T A 109 
Fri tsch subsp. latestipula (Br.-Bl.) Vives Pteris aquilina L. 113 
var. latestipula 295 Pt i lo t r ichum lapeyrous ianum (Jordan) J o r d a n 2 4 0 

Potent i l la erecta (L.) Ràuschel 298 P tycho t i s he terophyl la Koch 416 
Potent i l la eynensis R o u y et Camus 297 P tychot i s saxifraga (L.) Loret et Bar randon 416 

Polygala serpyllacea \Veihe 369
Polygala serpyllifolia J .A.C. Hose 369
Polygala vulgaris L. 368
Polygala vulgaris L. subsp. alpestris

(Reichenb.) Rouy et Foue. 369
POLYGALACEAE 368
POLYGONACEAE 149
Polygonatum multiOorum (L.) All. 659
Polygonatum odoratum (Miller) Druce 659
Polygonatum verticillatum (L.) All. 658
Polygonum alpinum AU. 151
Polygonum aviculare L. 149
Polygonum baldschuanieum aUct. 152
Polygonum bistorta L. 150
Polygonum convolvulus L. 152
Polygonum dumetorum L. 152
Polygonum hydropiper L. 149
Polygonum lapathifolium L. 150
Polygonum patulum Bieb. 149
Polygonum persicaria L. 150
Polygonum salicifolium Brouss. ex \Villd. 150
Polygonum viviparum L. 151
POLYPODIACEAE 123
Polypodium dryopteris L. 122
Polypodium vulgare L. 123
Polystichum aeuleatum (L.) Roth 119
Polystiehum fi1ix·mas (L.) Roth 120
Polystichum x iIIyricum (Borbas) Hayek 119
Polystichum lobatum (Hudson) Chevall. 119
Polystichum lonehitis {L.l Roth 119
Polystichum spinulosum DC. 121
Polystiehun spinulosum DC. var. dilatatum

Gr. et Godr. 122
Populus alba L. 136
Populus x canadensis Moench 137
Populus deltoides Marshal! 137
Populus nigra L. 136
Populus tremula L. 136
Portulaea oleraeea L. 163
PORTULACACEAE 162
Potamogeton berchtoldi Fieber 646
Potamogeton natans L. 645
Potamogeton pusillus auet. 646
POTAMOGETONACEAE 645
Potentilla alchimilloides Lapeyr. 299
Potentil1a argentea L. 293
Potenti11a aurea L. 296
Potentilla australis Timb.·Lagr. 297
Potentilla brauniana Hoppe 294
Potentilla cinerea Chaix 298
Potentilla crantzii (Crantz) G. Beck ex

Fritsch 294
Potentilla crantzii (Crantz) G. Beek ex

Fritsch subsp. latestipula (Br.-BI.) Vives 294
Potentilla crantzii (Crantz) G. Beek ex

Fritsch subsp. latestipula (Br.-Bl.) Vives
var. argentata (Br.-Bl.) O. Bolòs et Vigo 295

Potentilla erantzii (Crantz) G. Beck ex
Fritsch subsp. latestipula (Br.-BI.) Vives
var. latestipula 295

Potcntilla erecta (L.) Rauschel 298
Potentil1a eynensis Rouy et Camus 297
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Potentilla fragariastrum Pers. 300
Potentilla frigida Vill. 294
Potentilla fruticosa L. 291
Potentil1a micrantha Ramond ex DC. 300
Potentilla minima Hal1er fil. 294
Potentilla montana Brot. 300
Potentilla neumanniana Rchb. 297
Potenti1la nivalis Lapeyr. 299
Potentilla pyrenaica Ramond ex DC. 293
Potentilla recta L. 293
Potentilla reptans L. 298
Potentil1a rupestris L. 292
Potentil1a salisburgensis Haenke 294
Potentilla splendens Ramond ex DC. 300
Potenti1la sterilis (L.) Garcke 300
Potentilla stipularis Pounet 294
Potentilla subaeaulis L. 298
Potentilla tabernaemontani Asch. 297
Potentilla tormentilla Stokes 298
Potentilla verna auct. 297
Poterium dyctiocarpum Spach 289
Prenanthes purpurea L. 625
Primula elatior (L.) HiIl subsp. intricata (Cren

et Godr.) Lüdi 431
Primula farinosa L. 433
Primula hirsuta AH. 434
Primula integrifolia L. 433
Primula latifolia Lapeyr. 433
Primula officinalis (L.) Hil! 432
Primula veris L. subsp. columnae (Ten.) Lüdi 432
Primula viscosa All. 433
Primula viscosa Viii. 434
Primula vulgaris Hudson 431
PRIMULACEAE 431
Prunella alba Pallas ex Bieb. 486
Prunella x coutinhoi Rouy 487
Prunella grandiflora (L.) SchoUer subsp.

pyrenaica (Gren. et Codr.) A. et O.
de Bolòs 486

Prunella hastifolia Brot. 486
Prunella laciniata (L.) L. 486
Prunella vulgaris L. 486
Prunus avium L. 313
Prunus cerasifera Ehrh. var. cerasifera 312
Prunus ccrasifera Ehrh. var. pissardi (Carrière)

L.H. Bailey 312
Prunus domestica L. subsp. domestica 312
Prunus domestica L. subsp. insititia (L.)

Poiret 312
Prunus mahaleb L. 313
Prunus persica (L.) Batsch 312
Prunus spinosa L. 312
Pseudorchis albida (L.) A. et D. Love 755
Pseudotsuga douglasii (Lindley) Carrieère 128
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco 128
Psoralea bituminosa L. 326
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Decken 113
PTERIDOPHYTA 109
Pteris aquilina L. 113
Ptilotrichum lapeyrousianum (Jordan) Jordan240
Ptychotis heterophylla Koch 416
Ptychotis saxifraga (L.) Loret et Barrandon 416



Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 579 
Pulmonaria affinis Jordan 467 
Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau 467 
Pulmonaria officinalis L. 467 
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre 203 
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. 

apiifolia (Scop.) Nyman 203 
Pulsatilla alpina x apiifolia 204 
Pulsatilla apiifolia (Scop.) Schult. 203 
Pulsatilla sulphurea (DC.) DT. et Sarnth. 203 
Pulsatilla vernalis (L.) Miller var. pyrenaica 

Aich. et Schwegler 204 
Pyracantha coccinea M.J. Roemer 314 
Pyrethrum alpinum (L.) Schrank 587 
PYROLACEAE 424 
Pyrola clorantha Swartz 424 
Pyrola minor L. 424 
Pyrola uniflora L. 425 
Pyrus communis L. subsp. achras (Gaertn.) 

Asch. et Graebn. 308 
Pyrus comunis L. subsp. communis 309 
Pyrus malus L. 309 

Quercus ilex L. 141 
Quercus petraea (Mattuschka) Libi. 142 
Quercus pubescens Willd. 143 
Quercus robur L. 142 
Quercus rubra L. 144 
Quercus x streimii Heuff. 144 
Quercus suber L. 141 

Ramonda myconi (L.) Reichenb. 538 
Ramonda pyrenaica Pers. 538 
RANUNCULACEAE 195 
Ranunculus aconitifolius L. 212 
Ranunculus acris L. subsp. acris 208 
Ranunculus acris L. subsp. friesianus (Jord.) 

Rouy et Fouc. 207 
Ranunculus acris L. subsp. friesianus (Jord.) 

Rouy et Fouc. var. latilobus (Freyn.) A. et 
O. de Bolòs 208 

Ranunculus acris L. subsp. friesianus (Jord.) 
Rouy et Fouc. var. minimus nova 208 

Ranunculus acris L. subsp. stevenii auct. 207 
Ranunculus aleae WK. 210 
Ranunculus angustifolius DC. 213 
Ranunculus arvensis L. 211 
Ranunculus auricomus L. 211 
Ranunculus breyninus auct. 207 
Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (WK.) 

Rouy et Fouc. 210 
Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbifer 

(Jordan) Neves 210 
Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus 209 
Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus var. 

ambiguus Gaut. 210 
Ranunculus ficaria L. 211 
Ranunculus flammula L. 213 
Ranunculus glacialis L. 212 
Ranunculus x luizeti Rouy 216 

Ranunculus montanus auct. catal. 208 
Ranunculus montanus Willd. subsp. ruscinonensis 

(Landolt) O. Bolös et Font Quer 208 
Ranunculus naudoi Sen. 213 
Ranunculus nemorosus DC. 207 
Ranunculus pernassifolius L. subsp. 

heterocarpus Kupfer 215 
Ranunculus parnassifolius L. subsp. 

parnassifolius 214 
Ranunculus platanifolius L. 212 
Ranunculus pyrenaeus L. subsp. angustifolius 

(DC.) Rouy et Fouc. 213 
Ranunculus pyrenaeus L. subsp. pyrenaeus 213 
Ranunculus repens L. 207 
Ranunculus ruscinonensis Landolt 208 
Ranunculus ruscinonensis Landolt var. 

viridescens nova 209 
Ranunculus thora L. 211 
Ranunculus trichophyllus Chaix 216 
Raphanus raphanistrum L. subsp. 

raphanistrum 252 
Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. rugosum 252 
RESEDACEAE 252 
Reseda glauca L. 253 
Reseda lutea L. 253 
Reseda luteola L. 252 
Reseda phyteuma L. 253 
RHAMNACEAE 374 
Rhamnus alaternus L. 374 
Rhamus alpinus L. 375 
Rhamus catharticus L. 375 
Rhamus frangula L. 377 
Rhamnus pumilus Turra 376 
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. saxatilis var. 

corbariensis Timb. 375 
Rhinanthus alpinus Baumg. 535 
Rhinanthus mediterraneus (Sterneck) 

Adamovic 535 
Rhinanthus minor L. 535 
Rhodiola rosea L. 263 
Rhododendron ferrugineum L. 426 
Rhododendron hirsutum L. 428 
Rhynchosinapis cheiranthos (Vill.) Dandy 251 
Ribes alpinum L. 279 
Ribes petraeum Wulfen 279 
Ribes rubrum L. 279 
Ribes uva-crispa L. 279 
Robinia pseudacacia L. 319 
Roripa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 231 
Rorippa pyrenaica (Lam.) Reichenb. 231 
Rorippa sylvestris (L.) Besser 231 
Rosa agrestis Savi 287 
Rosa alpina L. 284 
Rosa andegavensis Bastard 285 
Rosa arvensis Hudson 283 
Rosa caesia Sm. 286 
Rosa canina L. subsp. andegavensis (Bast.) 

comb, nova 285 
Rosa canina L. subsp. canina 285 
Rosa canina L. subsp. stylosa (Desv.) 

