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Resum
Des del retrobament de l’esperó de Bolòs al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, se li ha fet un 
seguiment anual (2014-2017) per valorar-ne la dinàmica demogràfica i la possible evolució, comptant in-
dividus juvenils i reproductors emergits cada any, l’alçada de les tiges floríferes i la producció de flors i 
fruits. Aquesta informació s’incorporarà a la base de dades SEFA (Programa de seguiment de flora ame-
naçada). A més, s’ha ampliat l’estudi de germinació amb més individus per obtenir material per confirmar 
el nombre cromosòmic, atès que en l’únic individu estudiat va ser diferent (2n = 16) de les altres pobla-
cions reportades (2n = 18), aquest darrer nombre força rar en la tribu Delphinieae. Es confirma 2n = 16 en 
tots els individus analitzats.
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Resumen
Seguimiento demográfico y verificación de la variabilidad cromosómica de la espuela de Bolòs 
(Delphinium bolosii) en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Desde el reencuentro de la espuela de Bolòs en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, se le 
ha realizado un seguimiento anual (2014-2017) para valorar su dinámica demográfica y su posible evolu-
ción, contabilizando individuos juveniles y reproductores emergidos cada año, la altura de los tallos flo-
ríferos y la producción de flores y frutos. Esta información se incorporará a la base de datos SEFA (Pro-
grama de seguimiento de flora amenazada). Además, se ha ampliado el estudio de germinación con más 
individuos para obtener material para confirmar el número cromosómico, dado que en el único individuo 
estudiado fue distinto (2n = 16) de las otras poblaciones reportadas (2n = 18), número este último bastan-
te raro en la tribu Delphinieae. Se confirma 2n = 16 en todos los individuos analizados.

Palabras clave
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Abstract
Demographic Monitoring and Verification of Chromosomal Variability of the Bolòs Larkspur (Del-
phinium Bolosii) in the Sant Llorenç del Munt i l’Obac Nature Park
After the Bolòs larkspur was rediscovered in Sant Llorenç del Munt i l’Obac Nature Park, annual moni-
toring (2014-2017) was conducted to assess its demographic dynamics and possible evolution, including 
counting young and reproductive individuals emerging every year, the height of the flower stems and 
flower and fruit production. This information will be added to the Standardised Programme for Moni-
toring Endangered Flora (SEFA) database. In addition, the germination study has been extended with more 
individuals to obtain material to confirm the chromosome number, since in the only individual studied 
it was different (2n = 16) from the other reported populations (2n = 18); this latter number is rare in the 
Delphinieae tribe. 2n = 16 is confirmed in all the individuals analysed.
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Introducció

El contingut d’aquesta comunicació inclou una part dels resultats d’un estudi en-
carregat pel Servei d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona a l’Equip de 
Bio logia de la Conservació de Plantes de la Universitat de Barcelona (BioC, <www.
bioc.cat>) a través d’un conveni amb la Fundació Bosch i Gimpera de la UB (Pro-
jecte 307801, Molero et al., 2014) per a l’avaluació, en una segona fase, del retro-
bament de Delphinium bolosii al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

L’esperó de Bolòs, Delphinium bolosii C. Blanché & Molero (Ranunculaceae), és 
una planta endèmica de Catalunya i amenaçada, que figura en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas (RD 139/2011, categoria «en peligro de extinción») i al 
Catàleg d’espècies Amenaçades de Catalunya (D 172/2008, categoria «en perill 
d’extinció»). Per això i pel fet de créixer dins d’un parc natural, des de la Diputació 
es va decidir fer-ne un seguiment anual per valorar-ne la dinàmica demogràfica i 
la possible evolució. Es va dissenyar un pla de seguiment que inclou el recompte 
d’individus juvenils i reproductors, l’alçada de les tiges floríferes i la producció de 
flors i fruits. Aquests darrers paràmetres han de permetre, addicionalment, esti-
mar amb més precisió la potencialitat reproductora de l’espècie al Parc. La infor-
mació obtinguda s’incorporarà al sistema SEFA (2013), que és el Programa de 
seguiment estandarditzat de flora amenaçada de la Xarxa de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona. La guarderia del Parc, amb la col·laboració de membres 
de la Universitat de Barcelona (UB), ha estat duent a terme aquest seguiment anu-
al des de 2014. Es presenten les primeres dades obtingudes.

