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ALGUNES ESPECIES ADVENTÍCIES I NATURALITZADES 

Haurem de considerar una especie fugissera, per la raresa de 
la troballa, VArctotheca caléndula (L.) Levyns., col-lectada per 
nosaltres a la Plana de Sant Jordi, prop de l'Ametlla de Mar, al 
costat de la carretera N-340, en terrenys ruderalitzats (BC 621280, 
el 13.VI.1976). Exemplars mes ben desenvolupats que els nostres 
els hem vist a l'herbari de l'Institut: l'any 1925, Enric GROS la va 
trobar per primera vegada ais arenáis marítims de les proximitats 
de Cadis (BC 32733), tan abundosa, que va poder centuriar-la per 
a exsiccata; fins el 1946 no apareix la cita de F. BELLOT , deis vol-
tants de La Corunya (BC 104448) i l'any 1951, A. DE BOLOS la 
retroba prop de l'estació de FF.CC. de San Fernando (Cadis) 
(BC 115814 i 115691). 

S'inclou aquesta composta en la tribu Arctotideae per l'engrui-
ximent apical de l'estil, després contret bruscament abaix, de les 
flors hermafrodites del dise. Els aquenis, ovoides, amb vil-la de 
8-10 palletes fimbriades i 5 costelles unilaterals, es veuen en-
bolcallats per una espessa massa de pèls sedosos, llargs, que han 
de facilitar la seva dispersió: van disposais en alvèols de marges 
paleacis amplament fesos, en un réceptacle pía i carnós. Les ligules 
perifèriques del capítol teñen un color groe pàl-lid peí damunt i d'un 
porpra fose al dessota; els flósculs també formen un dise fose. 
S'haurà d'observar la possible repetició d'aquesta cita per a donar 
l'espècie com a novetat a les terres catalanes. (Fig. 1, A). 
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Tambè s'haurà de considerar com a adventicia la Modiola caro-
liniana (L.) G. Don f. un hemicriptòfit de l'America tropical, 
amplament difós en les terres temperades subtropicals de l'Argen
tina, Xile, California, etc., que hem col-lectat (BC 625559, leg. 
VIVES , LLIMONA , SIERRA-RÀFOLS) a les immediacions del Santuari 
de Mont Picaio, prop de Puçol, a l'Horta Valenciana, sòls modifi-
cats. Les possibilitats d'una més ràpida dispersió d'aquesta pianta 
als nostres països, en relació a l'espècie anteriorment citada, es 
veuen augmentades per les caractéristiques radicants de les sèves 
tiges decumbents (Fig. 1, Ba). Pel que sembla, sols hi ha un pareil 
de cites d'aquesta planta a la Peninsula Ibèrica: un plec col-lectat 
a Corrales de Buelma (Santander) per J. M. PEREDA , Com. Dr. 
M. LOSA (BC 136949) el 1956; al sud de Porto, prop d'Oliveira 
de Azemiens, segons la Nova Flora de Portugal de Joao AMARAL 

F R A N C O , Vol. 1:437; fou trobada el 1963. És, doncs, una novetat 
per als Països Catalans i, probablement, per a l'Europa mediterrà-
nia. (Fig. 1, B). 

En canvi, més estesa, naturalitzada, s'ha de considerar la Bidens 
frondosa L., una planta anual que pot assolir fins 2 m d'alçària, 
collida prop de Caldes de Malavella, carni de Caçà (la Selva) als 
llits sorrencs de rieres y rierols (BC 625558, leg. E.S.R., IX, 1977); 
és originària de la costa atlàntica de l'America boréal i ja havia 
estât col-lectada primerament per P. MONTSERRAT a Mataró i a 
Sant Poi el 1944 (BC 619003-4-5 i 6) i posteriorment: 

BC 108675, Montseny: Riera d'Arbûcies, A. et O. BOLOS , 
X.1948. 

BC 124325, Osor, A. et O. BOLÒS , XI. 1953. 
BC 130788, Baix Empordà: Pals, A. et O. BOLÒS , 1954. 

Fig. IA. Arctolheca calendula; Aa, Aspecte general x 0,5; Ab, Flòscul. x 5; 
Ac Organs sexuals, x 5; Ad, Aqueni amb 5 costelles unilaterals. x 5.— B, Mo
diola caroliniana: Ba, Aspecte de la planta, x 0,5: Bb, Fructificació. amb el calze 
gamosèpal i el calicle, x 2; Bc, Carpel bilocular en tali longitudinal, x 5. C. Bi
dens tripartita: Ca, Cb i Ce, tipus de fulles, x 0,5: Cd, aquenis x 2,5. D. Bidens 

frondosa: Da, Db i De, tipus de fulles: Dd, Aqueni, x 2,5. 
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B C 1 3 5 5 1 4 , Catalaunia: Medinyà. FONT QUER et O . BOLOS . 

X . 1 9 5 5 . 

BC 1 4 4 5 5 9 ; El Maresme, Sant Pol de Mar, O . BOLOS , X . 1 9 6 0 . 

En comparar el nostre material, haviem notât diferències morfo-
lôgiques que ens permeteren d'establir que entre els plecs que figu-
raven a l'Institut Botanic com a Bidens tripartita L. hi havia, con-
fosos, exemplars corresponents a B. frondosa: son els que figuren 
a la llista anterior. És evident que ambdues espècies s'assemblen 
força en l'aspecte general i ens els habitats que prefereixen: 

B. tripartita L. (Sp. PI. 8 3 2 ( 1 7 5 3 ) ) . 

Fulles, la majoria, profundament tripinnades, amb lobuls de-
currents; peciols gruixuts, d '1-2 cm de llarg; les superiors simples 
i sèssils; sovint, les inferiors, pentalobades. Els aquenis mesuren 
uns 5 mm de long, amb (2 ) -3 arestes de 2 ,5 mm i en el cas d'ésser 
3 les arestes, l'aqueni és triquetre, i els cilis que s'observen als 
marges del fruit son rigids i deflexats (retrorsos), com els de les 
arestes. (Fig. 1, C). 

B. frondosa L. (Sp. PI. 8 3 1 ( 1 7 5 3 ) ) . 
Fulles en general trifoliolades, sovint pentafoliolades i les supe

riors simples; els peciols, prims, mesuren 2 - 4 cm de long. Aquenis 
d'uns 7 mm de long., biaristats ( 2 - 3 mm), plans sempre, amb la 
superficie de textura rugosa produ'ida per tubercles basais dels cilis, 
als marges i ambdues cares, els quals cilis en aquesta espècie son 
erectes (antrorsos). (Fig. 1, D). 