Masel. 284 
Rosa canina L. var. andegavensis (Bast.) Desp.285 
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Pulicaria dysenterica (L.) Dernh. 579
Pulmonaria affinis Jordan 467
Pulmonaria longifolia (Bast.) Borcau 467
Pulmonaria officinalis L. 467
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre 203
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre 5ubsp.

apiifolia (Scop.) Nyman 203
Pulsatilla alpina x apiifolia 204
Pulsatilla apüfolia (Scop.) Schult. 203
Pulsatilla sulphurea (DC.) DT. et Sarnth. 203
Pulsati1la vernaHs (L.) Miller var. pyrenaica

Aich. et Schwegler 204
Pyracantha coccinea M.L Roemer 314
Pyrethrum alpinum (L.) Schrank 587
PYROLACEAE 424
Pyeola clorantha Swartz 424
Pyeola minor L. 424
Pyeola uomora L. 425
Pyrus communis L. subsp. achras (Cace!n.)

Asch. et Graebn. 308
Pyeus camunis L. subsp. communis 309
Pyeus maJus L. 309

Quercus i1ex L. 141
Quercus petraea (Manuschka) LibI. 142
Quercus pubeseens Willd. 143
Quercus robur L. 142
Quereus rubra L. 144
Quercus x streimii Heuff. 144
Quereus suber L. 141

Ramonda myconi (L.) Reichenb. 538
Ral1londa pyrenaica Pers. 538
RANUNCULACEAE 195
Ranunculus aconitifolius L. 212
Ranunculus acris L. subsp. aeris 208
Ranunculus aeris L. subsp. friesianus (Jord.)

Rouy et Fouc. 207
Ranunculus aeris L. subsp. friesianus (lord.)

Rouy et Fouc. var. latilobus (Freyn.) A. et
O. de Bolòs 208

Ranunculus aeris L. subsp. friesianus (lord.)
Rouy et Fouc. var. minimus nova 208

Ranuneulus aeris L. subsp. stevenii auct. 207
Ranunculus a1eae WK. 210
Ranunculus angustifolius DC. 213
Ranunculus arvensis L. 211
Ranunculus auricomus L. 211
Ranunculus breyninus auet. 207
Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (WK.)

Rouy et Foue. 210
Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbifer

(Jordan) Neves 210
Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus 209
Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus var.

ambiguus Gaut. 210
Ranunculus ficaria L. 211
Ranunculus nammula L. 213
Ranunculus glacialis L. 212
Ranunculus x luizeti Rouy 216

Ranunculus montanus auct. catal. 208
Ranunculus montanus WiUd. subsp. ruscinonensis

(Landolt) O. Bolòs et Font Quer 208
Ranunculus naudoï Sen. 213
Ranunculus nemorosus DC. 207
Ranunculus pernassifolius L. subsp.

heterocarpus Küpfer 215
Ranunculus parnassifolius L. subsp.

parnassifolius 214
Ranunculus platanifolius L. 212
Ranunculus pyrenaeus L. subsp. angustifo1ius

(DC.) Rouy et Foue. 213
Ranunculus pyrenaeus L. subsp. pyrenaeus 213
Ranunculus repens L. 207
Ranunculus ruscinonensis Landolt 208
Ranunculus ruscinonensis landolt var.

viridescens nova 209
Ranunculus thora L. 211
Ranunculus trichophyIlus Chaix 216
Raphanus raphanistrum L. subsp.

raphanistrum 252
Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. rugosum 252
RE5EDACEAE 252
Reseda glauca L. 253
Reseda lutea L. 253
Reseda luteola L. 252
Reseda phyteuma L. 253
RHAMNACEAE 374
Rhamnus alaternus L. 374
Rhamus alpinus L. 375
Rhamus catharticus L. 375
Rhamus frangula L. 377
Rhamnus pumilus Turra 376
Rhamnus saxati1is Jaeq. subsp. saxatilis var.

eorbariensis Timb. 375
Rhinanthus alpinus Baumg. 535
Rhinanthus mediterraneus (Sterneck)

Adamovié 535
Rhinanthus minor L. 535
Rhodiola rosea L. 263
Rhododendron ferrugineum L. 426
Rhododendron hirsutum L. 428
Rhynchosinapis cheiranthos (ViU.) Dandy 251
Ribes alpinum L. 279
Ribes petraeum Wulfen 279
Ribes rubrum l. 279
Ribes uva-crispa L. 279
Robinia pseudacacia l. 319
Roripa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 231
Rorippa pyrenaica (lam.) Reichenb. 231
Rorippa sylvestris (l.) Besser 231
Rosa agrestis Savi 287
Rosa alpina L. 284
Rosa andegavensis Bastard 285
Rosa arvensis Hudson 283
Rosa caesia Sm. 286
Rosa canina L. subsp. andegavensis (Bast.)

eomb. nova 285
Rosa canina L. subsp. canina 285
Rosa canina L. subsp. stylosa (Desv.)

Mascl. 284
Rosa canina L. var. andegavensis (Bast.) Desp.285



Rosa canina x rubiginosa 286 
Rosa canina x stylosa 286 
Rosa canina x vosagiaca 286 
Rosa coriifolia Fries subsp. coriifolia 286 
Rosa coriifolia Fries subsp. vosagiaca 

(Desp.) Keller 286 
Rosa eglanteria L. 287 
Rosa glauca Vill. 286 
Rosa micrantha Borrer ex Sm. 288 
Rosa mollis Sm. 287 
Rosa montana Chaix 285 
Rosa pendulina L. 284 
Rosa pimpinellifolia L. 283 
Rosa pomifera auct. 287 
Rosa pouzinii Traft. 286 
Rosa rubiginosa L. 287 
Rosa rubiginosa L. var. rotundifolia Rau 287 
Rosa sicula Traft. 288 
Rosa spinosissima auct. 286 
Rosa stylosa Desv. var. monsignatica C. Vic 284 
Rosa stylosa Desv. var. cantabrica Crepin 284 
Rosa tomentosa Sm. 286 
Rosa vosagiaca Desportes 286 
ROSACEAE 280 
Rosmarinus officinalis L. 500 
Rubia peregrina L. 462 
RUBIACEAE 453 
Rubus ser. Apiculati 282 
Rubus bellardi Weihe et Nees 283 
Rubus caesius L. 283 
Rubus candicans Weihe et Reichenb. s. 1. 282 
Rubus canescens DC. 282 
Rubus discolor auct. 281 
Rubus foliosus Weihe et Ness 282 
Rubus glandulosus Bellardi 283 
Rubus cf. grabowski Weihe ex Günth et al. 282 
Rubus idaeus L. 280 
Rubus cf. phyllostachys P. J. Mueller 282 
Rubus sulcatus Vest. s.l. 281 
Rubus thyrsanthus Focke 282 
Rubus thyrsoideus Wimmer p.p. 282 
Rubus tomentosus Borkh.p.p. 282 
Rubus ulmifolius Schott 281 
Rubus ulmifolius Schott 281 
Rumex acetosa L. 154 
Rumex acetosa L. subsp. amplexicaulis 

(Lapeyr.) O. Bolös et Vigo 154 
Rumex acetosella L. 153 
Rumex alpinus L. 155 
Rumex amplexicaulis Lapeyr. 154 
Rumex conglomeratus Murray 157 
Rumex crispus L. 156 
Rumex longifolius DC. 156 
Rumex obtusifolius L. 157 
Rumex x pratensis Mert. et Koch 158 
Rumex pulcher L. subsp. pulcher 157 
Rumex scutatus L. 153 
Ruscus aculeatus L. 660 
Ruta angustifolia Pers. 367 
RUTACEAE 367 

Sagina apétala Ard. 177 
Sagina linnaei C. Presl 176 
Sagina nuriensis Vayr. 176 
Sagina procumbens L. subsp. procumbens 177 
Sagina pyrenaica Rouy 176 
Sagina saginoides (L.) Karsten 176 
Sagina subulata Wimm. 177 
SALICACEAE 131 
Salix alba L. 131 
Salix atrocinerea Brot. var. catalaunica 

(Görz)C. Vic. 134 
Salix atrocinerea var. catalunica x phylicifolia 

subsp. bicolor 
Salix babylonica L. 
Salix bicolor Willd. 
Salix caprea L. 
Salix elaeagnos Scop. 
Salix fragilis L. 
Salix herbácea L. 
Salix incana Schrank 
Salix kitaibeliana Willd. 
Salix phylicifolia L. subsp. bicolor (Willd.) 

O. Bolös et Vigo 134 
Salix purpurea L. 135 
Salix pyrenaica Gouan 133 
Salix nigricans Sm. 134 
Salix x quercifolia Sennen 135 
Salix repens L. 135 
Salix reticulata L. 132 
Salix retusa L. 132 
Salix x rubens Schrank 131 
Salix x schinziana Br.-Bl. 133 
Salix triandra L. 132 
Salvia glutinosa L. 499 
Salvia officinalis L. 500 
Salvia pratensis L. 500 
Salvia verbenaca L. 500 
Sambucus ebulus L. 545 
Sambucus nigra L. 546 
Sambucus racemosa L. 546 
Sanguisorba minor Scop. subsp. minor 289 
Sanguisorba minor Scop subsp. muricata 

Briq. 289 
Sanguisorba officinalis L. 289 
Sanícula europaea L. 402 
SANTALACEAE 147 
Santolina chamaecyparissus L. subsp. 

pinnata (Viv.) Bramwell 580 
Santolina chamaecyparissus L. subsp. 

tomentosa (Pers.) Arcangeli 580 
Santolina pectinata Viv. 580 
Saponaria ocymoides L. 189 
Saponaria officinalis L. 189 
Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC. 222 
Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer 

ex Koch 314 
Satureja acinos (L.) Scheele 488 
Satureja alpina (L.) Scheele 487 
Satureja calamintha (L.) Scheele 489 
Satureja calamintha (L.) Scheele subsp. 

ascendens (Jordan) Briq. 489 

134 
136 
134 
134 
135 
131 
132 
135 
133 
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580

489

314
488
487
489

289
289
402
147

580
580
189
189
222

177
176
176
177
176
176
177
131
131

134
135
133
134
135
135
132
132
131
133
132
499
500
500
500
545
546
546
289

Sagina apetala Ard.
Sagina linnaei C. Presl
Sagina nurieosis Vayr.
Sagina procumbens L. subsp. procumbens
Sagina pyrenaiea Rouy
Sagina saginoides (L.) Karsten
Sagina subulata Wimm.
SALlCACEAE
Sahx alba L.
Salix atrocinerea Brot. var. catalaunica

(Gorz) C. Vic. 134
Salix atrocinerea var. catalunica x phylicifolia

subsp. bicolor 134
Salix babylonica L. 136
Salix bicolor WilId. 134
Salix caprea L. 134
Salix elaeagnos Seop. 135
Salix fragilis L. 131
Salix herbacea L. 132
Salix incana Schrank 135
Salix kitaibeliana Willd. 133
Salix phylicifolia L. subsp. bicolor (Willd.)