D’altra banda, com que l’estudi preliminar (Blanché et al., 2014) només es va 
poder fer en l’únic individu descobert (la troballa de nous individus va ser posteri-
or a aquell treball), i atès que D. bolosii és un disploide amb un nombre cromosòmic 
rar dins del gènere i la tribu Delphinieae (Bosch et al., 2016), i com que va sortir di-
ferent del reportat per a l’espècie, es va voler confirmar el nombre cromosòmic en 
altres individus. Per tal d’obtenir material per fer els recomptes (puntes d’arrel de 
llavors germinades), es va ampliar l’estudi de germinació en condicions de labora-
tori amb llavors d’individus diferents, cosa que també va permetre valorar-ne el po-
der germinatiu. Es van caracteritzar les llavors des del punt de vista morfològic i de 
pes per seleccionar les més adients per a la sembra, i es van sotmetre a les mateixes 
condicions que tan bon resultat havien donat prèviament (Blanché et al., 2014).

Seguiment demogràfic

L’esperó de Bolòs és una planta herbàcia vivaç que forma un rizoma subterrani 
perenne, el qual no sempre rebrota cada any. Els individus juvenils emeten una 
roseta de fulles i els adults acaben desenvolupant una tija aèria anual que es mor 
cada període vegetatiu, una vegada ha florit, fructificat i dispersat les llavors. Els 
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juvenils assequen directament les fulles de la roseta i el rizoma torna a entrar en 
estat de latència.

El seguiment demogràfic s’ha desenvolupat durant el període 2014-2017 en els 
dos nuclis on creix l’esperó de Bolòs al Parc, prop de Mura (codi població MUR): 
el nucli A, on es va descobrir inicialment, i el nucli B, en el mateix torrent, a uns 
600 m. Cada any s’han dut a terme censos en tres moments concrets de la fenolo-
gia de la planta, que permeten mesurar els paràmetres següents: en una primera 
visita, que té lloc durant la primera quinzena de maig, es comptabilitza el nombre 
d’individus juvenils (plàntules, si se’n veuen, i rosetes de fulles) i d’adults repro-
ductors, és a dir, els que emeten tija florífera; una segona visita, cap a mitjan juny, 
quan les plantes estan en plena floració, en què es mesura l’alçada de les tiges flo-
ríferes i es compta la producció de flors; i, en una tercera visita, a finals de juliol, 
es quantifica la producció de fruits.

Resultats i discussió

Tot i que quatre anys de seguiment és poc temps per extreure conclusions demo-
gràfiques, en el gràfic 1 es pot intuir un cert creixement de l’esperó al Parc (de 640 
individus trobats el 2014 a 1.350 el 2017), amb una certa fluctuació entre anys, re-
lacionada amb les condicions climàtiques, com la disponibilitat d’aigua en moments 
clau (per exemple, a la primavera, per a la germinació o el rebrot de fulles) i/o la 
temperatura. Crida l’atenció l’any 2017, en què a part d’un nombre més alt d’indi-
vidus, es produeix un increment notable de reproductors (de 88 el 2014 a 196 el 
2017), any amb una primavera molt plujosa (annex, gràfic 8). Els dos nuclis conte-
nen un nombre total d’individus diferent (40-140 en el nucli A enfront de 600-1.200 
en el nucli B).

En la població del Parc (MUR), considerant els dos nuclis alhora, en el període 
d’estudi, de mitjana floreix el 15 % del total d’individus emergits, amb unes oscil-
lacions del 7 al 26 % (gràfic 2), amb un repunt notable el 2017. Si es compara cada 
nucli per separat (gràfic 1), es produeixen diferències notables entre ells, i el nucli 
A presenta un percentatge de floració molt més alt (34 % de mitjana els quatre anys 
seguits) que el B (7 % de mitjana). Cal matisar que al nucli A hi ha molts menys 
individus i petites diferències poden modificar sensiblement la proporció; a més, 
hi podria haver també un petit biaix, atès que en aquest nucli hi ha molta coberta 
vegetal que dificulta la detecció de rosetes, però, sobretot, perquè molts individus 
creixen en codines d’accés difícil que cal controlar amb prismàtics, on els indivi-
dus adults es visualitzen més fàcilment que les rosetes, més difícils de detectar.