O. Bolòs et Vigo
Sa1ix purpurea L.
Salix pyrenaica Gouan
Salix nigricans Sm.
Saüx x quercifolia Sennen
Salix repens L.
Salix reticulata L.
Salix retusa L.
Salix x robens Sehrank.
Salix x sehinziana Br.·B1.
Salix triandra L.
Salvia glutinosa L.
Salvia officinalis L.
Salvia pratensis L.
Salvia verbenaca L.
Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L.
Sambueus racemosa L.
Sanguisorba minor Scop. subsp. minor
Sanguisorba minor Scop subsp. muricata

Briq.
Sanguisorba officinalis L.
Sanicula europaea L.
SANTALACEAE
Santolina chamaecyparissus L. subsp.

pinnata (Viv.) BramweU
Santolina chamaecyparissus L. subsp.

tomentosa {Pers.} Arcangeli
Santolina pectinata Viv.
Saponaria oeymoides L.
Saponaria officinalis L.
Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC.
Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer

ex Koch
Satureja acinos (L.) Scheele
Satureja alpina (L.) Seheele
Satureja calamintha (L.) Scheele
Satureja ca1amintha (L.) Scheele subsp.

ascendens (Jordan) Briq.

286
286
286
286

154
153
155
154
157
156
156
157
158
157
153
660
367
367

286
287
286
288
287
285
284
283
287
286
287
287
288
286
284
284
286
286
280
500
462
453
282
283
283
282
282
281
282
283
282
280
282
281
282
282
282
281
281
154

Rosa canina x rubiginosa
Rosa canina x stylosa
Rosa canina x vosagiaca
Rosa coriifolia Fries subsp. coriifolia
Rosa coriifolia Fries subsp. vosagiaca

(Desp.) Keller
Rosa eglan teria L.
Rosa glauca Viii.
Rosa micrantha Borrer ex Sm.
Rosa moUis Sm.
Rosa montana Chaix
Rosa pendulina L.
Rosa pimpinellifolia L.
Rosa pomifera auct.
Rosa pouzinii Tratt.
Rosa rubiginosa L.
Rosa rubiginosa L. var. rotundifolia Rau
Rosa sieula Tratt.
Rosa spinosissima auet.
Rosa stylosa Desv. var. monsignatica C. Vic
Rosa stylosa Desv. var. cantabriea Crépin
Rosa tomentosa Sm.
Rosa vosagiaca Desportes
ROSACEAE
Rosmarinus officinalis L.
Rubia peregrina L.
RUBIACEAE
Rubus ser. Apiculati
Rubus beUardi Weihe et Nees
Rubus eaesius L.
Rubus candicans Weihe et Reichenb. s. I.
Rubus canescens DC.
Rubus discolor auet.
Rubus foliosus Weihe et Ness
Rubus glandulosus Bellardi
Rubus cL grabowski Weihe ex Günth et al.
Rubus idaeus L.
Rubus cf. phyllostaehys P. J. Mueller
Rubus sulcatus Vest. sJ.
Rubus thyrsanthus Focke
Rubus thyrsoideus Wimmer p.p.
Rubus tomentosus Borkh.p.p.
Rubus ulmifolius Schott
Rubus ulmifolius Schott
Rumex acetosa L.
Rumex acetosa L. subsp. amplcxicaulis

(Lapcyr.) O. Bolòs et Vigo
Rumcx acetosella L.
Rumcx alpinus L.
Rumcx amplcxieaulis Lapeyr.
Rumex conglomeratus Murray
Rumcx erispus L.
Rumex longifolius DC.
Rumex obtusifolius L.
Rumex x pratensis Mert. et Koeh
Rumex pulehcr L. subsp. puleher
Rumex scutatus L.
Ruscus aculeatus L.
Ruta angustifolia Pers.
RUTACEAE

r
I



Satureja calamintha (L.) Scheele subsp. Saxifraga petraea auct. 266 
officinalis Gams 489 Saxifraga planifolia Lap. 270 

Satureja grandiflora (L.) Scheele 489 Saxifraga praetermissa D. A. Webb 266 
Satureja montana L. subsp. montana 487 Saxifraga pubescens Pourret 272 
Satureja vulgaris (L.) Fritsch 490 Saxifraga pubescens Pourret subsp. iratiana 
Saxífraga adscendens L. 265 (F. W. Schultz) Engl, et Irmsch. in Engl. 273 
Saxifraga aizoides L. 265 Saxifraga pubescens Pourret subsp. 
Saxifraga aizoon Jacq. 276 pubescens 273 
Saxifraga ajugifolia auct. 266 Saxifraga x senneni Luizet 270 
Saxifraga androsacea L. 269 Saxifraga stellaris L. subsp. alpígena Temesy 264 
Saxifraga adscendens auct. 266 Saxifraga x sudrei Luizet et Soulié 272 
Saxifraga aquatica Lapeyr. 266 Saxifraga tenuifolia Rouy et Camus 270 
Saxifraga aspera L. 264 Saxifraga x verguini Luizet et Soulié 273 
Saxifraga bryoides L. 265 Saxifraga virginis-mariae Sen. 267 
Saxifraga caesia L. 275 SAXIFRAGACEAE 264 
Saxifraga callosa Sm. 275 Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria 557 
Saxifraga x capitata Lapeyr. 267 Scabiosa graminifolia L. 557 
Saxifraga clusii Gouan 264 Scabiosa succisa L. 554 
Saxifraga confusa Luizet 270 Schoenus nigricans L. 731 
Saxifraga x costei Luizet et Soulié 271 Scilla lilio-hyacinthus L. 653 
Saxifraga cotyledon L. 275 Scirpus cernuus Vahl. 729 
Saxifraga exarata Vili. 272 Scirpus cespitosus L. 729 
Saxifraga x gautieri Rouy 273 Scirpus holoschoenus L. 728 
Saxifraga geranioides L. 268 Scirpus savii Seb. et Mauri 729 
Saxifraga granulata L. 274 Scirpus setaceus L. 729 
Saxifraga hirsuta L. 264 Scleranthus annuus L. subsp. annuus 178 
Saxifraga intricata Lap. 269 Scleranthus annuus L. subsp. polycarpos 
Saxifraga x jeanpertii Luizet 273 (L.) Thell. in Schinz et Thell. 178 
Saxifraga x lapeyrousiana Sen. 267 Scleranthus perennis L. var. perennis 177 
Saxifraga x lecomtei Luizet et Soulié 269 Scleranthus perennis L. var. polycnemoides 
Saxifraga Ungulata Bellardi 275 (WK. et Costa) comb, nova 177 
Saxifraga longifolia Lapeyr. 276 Scleranthus uncinatus Schur. 178 
Saxifraga x martyi Luizet et Soulié 271 Scleropoa rigida (L.) Griseb. 689 
Saxifraga x manginii 271 Scolopendrium officinale Sm. 117 
Saxifraga media Gouan 275 Scorzonera hirsuta L. 622 
Saxifraga mixta Lapeyr. p.p. 272 Scorzonera hispánica L. 621 
Saxifraga moschata Wulf. 270 Scorzonera humilis L. 621 
Saxifraga moschata Wulf. subsp. fastigiata Scorzonera laciniata L. 621 

(Luiz.) P. Fourn. 271 Scrophularia alpestris Gay ex DC. 505 
Saxifraga moschata Wulf. subsp. moschata Scrophularia canina L. subsp. hoppii 

var. firmata (Luiz.) O. Bolòs et Vigo 271 (Koch) P. Fourn. var. pyrenaea 0 . Bolòs 
Saxifraga muscoides auct. 270 et Vigo 506 
Saxifraga nervosa Lapeyr. 269 Scrophularia crithmifolia Boiss. 506 
Saxifraga x nuriensis Sen. 271 Scrophularia nodosa L. 506 
Saxifraga obscura auct. 273 SCROPHULARIACEAE 502 
Saxifraga obscura Gren. et Godr. 272 Scutellaria alpina L. subsp. alpina 476 
Saxifraga oppositifolia L. subsp. Secale cereale L. 727 

opposi tifolia 274 Sedum acre L. 259 
Saxifraga oppositifolia L. subsp. Sedum album L. 260 

oppositifolia var. distans Ser. 274 Sedum alpestre Vili. 259 
Saxifraga oppositifolia L. subsp. Sedum altissimum Poir. 257 

oppositifolia var. distans Ser. subvar. Sedum anglicum Hudson 260 
murithiana (Tiss.) Vaccari 275 Sedum annuum L. 263 

Saxifraga oppositifolia L. subsp. Sedum atratum L. 263 
oppositifolia var. distans Ser. subvar. Sedum brevifolium DC. 261 
vaccariana Engl. et Irmsch. 275 Sedum candollei Harnet 254 

Saxifraga oppositifolia L. subsp. Sedum dasyphyllum L. 261 
oppositifolia var. grandiflora Engl. 275 Sedum elegans Lej. 259 

Saxifraga panícula ta Miller 276 Sedum forsteranum Sm. 259 
Saxifraga pentadactylis Lapeyr. 267 Sedum hirsutum All. 261 
Saxifraga petraea L. 266 Sedum montanum Song, et Perr. 258 
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Satureja calamintha (L.) Scheele subsp.
officina1is Gams 489

Satureja grandinora (L.) Scheele 489
Satureja montana L. subsp. montana 487
Satureja vulgaris (L.) Fritsch 490
Saxifraga adscendcns L. 265
Saxifraga aizoides L. 265
Saxifraga aizoon Jacq. 276
Saxifraga ajugifotia auet. 266
Saxifraga androsacea L. 269
Saxifraga adsccndens auet. 266
Saxifraga aquatica Lapeyr. 266
Saxifraga aspcra L. 264
Saxifraga bryoides L. 265
Saxifraga caesia L. 275
Saxifraga callosa Sm. 275
Saxífraga x capitata Lapeyr. 267
Saxifraga clusii Gauan 264
Saxifraga confusa Luizet 270
Saxifraga x costei Luizet et Soulié 271
Saxifraga cotyledon L. 275
Saxifraga exarata Viii. 272
Saxifraga x gautieri RallY 273
Saxifraga geraniaides L. 268
Saxífraga granulata L. 274
Saxjfraga hirsuta L. 264
Saxjfraga intricata Lap. 269
Saxifraga x jeanpertii Luizet 273
Saxifraga x lapeyrousiana Sen. 267
Saxifraga X lecomtei Luizet et Soulié 269
Saxifraga lingulata Bellardi 275
Saxifraga longifolia Lapeyr. 276
Saxifraga x martyi Luizet et SouLié 271
Saxlfraga x manginii 271
Saxifraga media Gouan 275
Saxifraga mixta Lapeyr. p.p. 272
Saxifraga moschata Wulf. 270
Saxifraga moschata Wulf. subsp. fastigiata

(Luiz.) P. Fouen. 271
Saxifraga moschata Wulf. subsp. moschata

var. firmata (Luiz.) Q. Bolòs et Vigo 271
Saxifraga muscoides auct. 270
Saxifraga nervosa Lapeyr. 269
Saxifraga x nuriensis Sen. 271
Saxifraga obscura auct. 273
Saxifraga obscura Geen. et Godr. 272
Saxifraga oppositifolia L. subsp.

oppositifolia 274
Saxifraga oppositifolia L. subsp.

oppositifolia var. distans Ser. 274
Saxifraga oppositifolia L. subsp.

oppositifolia var. distans Ser. subvar.
murithiana (Tiss.) Vaeeari 275

Saxifraga oppositifolia L. subsp.
oppositifolia var. distans Ser. subvar.
vaceariana Eng1. et Irmsch. 275

Saxifraga oppositifolia L. subsp.
oppositifolia var. grandiflora Engl. 275

Saxifraga paniculata Miller 276
Saxifraga pentadactyLis Lapeyr. 267
Saxifraga petraea L. 266

Saxifeaga peteaea auet. 266
Saxifraga planifolia Lap. 270
Saxifraga praetermissa D. A. Webb 266
Saxifraga pubescens Poueret 272
Saxifraga pubescens Pourret subsp. iratiana

(F. W. Schultz) Engl. et Irmseh. in EngI. 273
Saxifraga pubescens Pourret subsp.

pubescens 273
Saxifeaga x senneni Luizet 270
Saxifraga stellaris L. subsp. alpigena Temesy 264
Saxifraga x sudrei Luizet et Soulié 272
Saxifraga tenuifolia Rouy et Camus 270
Saxifraga x verguini Luizet et SouLié 273
Saxifraga virginis-mariae Sen. 267
SAXIFRAGACEAE 264
Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria 557
Seabiosa graminifolia L. 557
Seabiosa suecisa L. 554
Schoenlls nigricans L. 731
Seilla Iilio-hyacinthlls L. 653
Scirpus eernuus Vahl. 729
Scirplls cespitosus L. 729
Scirpus holoschoenus L. 728
Scirpus savii Seb. et Mauri 729
Seirpus setaceus L. 729
Scleranthus annuus L. subsp. annu us 178
Scleranthus annuus L. subsp. polycarpos

(L.) Thell. in Schinz et Thell. 178
Scleeanthus peeennis L. var. perennis 177
Scleranthus perennis L. var. polycnemoides

(WK. et Costa) comb. nova 177
Scleranthus uncinatus Schur. 178
Scleropoa rigida (L.) Griseb. 689
Scolopendrium officinale Sm. 117
Scorzonera hirsuta L. 622
Seorzonera hispanica L. 621
Scorzonera humilis L. 621
Scorzonera laciniata L. 621
Scrophularia alpestris Gay ex DC. 505
Serophularia canina L. subsp. hoppii

(Koch) P. Fouen. var. pyrcnaea O. Bolòs
et Vigo 506

Scrophularia crithmifolia Boiss. 506
Scrophularia nodosa L. 506
SCROPHULARIACEAE 502
Scutellaria alpina L. subsp. alpina 476
Secale cereale L. 727
Sedum acre L. 259
Sedum album L. 260
Sedum alpestre ViII. 259
Sedurn altissimum Poir. 257
Sedum anglicum Hudson 260
Sedum annuurn L. 263
Sedum atraturn L. 263
Sedum brevifolium DC. 261
Sedum candollei Hamct 254
Sedum dasyphyllum L. 261
Sedum elegans Lej. 259
Sedum forsteranum Sm. 259
Sedum hirsutum All. 261
Sedum montanum Song. et Perr. 258



Sedum nicaeense AU. 257 Sideritis hirsuta L. 477 
Sedum purpurascens Koch 257 Sideritis hyssopifolia L. 477 
Sedum reflexum L. 258 Sideritis hyssopifolia L. subsp. guillonii 
Sedum rhodiola DC. 263 (Timb.-Lagr.) Rouy 477 
Sedum rupestre L. subsp. montanum (Song. Sideritis hyssopifolia L. subsp. hyssopifolia 478 

et Perr.) Hegi et Schmid 258 Sideritis mariae Sen. 477 
Sedum rupestre L. subsp. reflexum (L.) Hegi Sieglingia decumbens (L.) Bernh. 722 

et Schmid 258 Sieversia montana (L.) Sprengel 290 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau 257 Silaus virescens (Sprengel) Boiss. 409 
Sedum telephium L. subsp. fabada (Koch) Silene acaulis (L.) Jacq. 186 

Kirschleger 257 Silene alba (Miller) E.H.L. Krause in Sturm 
Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) subsp. divaricata (Reichenb.) Walters 187 

Krocker 257 Silene borderi Jordan 185 
Sedum telephium L. subsp. telephium 257 Silene brachypoda Rouy 183 
Sedum tenuifolium (Sibth. et Sm.) Strobl. 259 Silene ciliata Pourret 184 
Sedum villosum L. 262 Silene conoidea L. 188 
Selaginella selaginoides (L.) Link 110 Silene cucubalus Wibel 183 
Selaginella spinosa Beauv. 110 Silene dichotoma Ehrh. 188 
Selaginella spinulosa A. Br. 110 Silene dioica (L.) Clairv. 187 
SELAGINELLACEAE 110 Silene gallica L. 188 
Selinum pyrenaeum (L.) Gouan 418 Silene nocturna L. 188 
Sempervivum arachnoideum L. 255 Silene inflata Sm. 183 
Sempervivum x cerdanum G. Gautier 256 Silene nutans L. 183 
Sempervivum minimum Timbal. 255 Silene rupestris L. 186 
Sempervivum montanum L. 255 Silene saxifraga L. 184 
Sempervivum tectorum L. 256 Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. 
Senecio adonidifolius Loisel. 598 alpina (Lam.) Schinz et R. Keller 184 
Senecio aquaticus Hill 598 Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. 
Senecio doronicum (L.) L. 597 prostrata (Gaudin) Chater et Walters 184 
Senecio incanus L. 597 Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. 
Senecio jacobaea L. 598 vulgaris 183 
Senecio leucophyllus DC. 596 Silybum marianum (L.) Gaertner 610 
Senecio pyrenaicus L. 597 SIMARUBACEAE 367 
Senecio tournefortii Lapeyr. 597 Sinapis arvensis L. var. arvensis 251 
Senecio viscosus L. 598 Sinapis arvensis L. var. orientalis 
Senecio vulgaris L. 599 (L.) Koch et Ziz. 251 
Sequoiadendron gigantcum (Lindley) Sinapis cheiranthus (Vill.) Koch 251 

Buchholz 128 Sisymbrella aspera (L.) Spach subsp. 
Serrafalcus squarrosus (L.) Bab. 702 aspera 230 
Serratula tinctoria L. 610 Sisymbrella aspera (L.) Spach subsp. 
Sesamoides pygmaea (Scheele) 0 . Kuntze 254 praeterita Heywood 231 
Seseli annuum L. subsp. annuum 410 Sisymbrium acutangulum auct. 223 
Seseli coloratum Ehrh. 410 Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. 
Seseli libanotis (L.) Koch subsp. libanotis chrysanthum (Jordan) Rouy et Fouc. 223 

var. pyrenaicum Briq. 409 Sisymbrium columnae Jacq. 223 
Seseli montanum L. 410 Sisymbrium irio L. 223 
Seseli montanum L. var. nanum Seg. 410 Sisimbrium longesiliquosum WK. 223 
Seseli nanum Duf. 410 Sisymbrium macroloma Desf. 223 
Seseli peucedanoides (Bieb.) Kos.-Pol. 409 Sisymbrium officinale (L.) Scop. 225 
Sesleria albicans Kit. ex Schultes 698 Sisymbrium Orientale L. 223 
Sesleria calcarea (Pers.) Opiz 698 Sisymbrium Orientale L. subsp. gaussenii 
Sesleria coerulea (L.) Ard. subsp. 

calcarea (Celak) Hegi 
Sesleria varia (Jacq.) Wettst. 
Setaria italica (L.) P. Beauv. 
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. 

(Chouard) O. Bolös et Vigo 223 Sesleria coerulea (L.) Ard. subsp. 
calcarea (Celak) Hegi 

Sesleria varia (Jacq.) Wettst. 
Setaria italica (L.) P. Beauv. 
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. 