L’evolució del percentatge de floració en el període considerat en diferents pobla-
cions de D. bolosii (gràfic 2) mostra que les fluctuacions al Parc segueixen la matei-
xa tendència que en les altres poblacions de la Noguera (RBO) i del Priorat (ULL1 i 
ULL2), on també destaca aquest increment tan notable el 2017. És especialment re-
marcable a Rubió (RBO), on el 2015 i 2016 només es van detectar una cinquantena 
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de reproductors (només va florir el 2 % del total d’individus), enfront del miler del 
2017 (més d’un 30 % dels individus van emetre la tija florífera). Aquest increment és 
tan notori probablement perquè veníem d’un parell d’anys amb condicions climàti-
ques més adverses. Les poblacions de Rubió i Ulldemolins han estat monitorades 
durant molt més temps, en concret des de l’any 2001 (iniciat amb el projecte AFA, 
Bosch et al., 2009) i s’observa una gran fluctuació en els percentatges de floració, 
més alts a RBO (23 % de mitjana, interval 2-48 %) que a ULL1 (12 % de mitjana, in-
terval 5-30 %) i semblant a ULL2 (23 % de mitjana, interval 10-47 %) (dades inèdites).

Gràfic 1. Censos del nombre d’individus juvenils (plàntules i rosetes) i reproductors (tiges 
floríferes) en la població de D. bolosii del Parc (MUR) en el període monitorat
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Gràfic 2. Evolució del percentatge de floració en diferents poblacions de D. bolosii en el 
període monitorat

0

10

20

30

40

50

2014 2015 20172016

ULL1 (Priorat) ULL2 (Priorat)RBO (Noguera)MUR (Bages)

Producció de flors i alçada de les tiges

La inflorescència de D. bolosii és majoritàriament un raïm simple i més rarament 
una panícula, amb una o poques ramificacions laterals petites. En la segona visita, 
en plena floració, s’ha quantificat la producció de flors, tant a la tija principal com 
a les laterals (si n’hi havia) i s’ha mesurat l’alçada de la tija amb l’ajut d’una cinta 
mètrica.

Resultats i discussió

L’esperó de Bolòs al Parc (MUR), en el període considerat, produeix de mitjana 
27 ± 1,2 flors (3-96, n = 175) per planta, amb una certa fluctuació entre anys 
(gràfic 3A). Destaca l’any 2015, en què es va reduir significativament a gairebé 
la meitat, probablement perquè va ser un dels anys amb condicions climàtiques 
més adverses, especialment molt poca pluja a la primavera en comparació dels 
altres anys (annex, gràfic 8). Aquests valors són més baixos que els obtinguts en 
altres poblacions de D. bolosii en el període 1992-1995 (Bosch, 1999): a RBO 
(Noguera), 44 ± 2,8 flors (12-158, n = 102) i a ULL (Priorat), 39 ± 2,3 (14-101, n 
= 74), però dins de l’interval de variació de l’espècie segons les dades del segui-
ment del període 2001-2006 pel projecte AFA (Bosch et al., 2009), en què els va-
lors van oscil·lar entre 18-38 flors per individu de mitjana a RBO i entre 25-38 
flors a ULL. 

Pel que fa a l’alçada de les tiges (gràfic 3B), al Parc (MUR) mesuren de mitja-
na 0,85 ± 0,02 m (0,32-1,61, n = 175) i també presenta una certa fluctuació entre 
anys, seguint el mateix patró que la producció de flors, amb una reducció signi-
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ficativa l’any 2015, atribuïble molt probablement a tenir menys disponibilitat 
d’aigua en els mesos de desenvolupament (annex, gràfic 8). El valor mitjà és lleu-
ment més baix que en altres poblacions de l’espècie: RBO: 0,99 ± 0,01 m (0,22-
1,64, n = 494); ULL: 1,12 ± 0,02 m (0,34-1,88, n = 210) (dades projecte AFA, Bosch 
et al., 2009).