698 
698 
726 
725 

Sisymbrium pinnatifidum (Lam.) DC. 
Sisymbrium pyrenaicum (L.) Vill. 
Sisymbrium sophia L. 
Sisymbrium thalianum (L.) Gay 
SOLANACEAE 

225 
223 
226 
226 
500 

Setaria viridis (L.) P. Beauv. 725 Solanum dulcamara L. 501 
Sherardia arvensis L. 453 Solanum lycopersicum L. 502 
Sibbaldia procumbens L. 301 Solanum nigrum L. subsp. nigrum 501 
Sideritis endressii WK. 478 Solanum nigrum L. subsp. villosum (L.) 
Sideritis eynensis Sen. 478 Ball. var. villosum 501 
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Sedum nicaeense All. 257 Sideritis hirsuta L. 477
Sedum purpurascens Koch 257 Sideritis hyssopifolia L 477
Sedum reflexum L. 258 Sideritis hyssopifolia L subsp. guilJonü

I
Sedum rhodiola DC. 263 (Timb.-Lagr.) Rouy 477
Sedum rupestre L. subsp. montanum (Sang. Sideritis hyssopifoLia L subsp. hyssopifolia 478

et Perr.) Hegi et Schmid 258 Sideritis mariae Sen. 477
Sedum rupestre L. subsp. reflexum (L.) Hegi Sieglingia decumbens (L) Bernh. 722

et Schmid 258 Sicversia montana (L.) Sprengel 290
Sedum sediforme (Jacq.) Pau 257 Silaus virescens (Sprengel) Bois.s. 409
Sedum telephium L. subsp. fabaria (Koch) Silene acaulis (L.) Jacq. 186

Kirschleger 257 Silene alba (Miller) E.H.L. Krause in Sturm
Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) subsp. divaricata (Reichenb.) \Vallers 187

Krocker 257 Silene borderi Jordan 185
Sedum tclcphium L. subsp. tclcphium 257 Silene brachypoda Rouy 183
Sedum tenuifolium (Sibth. et Sm.) Strobl. 259 Silene ciliata Pourrct 184
Sedum villosum L. 262 Silene conoidea L. 188
Sclaginclla sclaginoidcs (L.) Link 110 Silene cucubalus Wibcl 183
Selaginella spinosa Beauv. 110 Silene dichotoma Ehrh. 188
Selaginella spinulosa A. Br. 110 Silene dioica (L.) Clairv. 187
SELAGINELLACEAE 110 Silene gamca L 188
Selinum pyrenaeum (L.) Gouan 418 Silene nocturna L. 188
Sempervivum arachnoideum L. 255 Silene innata Sm. 183
Sempervivum x cerdanum G. Gautier 256 Silene nutans L. 183
Sempervivum minimum Timbal. 255 Silene rupestris L. 186
Sempervivum montanum L. 255 Silene saxifraga L 184
Sempervivum tectorurn L. 256 Silene vulgaris (Moench) Gareke subsp.
Senecio adonidifolius Loisel. 598 alpina (Lam.) Sehmz et R. KeUer 184
Senecio aquaticus HiII 598 Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp.
Senecio doronicum (L.) L. 597 prosuata (Gaudin) Chater et Walters 184
Scnecio incanus L. 597 Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp.
Senecio jacobaea L. 598 vulgaris 183
Senecio leucophyllus DC. 596 Silyburn marianum (L.) Gaertner 610
Senecio pyrenaicus L. 597 SIMARUBACEAE 367
Scnecio tournefortii Lapeyr. 597 Sinapis arvensis L. var. arvensis 251
Scnecio viscosus L. 598 Sinapis arvensis L. Var. orientalis
Senecio vulgaris L. 599 (L.) Koch et Zil. 251
Seqlloiadendron giganteulll (Lindlcy) Sinapis cheiranthus (Viii.) Koch 251

Buchholz 128 Sisymbrella aspcra (L.) Spaeh subsp.
Scrrafalcus squarrosus (L.) Bab. 702 aspera 230
Serratula tinctoria L. 610 SisymbreUa aspcra (L.) Spaeh subsp.
Sesamoides pygmaea (Schecle) O. Kuntze 254 praeterita Hcywood 231
Seseli annuum L. subsp. annuum 410 Sjsymbrium acutangulum auet. 223
Seseli coloratum Ehrh. 410 Sisymbrium austriacum Jacq. subsp.
Seseli libanotis (L.) Koeh subsp. libanotis ehrysanthum (Jordan) Rouy et Foue. 223

var. pyrenajcum Briq. 409 Sisymbrium columnae Jacq. 223
Seseli montanum L. 410 Sisymbrium irjo L. 223
Seseli montanum L. var. nanum Seg. 410 Sisimbrium longesiliquosum WK. 223
Seseli nanum Dur. 410 Sisymbrium maeroloma Desf. 223
Seseli peueedanoides (Bieb.) Kos.·Po!. 409 Sisymbrium officinale (L.) Scop. 225
Scsleria albicans Kit. ex Sehultes 698 Sisymbrjum orjentale L. 223
Sesleria calcarea (Pers.) Opiz 698 Sisymbrium oricntale L. subsp. gaussenii

Sesleria eoer~lea (L.) Ard. subsp. (Chouard) O. Bolòs et Vigo 223
calcarea (Celak) Hegi 698 Sisymbrium pinnatifidum (Lam.) DC. 225

Sesleria varia (Jacq.) Wettst. 698 Sisymbrium pyrenaicum (L.) ViU. 223
Setaria italica (L.) P. Beauv. 726 Sisymbrium sophia L. 226
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. 725 Sisymbrium thalianum (L.) Gay 226

Setaria viridis (L.) P. Beauv.
SOLANACEAE 500

725 Solanum dulcamara L- 501Sherardia arvensis L- 453 Solanum lycopersicum L. 502Sibbaldia procumbens L. 301 Solanum nigrum L. subsp. nigrum 501Sideritis endressii \VK. 478 Solanum nigrum L. subsp. villosum (L.)
Sideritis eynensis Sen. 478 BaU. Var. villosum 501



Solanum tuberosum L. 501 Symphytum officinale L. 467 
Soldanella alpina L. 437 Symphytum tuberosum L. subsp. tuberosum 468 
Solidago canadensis L. 569 Syringa vulgaris L. 443 
Solidago virgaurea L. 569 
Solidago virgaurea L. subsp. alpestris (Waldst Tamus communis L. 662 

et Kit. in WiUd.) Hayek 569 Tanacetum alpinum (L.) Schultz Bip. 587 
Solidago virgaurea L. subsp. minuta (L.) 

569 
Tenacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. 587 

Arcangeli 569 Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. 587 
Sonchus aquatilis Pourret 623 Tanacetum vulgare L. 586 
Sonchus asper (L.) Hill 622 Taraxacum gr. dissectum (Ledeb.) Ledeb. 625 
Sonchus maritimus L. subsp. aquatilis 

623 
Taraxacum gr. laevigatum (Willd.) DC. 626 

(Pourret) Nyman 623 Taraxacum gr. officinale Weber 627 
Sonchus oleraceus L. 623 Taraxacum gr. panalpinum Van Soest 626 
Sorbus aria (L.) Crantz 310 Taraxacum pyrenaicum Reuter 625 
Sorbus aucuparia L. 309 TAXACEAE 130 
Sorghum bicolor (L.) Moench 726 TAXIDAE 130 
Sorghum vulgare Pers. 726 TAXODIACEAE 128 
SPARGANIACEAE 728 Taxus baccata L. 130 
Sparganium erectum L. 728 Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. 244 
Sparganium ramosum Hudson 728 Tetragonolobus maritimus (L.) Roth var. 
Spartium junceum L. 319 siliquosus (L.) O. Bolòs et Vigo 350 
Spergella nuriensis Vayr. 176 Teucrium aureum Sehr. 476 
Spergula arvensis L. . 
Spergula morisonii Boreau 

181 Teucrium botrys L. 475 Spergula arvensis L. . 
Spergula morisonii Boreau 181 Teucrium chamaedrys L. subsp. pinnatifidum 
Spergula pentandra L. 181 (Sen.) Rech.f. 475 
Spergula vernalis auct. 181 Teucrium polium L. subsp. aureum (Sehr.) 
Spergularia campestris (L.) Asch. 181 Arcangeli 476 
Spergularia rubra (L.) J. et C. Presi 181 Teucrium pyrenaicum L. var. catalaunicum 
SPERMATOPHYTA 123 Sen. 475 
Spiraea cantoniensis Lour. 280 Teucrium scorodonia L. 474 
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard 754 Thalictrum alpinum L. 218 
Spiranthes autumnalis L.C.M. Richard 754 Thalictrum aquilegifolium L. 217 
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. 754 Thalictrum flavum L. subsp. glaucum (Desf.) 
Sporobolus indicus (L.) R.Br. 725 Batt. in Batt. et Trabut 219 
Sporobulus poiretti (Roem. et Schultes) Thalictrum minus L. subsp. minus 218 

Hitchc. 725 Thalictrum minus L. subsp. minus var. majus 
Stachys alpina L. 483 (Crantz) Crépin 219 
Stachys annua (L.) L. 485 Thalictrum minus L. subsp. minus var. 
Stachys heraclea All. 484 pyrenaicum (Jordan) O. Bolòs et Vigo 219 
Stachys officinalis (L.) Trevisan 483 Thalictrum minus L. subsp. pubescens 
Stachys palustris L. 484 (Schleicher ex DC.) Rouy et Fouc. 219 
Stachys recta L. 484 Thalictrum minus L. subsp. saxatile 
Stachys sylvatica L. 484 Schinz et Keller 219 
Staehelina dubia L. 602 Thalictrum saxatile DC. 219 
Statice alpina Po ir. 438 Thalictrum simplex L. subsp. simplex 219 
Statice montana Miller 438 Thalictrum tuberosum L. 217 
Statice plantaginea auct. 440 THELYPTERIDACEAE 113 
Stellaria alsine Grimm 171 Thelypteris phegopteris (L.) Slosson 113 
Stellaria graminea L. 171 Thesium alpinum L. 147 
Stellaria holostea L. 170 Thesium divaricatum Jan. ex Mert. et Koch 148 
Stellaria media (L.) Vili. 170 Thesium pratense Ehrh. ex Schräder 147 
Stellaria neglecta Weihe 170 Thesium pyrenaicum Pourret 147 
Stellaria nemorum L. subsp. Thlaspi alpestre L. subsp. alpestre var. 

glochidisperma Murb. 170 talionis (Sen.) O. Bolòs et Vigo 245 
Stellaria uliginosa Murray 171 Thlaspi alpestre L. subsp. brachypetalum 
Stenactis annua (L.) Less. 571 (Jordan) Durand et Pittier 245 
Streptopus amplexifolius DC. 658 Thlaspi arvense L. 244 
Succisa pratensis Moench 554 Thlaspi perfoliatum L. 245 
Swertia perennis L. 452 Thrincia hispida (Schousboe) Roth 619 
Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake 550 Thuja orientalis L. 128 
Symphoricarpos racemosa Michx 550 THYMELAEACEAE 380 
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Solanum tuberosum L. 501 Symphytum officinale L 467
Soldanella alpina L. 437 Symphytum tuberosum L. subsp. tuberosum 468
Sotidago canadensis L. 569 Syringa vulgaris L. 443
SoLidago virgaurea L 569
Solidago virgaurea L. subsp. alpestris (Waldst. Tamus communis L. 662

et Kit. in WiUd.) Hayek 569 Tanacetum alpinum (L) Schultz Bip. 587
Solidago virgaurea L subsp. minuta (L) Tenacetum corymbosum (L) Schultz Bip. 587

Arcangeli 569 Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. 587
Sonchus aquatilis Peurret 623 Tanacetum vu1gare L 586
Sonchus asper (L) Hill 622 Taraxacum gro dissectum (Ledeb.) Ledeb. 625
Sonchus maritimus L subsp. aquatilis Taraxacum gro laevigatum (Willd.) DC, 626

(Paurrel) Nyman 623 Taraxacum gro officinale Weber 627
Sonchus oleraceus L 623 Taraxacum gro panalpinum Van Soest 626
Sorbus aria (L) Crantz 310 Taraxacum pyrenaicum Reuter 625
Sorbus aucuparia L. 309 TAXACEAE 130
Sorghum bicolor (L.) Moench 726 TAXlDAE 130
Sorghum vulgare Pers. 726 TAXODIACEAE 128
SPARGANIACEAE 728 Taxus baccata L. 130
Sparganium erectum L. 728 Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. 244
Sparganium ramosum Hudson 728 Tetragonolobus maritimus (L.) Roth var.
Spartium junceum L. 319 siliquosus (L.) O. Bolòs et Vigo 350
SpergeUa nuriensis Vayr. 176 Teucrium aureum Sehr. 476
Spergula arvensis L. <- 181 Teucrium botrys L. 475
Spergula morisonü Boreau 181 Teucrium chamaedrys L. subsp. pinnatifidum
Spergula pentandra L 181 (Sen.) Rech.f. 475
Spergula vernalis auct. 181 Teucrium polium L. subsp. aureum (Sehr.)
Spergularia campestris (L) Asch. 181 Arcangeli 476
Spergularia rubra (L.) J. et C. Pres] 181 Teucrium pyrenaicum L. var. cata1aunicum
SPERMATOPHYTA 123 Sen. 475
Spiraea cantoniensis Lour. 280 Teucrium scorodonia L. 474
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard 754 Thalictrum alpinum L. 218
Spiranthes autumnalis L.C.M. Richard 754 Thalictrum aquilegifolium L. 217
Spiranthes spiraHs (L.) Chevall. 754 Thalictrum llavum L. subsp. glaucum (Desf.)
Sporobolus indicus (L.) R.Br. 725 Batt. in BaU. et Trabut 219
Sporobulus poiretti (Roem. et Schultes) Thalictrum minus L. subsp. minus 218

Hitchc. 725 Thalictrum minus L. subsp. minus var. majus
Stachys alpina L. 483 (Crantz) Crépin 219
Stachys annua (L.) L. 485 Thalictrum minus L. subsp. minus var.
Stachys heraclea All. 484 pyrenaicum (Jordan) O. Bolòs et Vigo 219
Stachys officinalis (L.) Trevisan 483 Thalictrum minus L. subsp. pubescens
Stachys palustris L. 484 (Sch1eicher ex DC.) Rouy et Fouc. 219
Stachys recta L. 484 Thalictrum minus L. subsp. saxatile
Stachys sylvatica L. 484 Schinz et Keller 219
Staehelina dubia L 602 Thalictrum saxatile DC. 219
Statice alpina Poir. 438 Thalictrum simplex L. subsp. simplex 219
Statice montana Miller 438 Thalictrum tuberosum L 217
Statice plantaginea auct. 440 THELYPTERIDACEAE 113
Stellaria alsine Grimm 171 Thelypteris phegopteris (L.) Slosson 113
Stellaria graminea L 171 Thesium alpinum L 147
Stellaria holostea L 170 Thesium divaricatum Jan. ex Mert. et Koch 148
SteUaria media (L.) VilI. 170 Thesium pratense Ehrh. ex Schrader 147
Stellaria neglecta Weihe 170 Thesium pyrenaicum Pourret 147
SteUaria nemorum L. subsp. Thlaspi alpestre L subsp. alpestre var.

glochidisperma Murb. 170 talionis (Sen.) O. Bolòs et Vigo 245
Stellaria uliginosa Murray 171 Thlaspi alpestre L. subsp. biachypetalum
Stenactis annua (L.) Less. 571 (1ordan) Durand et Pittier 245
Streptopus amplexifolius DC. 658 Th1aspi arvense L 244
Succisa pratensis Moench 554 Thlaspi perfoliatum L. 245
Swertia perennis L. 452 Thrincia hispida (Schousboe) Roth 619
Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake 550 Thuja orientalis L. 128
Symphoricarpos racemosa Michx 550 THYMELAEACEAE 380



Thymelaea dioica (Gouan) All. 382 
Thymelaeae tinctoria (Pourr.) Endl. 

subsp. nivalis P. Monts. 382 
Thymus callitrichifolius Sen. 496 
Thymus froelichianus Opiz 494 
Thymus x gili Sen. 450 
Thymus lanuginosus Schk. 494 
Thymus mariae Sen. 450 
Thymus nervosus Gay ex WK. 492 
Thymus x nuriensis Sen. et Pau 492 
Thymus oreus Charbonnel 450 
Thymus x paui Sen. et Ronniger 450 
Thymus polytrichus auct. p.p. 494 
Thymus praecox Opiz subsp. polytrichus 

(A. Kerner ex Borbäs) Jalas 491 
Thymus pseudoserpyllum Negre 450 
Thymus pulegioides L. subsp. carniolicus 

(Borbäs) P. Schmidt 494 
Thymus pulegioides L. subsp. pulegioides 493 
Thymus pulegioides L. var. vestitus (Lange) 

Jalas 494 
Thymus serpyllum s.l. 495 
Thymus serpyllum L. subsp. caroli Sen. 

et Ronniger 494 
Thymus serpyllum L. subsp. chamaedrys 

(Fries) Vollmann 493 
Thymus serpyllum L. var. confertus 

Gr. et Godr. 492 
Thymus vulgaris L. 490 
Thymus vulgaris L. var. palearensis 

O. Bolos et Vigo 491 
Typha latifolia L. 728 
TYPHACEAE 728 
Tilia cordata Miller 377 
Tilia platyphyllos Scop. 378 
Tilia x vulgaris Hayne 378 
TILIACEAE 377 
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. 646 
Tordylium maximum L. 421 
Toriiis anthriscus (L.) C.C. Gmelin 423 
Toriiis arvensis (Hudson) Link subsp. 

arvensis 423 
Toriiis japonica (Houtt.) DC. 423 
Toriiis nodosa (L.) Gaertner 423 
Tragopogon crocifolius L. subsp. 

crocifolius 622 
Tragopogon porrifolius L. subsp. 

australis (Jordan) Nyman 622 
Tragopogon pratensis L. 622 
Tragopogon pratensis L. subsp. minor 

(Miller) Wahlenb. 622 
Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis 622 
Trichophorum cespitosum (L.) Hartman 729 
Trifolium alpinum L. 339 
Trifolium angustifolium L. 347 
Trifolium arvense L. 345 
Trifolium aureum Pollich 344 
Trifolium badium Schreber 342 
Trifolium campestre Schreber 344 
Trifolium dubium Sibth. 344 
Trifolium fragiferum L. 342 

Trifolium glomeratum L. 342 
Trifolium incarnatum L. subsp. incarnatum 345 
Trifolium lagopus Pourret ex Willd. 347 
Trifolium medium L. 346 
Trifolium minus Sm. 344 
Trifolium montanum L. 340 
Trifolium ochroleucon Hudson 348 
Trifolium pallescens Schreber 341 
Trifolium patens Schreber 344 
Trifolium pratense L. 346 
Trifolium pratense L. var. alpinum Hoppe 346 
Trifolium pratense L. var. frigidum Gaudin 346 
Trifolium pratense L. var. nivale Koch 346 
Trifolium pratense L. var. pratense 346 
Trifolium pratense L. var. sativum Schreber 346 
Trifolium pratense L. var. villosum DC. 346 
Trifolium procumbens L. 344 
Trifolium repens L. 341 
Trifolium repens L. var. alpestre Guss. 341 
Trifolium rubens L. 347 
Trifolium scabrum L. 345 
Trifolium smyrnaeum Boiss. 347 
Trifolium spadiceum L. 343 
Trifolium striatum L. 345 
Trifolium thalii Vill. 342 
Triglochin palustris L. 645 
Trimorpha pyrenaica (Pourret) Vierh. 572 
Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca 415 
Trisetaria flavescens (L.) Maire 711 
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. subsp. 

flavescens 711 
Triticum aestivum L. 704 
Trollius europaeus L. 197 
Tulipa australis Link 652 
Tulipa gr. gesnerana L. 660 
Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link) 

Pamp. 652 
Tunica prolifera (L.) Scop. 190 
Turritis glabra L. 235 
Tussilago farfara L. 593 

ULMACEAE 144 
Ulmus campestris auct. 145 
Ulmus carpinifolia G. Suckow 145 
Ulmus glabra Hudson 144 
Ulmus minor Miller 145 
Ulmus scabra Miller 144 
UMBELLIFERAE 402 
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy 254 
Umbilicus sedoides (DC.) DC. 254 
Urtica dioica L. 146 
Urtica urens L. 146 
URTICACEAE 146 

Vaccaria pyramidata Medicus 189 
Vaccinium myrtillus L. 430 
Vaccinium uliginosum L. 429 
Valeriana globulariifolia Ramond ex DC. 552 
Valeriana montana L. 552 
Valeriana officinalis L. 550 
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Thymelaea dioica (Gouan) AU. 382 Trifolium glomeratum L. 342
Thymelaeae tinctoria (Pourr.) Endl. Trifolium incarnatum L. subsp. incarnatum 345

subsp. nivalis P. Monts. 382 Trifolium lagopus Pourret ex Willd. 347
Thymus callitrichifolius Sen. 496 Trifolium medium L. 346
Thymus froelichianus Opa 494 Trifolium minus Sm. 344
Thymus x gi1i Sen. 450 Trifolium montanum L. 340
Thymus lanuginosus Schk. 494 Trifolium ochroleucon Hudson 348
Thymus mariae Sen. 450 Trifolium pallescens Schreber 341
Thymus nervosus Gay ex WK. 492 Trifolium patens Schreber 344
Thymus x nur¡eosís Sen. et Pau 492 Trifoliurn pratense L. 346
Thymus oreus Charbonnei 450 Trifolium prateose L. var. alpinum Hoppe 346
Thymus x pau i Sen. et Ronniger 450 Trifolium pratense L. var. frigidum Gaudin 346
Thymus polytrichus auet. p.p. 494 Trifolium pratense L. var. n¡vale Koch 346
Thymus praecox Opiz subsp. polytrichus Trifolium pratense L. var. pratense 346

(A. Kerner ex Borbas) Jalas 491 Trifolium pratense L. var. sativum Sclueber 346
Thymus pseudoserpyllum Nègre 450 Trifolium pratense L. var. villosum DC. 346
Thymus pulegioides L. subsp. carniolicus Trifolium procumbens L. 344

(Borbas) P. Schmidt 494 Trifolium repens L. 341
Thymus pulegioides L. subsp. pulegioides 493 Trifolium repens L. var. alpestre Guss. 341
Thymus pulegioides L. var. vestitus (Lange) Trifolium rubens L. 347

Jalas 494 Trifolium scabrum L. 345
Thymus serpyllum s.l. 495 Trifolium smyrnaeum Boiss. 347
Thymus scrpyUum L. subsp. caroli Sen. Trifolium spadiceum L. 343

et Ronniger 494 Trifolium striatum L. 345
Thymus serpyUum L. subsp. chamaedrys Trifolium thalii Vill. 342

(Fries) VoUmann 493 Triglochin palustris L. 645
Thymus serpyllum L. var. confertus Trimorpha pyrenaica (Pourret) Vierh. 572

Gr. et Godr. 492 Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca 415
Thymus vulgaris L. 490 Trisetaria navescens (L.) Maire 711
Thymus vulgaris L. var. palearensis Trisetum navescens (L.) P. Beauv. subsp.

O. Bolòs et Vigo 491 flavescens 711
Typha 1atifolia L. 728 Triticum aestivum L. 704
TYPHACEAE 728 Trollius europaeus L. 197
TUia cordata Miller 377 Tulipa australis Link 652
TiIia platyphyl10s Scop. 378 Tulipa gro gesnerana L. 660
Tilia x vulgaris Hayne 378 Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link)
T1LIACEAE 377 Pamp. 652
Tofieldia calycu1ata (L.) Wahlenb. 646 Tunica prolifera (L.) Scop. 190
Tordylium maximum L. 421 Turritis glabra L. 235
Torilis anthriscus (L.) C.C. Gmelin 423 Tussi1ago farfara L. 593
Torilis arvensis (Hudson) Link subsp.

arvensis 423
ULMACEAE 144Torilis japonica (Houtt.) DC. 423

Torilis nodosa (L.) Gaertner 423 Ulmus campestris auct. 145

Tragopogon crocifolius L. subsp. Ulmus carpinifolia G. Suckow 145

crocifolius 622 Ulmus glabra Hudson 144

Tragopogon porrifolius L. subsp. Ulmus minor Miller 145

australis (Jordan) Nyman 622 Ulmus scabra Miller 144
UMBELLIFERAE 402

Tragopogon pratensis L. 622 Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy 254
Tragopogon pratensis L. subsp. minar Umbilicus sedoides (DC.) DC. 254

(Miller) WahJenb. 622 Urtica dioica L. 146
Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis 622 Urtica urens L. 146
Trichophorum cespitosum (L.) Hartman 729 URTlCACEAE 146
Trifolium alpinum L. 339
Trifolium angustifolium L. 347
Trifolium arvense L. 345 Vaccaria pyramidata Medicus 189
Trifolium aureum Pol1ich 344 Vaccinium myrtiIJus L. 430
Trifolium badium Sclueber 342 Vaccinium uliginosum L. 429
Trifolium campestre Schreber 344 Valeriana globulariifolia Ramond ex DC. 552
Trifolium dubium Sibth. 344 Valeriana montana L. 552
Trifolium fragiferum L. 342 Valeriana officinalis L. 550



Valeriana pyrenaica L. 551 Verónica serpyllifolia L. subsp. nummularioi-
Valeriana tripteris L. 552 des (Lecoq et Lamotte) Dostal 513 
VALERIANACEAE 550 Verónica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia 513 
Valerianella aurícula DC. 550 Verónica spicata L. 521 
Valerianella dentara (L.) Pollich 550 Verónica teucrium auct. 516 
Valerianella morisonii (Sprengel) DC. 550 Verónica teucrium subsp. vahlii Gaud. 516 
Valerianella rimosa Bast. 550 Verónica triphyllos L. 519 
Veratrum álbum L. 646 Verónica urticifolia Jacq. 516 
Verbascum blattaria L. 502 Verónica verna L. 520 
Verbascum boerhavii L. 503 Viburnum lantana L. 546 
Verbascum chaixii Vill. subsp. chaixii 505 Viburnum opulus L. 547 
Verbascum x euryale Franchet 504 Vicia angustifolia L. 330 
Verbascum flocosum Waldst. et Kit. 504 Vicia atropurpúrea Desf. 329 
Verbascum x gonzali Sen. 505 Vicia benghalensis L. 329 
Verbascum lychnitis L. 504 Vicia cracca L. subsp. cracca 327 
Verbascum lychnitis L. var. nuriense Vicia cracca L. subsp. gerardii Gaudin 327 

(Sen.) Murb. 504 Vicia cracca L. subsp. tenuifolia (Roth) 
Verbascum macrurum Ten. 503 Gaud. 327 
Verbascum majale DC. 503 Vicia faba L. 355 
Verbascum montanum Schrad. 503 Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray 329 
Verbascum nigrum L. 505 Vicia incana Gouan 327 
Verbascum phlomoides L. 502 Vicia lathyroides L. 331 
Verbascum pulverulentum Vill. 504 Vicea lútea L. subsp. lútea 331 
Verbascum x spurium Koch 503 Vicia onobrychioides L. 328 
Verbascum thapsus L. subsp. crassifolium Vicia orobus DC. 326 

(Lam.) Murb. 503 Vicia pannonica Crantz subsp. purpurascens 
Verbena officinalis L. 473 (DC.) Are. 330 
VERBENACEAE 473 Vicia pannonica Crantz subsp. striata (Bieb.) 
Verónica alpina L. 514 Nyman 330 
Verónica anagallis-aquatica Guss. 520 Vicia peregrina L. 331 
Verónica apennina Tausch 514 Vicia pyrenaica Pourret 329 
Verónica aphylla L. 517 Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. 330 
Verónica arvensis L. 520 Vicia sativa L. subsp. sativa 330 
Verónica austríaca L. subsp. vahlii (Gaud.) Vicia sepium L. 330 

D.A. Webb 516 Vicia varia Host. 328 
Verónica beccabunga L. 519 Vicia villosa Roth subsp. dasyearpa (Ten.) 

328 Verónica bellidioides L. subsp. Cavül. 328 
bellidioides 512 Vicia villosa Roth subsp. pseudocracca 

Verónica bellidioides L. subsp. lilacina (Bertol.) P.W. Bail 328 
(Towsend) Nyman 513 Vicia villosa Roth subsp. villosa 328 

Verónica chamaedrys L. 518 Vinca minor L. 452 
Verónica fruticans Jacq. 514 Vincetoxicum hirundinaria Medie, subsp. 
Verónica fruticulosa L. 515 intermedium (Loret et Barran.) Markgraf 453 
Verónica fruticulosa L. subsp. saxatilis Vincetoxicum officinale Moench 453 

(Scop.) Arcang. 514 Viola alba Besser 385 
Verónica gouanii Moretti 516 Viola arenaria DC. 387 
Verónica x gundisalvi Sen. 517 Viola arvensis Murray 392 
Verónica hederifolia L. subsp. hederifolia 521 Viola biflora L. 390 
Verónica latifolia auct. 516 Viola canina L. subsp. canina 389 
Verónica longifolia L. 522 Viola canina L. subsp. montana (L.) Hartman 389 
Verónica montana L. 519 Viola cenisia auct. 390 
Verónica nummularia Gouan 516 Viola cenisia auct. subsp. lapeyrousiana 
Verónica nummulariifolia auct. 516 Rouy et Fouc. 390 
Verónica officinalis L. 518 Viola diversifolia (DC.) W. Becker 390 
Verónica pérsica Poiret 520 Viola hirta L. 386 
Verónica polita Fries 520 Viola lútea Hudson 391 
Verónica ponae Gouan 516 Viola mirabilis L. 386 
Verónica prostrata L. 517 Viola odorata L. 385 
Verónica saxatilis Scop. 514 Viola palustris L. 389 
Verónica serpyllifolia L. subsp. humifusa Viola pyrenaica Ramond ex DC. 386 

(Dickson) Syme 513 Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau 388 
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Valeriana pyrenaica L. 551
Valeriana trip teris L. 552
VALERIANACEAE 550
Valerianella auricula DC. 550
ValerianeUa dentata (L.) Pollich 550
Valerianella morisonü (Sprengel) DC 550
Valerianella cimosa Bast. 550
Veratrum album L. 646
Verbascum blattaria L. 502
Verbascum boerhavii 1. 503
Verbascum chaixü Vill. subsp. chaixii 505
Verbascum x euryale Franchet 504
Verbascum nocosum Waldst. et Kit. 504
Verbascum x gonzali Sen. 505
Verbascurn lychnitis L. 504
Verbascum iychnitis L. var. nuriense

(Sen.) Murb. 504
Verbascum macrurum Ten. 503
Verbascum majale DC. 503
Verbascum montanum Schrad. 503
Verbascum n¡grum L. SOS
Verbascum phlomoides L. 502
Verbascum pulverulentum Vill. 504
Verbascum X spurium Koch 503
Verbascum thapsus L. subsp. crassifolium

(Lam.) Murb. 503
Verbena officinalis L. 473
VERBENACEAE 473
Veronica alpina L. 514
Veronica anagallis-aquatica Guss. 520
Veronica apennina Tausch 514
Veronica aphylla L. 517
Veronica arvensis L. 520
Veronica austriaca L. subsp. vahlii (Gaud.)

D.A. Webb 516
Veronica beccabunga L. 519
Veronica bellidioides L. subsp.

bellidioides 512
Veronica bellidioides L. subsp. Iilacina

(Towsend) Nyman 513
Veronica chamaedrys L. 518
Veronica fruticans Jacq. 514
Veronica fruticulosa L. 515
Veronica fruticulosa L. subsp. saxatilis

(Scop.) Arcang. 514
Veronica gouanü Moretti 516
Veronica x gundisalvi Sen. 517
Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia 521
Veronica latifolia auct. 516
Veronica longifolia L. 522
Veronica montana L. 519
Veronica nummularia Gouan 516
Veronica nummulariifoUa auct. 516
Veronica officinalis L. 518
Veronka persica Poiret 520
Veronica polita Fries 520
Veronica ponae Gouan 516
Veronica prostrata L. 517
Veronica saxatilis Scop. 514
Veronica serpyllifolia L. subsp. humifusa

(Dickson) Syme 513

Veronica serpyllifolia L. subsp. nummuJarioi-
des (Lecoq et Lamotte) Dostal 513

Veronica serpyllifoLia L. subsp. serpyllifolia 513
Veronica spicata L. 521
Veronica teucrium auct. 516
Veronica teucrium subsp. vahlli Gaud. 516
Veronica triphyUos L. 519
Veronica urticifolia Jacq. 516
Veronica verna L. 520
Viburnum lantana L. 546
Viburnum opulus L. 547
Vicia angustifolia L. 330
Vicia atropurpurea OesC. 329
Vicia benghalensis L 329
Vicia cracca L. subsp. cracca 327
Vicia cracca L. subsp. gerardii Gaudin 327
Vicia cracca L. subsp. tenuifolia (Roth)

Gaud. 327
Vicia faba L. 355
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray 329
Vicia incana Gouan 327
Vicia lathyroides L. 331
Vicea lutea L. subsp.lutea 331
Vicia onobrychioides L. 328
Vicia orobus DC. 326
Vicia pannonica Crantz subsp. purpurascens

(DC.) Arc. 330
Vicia pannonica Crantz subsp. striata {Bieb.}

Nyman 330
Vicia peregrina L. 331
Vicia pyrenaica Pourret 329
Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. 330
Vicia sativa L. subsp. sativa 330
Vicia sepium L. 330
Vicia varia Host. 328
Vicia villosa Roth subsp. dasycarpa (Ten.)

C.vil1. 328
Vicia villosa Roth subsp. pseudocracca

(Berto1.) P.W. BaU 328
Vicia villosa Roth subsp. villosa 328
Vinca minor L. 452
Vincetoxicum hirundinaria Medic. subsp.

intermedium (Loret et Barran.) Markgraf 453
Vincetoxicum officinale Moench 453
Viola alba Besser 385
Viola arenaria DC. 387
Viola arvensis Murray 392
Viola biflora L. 390
Viola canina L. subsp. canina 389
Viola canina L. subsp. montana (L.) Hartman 389
Viola cenisia auct. 390
Viola cenisia auct. subsp. lapeyrousiana

Rouy et Fouc. 390
Viola diversifolia (DC.) W. Becker 390
Viola hirta L. 386
Viola lutea Hudson 391
Viola mirabilis L. 386
Viola odorata L. 385
Viola palustris L. 389
Viola pyrenaica Ramond ex DC. 386
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau 388



Viola riviniana Reichenb. 388 
Viola rupestris F.W. Schmidt 387 
Viola ruppii Ali. 389 
Viola saxatilis F.W. Schmidt 392 
Viola suavis Bieb. subsp. sepincola (Jordan) 

Becker var. sepincola (Jordan) O. Bolòs 
et Vigo 385 

Viola sudetica auct. 391 
Viola sylvestris Lam. subsp. riviniana 

(Reichenb.) Tourlet 388 
Viola sylvestris Lam. subsp. sylvestris 388 
Viola tricolor L. subsp. subalpina Gaudin 392 
Viola willkommii R de Roemer 387 
VIOLACEAE 385 
Viscaria alpina (L.) G. Don fil. 182 
Viscum album L. subsp. album 148 
VITACEAE 377 

Vitaliana primuliflora Bertol. 434 
Vitaliana primuliflora Bertol. subsp. 

canescens O. Schwarz 435 
Vitaliana primuliflora Bertol. var. 

canescens (O. Schwarz) comb, nova 
(O. Swarz) 435 

Vitaliana primuliflora Bertol. var. cinerea 
(Sünd.) comb, nova 435 

Vitis vinifera L. 377 
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin 688 

Xanthium spinosum L. 580 
Xatardia scabra (Lapeyr.) Meissner 411 

Zea mays L. 727 
Zinnia elegans Jacq. 645 

Viola riviniana Reiehenb. 388
Viola rupestris F.\V. Schmidt 387
Viola ruppü All. 389
Viola saxatilis f.\V. Schmidt 392
Viola suavis Bieb. subsp. sepincola (Jordan)

Becker var. sepineola (Jordan) O. Bolòs
et Vigo 385

Viola sudet ica auet. 391
Viola sylvestris Lam. subsp. riviniana

(Reichenb.) Tourlet 388
Viola sylvestris lam. subsp. sylvestris 388
Viola tricolor L. subsp. subalpina Gaudin 392
Viola willkommii R de Roemer 387
VIOLACEAE 385
Viscaria alpina (L.) G. Don fil. 182
Viseum album L. subsp. album 148
VITACEAE 377

Yitaliana primulü10ra Bertol.
Vitaliana primulillora Bertol. subsp.

eaneseens O. $chwarz
Vitaliana primuliflora Bertol. var.

canescens (O. $ehwarz) eomb. nova
(O. Swan)

Vitaliana primuhf10ra Benol. var. cinerca
(Sünd.) eomb. nova

Vit is vinifera L.
Vulpia myuros (L.) c.c. Gmelin

Xanthium spinosum L.
Xatardia scabra (Lapeyr.) Meissner

Zea mays L.
Zinnia elegans Jaeq.
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MAPA TOPOIMl'MIC 

UTM: 31T DG 

Abreviatures: C. Coll, Coma; G. Gorges; P. Pic, Puig; R. Riu; S. Serra; T. Torrent; V. Vail. 

Per a/s /Iocs numerats vegeu la llista de topbnims en el text. 
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AbreViatures· e Coll, Coma. G Gorges. P PIC. PUIg, R RIU. S Serra. T. Torrent. V Vall

Per als IJocs numerats vegeu la ¡f¡sra de topomms en el text.

UTM: 31T DG
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M A P A LITOLOGIC 

Terrenys silicis, poc o molt acids 

Roques ígnies i metamàrfiques 

7. Ortogneis 

2. Pórfírs i efusions volcaniques 

Roques sedimentarles 

3. Terrenys primaris, especialment esquits, perbtambé 
calcosqulsts, grauwackes i conglomérats 

4. Gresos, argiles i conglomérats garumnians i per-
motrièsics 

Llicorélles silurianes amb esbaldregalls carbonatics 

5. 

/ OOí'.'ayVÍ V.'".. 

r jf 

7. Calcaries i argiles garumnianes 

8. Calcaries, margues i gresos calcaris eocènics 

Intercalacions de roques carbonàtiques (calcaries i marbres) 
en terrenys esquistosos 

\ra&nanç 

^<7 
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MAPA LITOLÒGIC

Terrenys SilICIS, poc o molt àCIds
Roques ígmes I metamòrfiquesm 1 OrtogneIs

O 2. PòrfIrs' efusIons volcàniques

Roques sed¡mentànes

O 3 Terrenys pf/mans, especialment esquIts, però també

m calcosqUfsrs. grauwackes I conglomerats
4 Gresos, argf/es J conglomerats garummans , per·

motnàs/cs
L!lcorelles sJ!unanes amb esbaldregalls carbonàtIcs

m 5.

8 9
5Km
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MAPA FORESTAL DE LA VALL DE RIBES 

J . V I G O i R. M . M A S A L L E S 

Pi n e g r e (Pinus uncinata) 

Pi r o i g (Pinus sylvestris) 

A v e t (Abies alba) 

Faig (Fagus sylvaticaj 

R o u r e s (Quercus pubescens o Q. petraea), a l g u n 
c o p a m b bar re ja d 'a l t res a rb res . 

V e r n (Alnus glutinosa), g e n e r a l m e n t bar re ja t a m b 
a l t res c a d u c i f o l i s , s o b r e t o t f r e i xes (Fraxinus 
exce/sior) i p o l l a n c r e s (Populus nigra). 

ÍÍT3 Ä « Ä * i E i l ^ 

C a d u c i f o l i s d i v e r s o s : f re i xe (Fraxinus exce/sior), 
bee (Betulapéndula), r ou re sess i l i f l o r ^Qt /e / ' c i / s 
petraea), te l l /T/V/'a platyphyllos), e tc . , m e s c l a t s 
d e m a n e r e s d i f e r e n t s o f e n t c l a p e s u n i f o r m e s 
d i s p o s a d e s en m o s a i c . 

M a s s e s f o r e s t á i s p o c o m o l t d e n s e s . 

B o s c o s m o l t esc la r i ssa t s o a rb res d i s p e r s o s . 

A r b r e d a a j a r d i n a d a (Arboretum). 

Hi 
i t 

5 K m 

[Aixecament efectuat els anys 1981 i 1982) 

MAPA fORESTAL DE LA VALL DE RIBES
per

J VIGO I R. M. MASALLES

PI negre (Pmus uncmata)

P, rOig (Pmus sylvestfls)

Avet (Ables alba)

Faig (Fagus sylvatica)

Roures (Quercus pubescens o Q. petraea), algun
cop amb barreja d'altres arbres

Vern (A/nus glutmosa), generalment barrejat amb
altres caducifolis, sobretot freixes (Fraxinus
excels/or) I pollancres (Populus ntgra)

~ Caducifolis diversos: freixe (Fraxinus excelsior),
.. beç (Be tuia pendula). roure sessiliflor (Quercus

petraea). tell (Tilia platyphyl/os). etc .• mesclats
de maneres diferents o fent clapes uniformes
disposades en mosaic.

D Masses forestals poc o molt denses.

D Boscos molt esclarissats o arbres dispersos.

o Arbreda ajardinada (ArboretumJ.

{Aixecament efectuat els anys 1981 i 1982}

5Km
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