Gràfic 3. A) Producció mitjana (± error estàndard) de flors per individu i B) alçada mitjana 
(± error estàndard) de les tiges floríferes en la població de D. bolosii del Parc (MUR) en el 
període monitorat
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Es produeix una correlació (R2 = 0,7) entre l’alçada de les tiges i la producció de 
flors (gràfic 4). Els gràfics corresponen a l’any 2017, atès que es disposa de més da-
des perquè van emergir més reproductors, però els valors són similars als dels al-
tres anys. La correlació és lleugerament més alta entre l’alçada i el nombre de flors 
de la tija principal (gràfic 4B), en part esperable, que entre l’alçada i el nombre to-
tal de flors (gràfic 4A), tot i que s’assemblen força perquè la majoria de plantes (un 
85 %, aproximadament) són raïms simples, no ramificats.
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Gràfic 4. A) Correlació entre l’alçada de la tija i el nombre total de flors i B) correlació entre 
l’alçada de la tija i el nombre de flors de la tija principal en la població de D. bolosii del Parc 
(MUR). Dades de l’any 2017
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Producció de fruits

L’esperó de Bolòs fa fruits en polifol·licle, amb tres fol·licles per flor. El percentatge 
de fruits produïts amb relació al total de flors inicials (gràfic 5A) ronda el 50 % de 
mitjana, amb una reducció significativa al 25 % l’any 2017, atribuïble a la forta ca-
lor i a la manca d’aigua al juny (annex, gràfic 8), que va fer que moltes plantes s’as-
sequessin i les flors no s’arribessin a desenvolupar, per la qual cosa van adoptar un 
aspecte papiraci (el 42 % de les plantes es van assecar completament i el 25 % pre-
sentaven els fruits molt petits, molt poc desenvolupats, amb molt poques granes a 



349

IX Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

l’interior). La mitjana de fruits produïts per planta (gràfic 5B) en els anys 2015 i 
2017 ha estat significativament més baixa, molt probablement atribuïble a les con-
dicions climàtiques, sobretot disponibilitat d’aigua (annex, gràfic 8). La producció 
de fruits de l’any 2015 (gràfic 5A) és del 50 % perquè la producció de flors ja va ser 
molt més baixa i es compensen els dos efectes. Aquesta sensibilitat a condicions 
climàtiques ha estat observada en d’altres poblacions de l’espècie i pot representar 
un nou factor de vulnerabilitat climàtica, que afectaria a l’alça el grau d’amenaça 
UICN (Unió Internacional per la Conservació de la Natura) per a D. bolosii.

Una mida petita del fruit indica poca producció de granes o quasi nul·la, però 
que el fruit s’infli no sempre implica que produeixi moltes llavors. Per obtenir va-
lors més acurats caldria mesurar la producció de llavors per fruit, però això com-
porta molta feina i una manipulació no recomanable en plantes amenaçades (la 
producció de fruits és més fàcil de quantificar i no afecta les plantes). Tot i així, cal 
destacar que en molts seguiments demogràfics no es té en compte la producció de 
flors i fruits, que al Parc sí que s’ha mesurat i aquestes dades aporten una infor-
mació addicional molt valuosa per escatir més clarament l’estat i la possible evo-
lució d’aquesta planta al Parc de Sant Llorenç. 

Gràfic 5. Producció de fruits en la població de D. bolosii del Parc (MUR) en el període 
monitorat: A) percentatge de fruits desenvolupats enfront del total de flors produïdes;  
B) mitjana (± error estàndard) de fruits desenvolupats per planta
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Caracterització de les llavors

Per tal d’obtenir puntes d’arrel per a l’estudi cromosòmic, el personal del Parc va 
recol·lectar 118 llavors provinents de set individus adults reproductors (recol·lecció 
no destructiva i autoritzada per la Generalitat de Catalunya) a finals d’agost de 
2013, quan són ben madures, però un gran nombre de fruits s’han obert i disper-
sat. Per estandarditzar-ne la recollida, es van prendre totes les granes procedents 
d’una sola flor per individu, la que ocupava la posició número 10 des de la base 
de la inflorescència. Els individus A-F són del nucli B, i el G, de l’A. Les llavors es 
van conservar en sobres de paper a temperatura ambient i en condicions de fos-
cor fins a la sembra. 

Aquestes llavors es van caracteritzar, seguint l’experiència prèvia (Blanché et 
al., 2014), des del punt de vista morfològic i del grau de maduració, per poder se-
leccionar les més adients per a la sembra (cinc per individu). A part de l’aspecte 
general, es va tenir en compte el pes com a indicador del grau de maduresa (acu-
mulació de substàncies de reserva, postmaduració i desenvolupament de l’embrió, 
Bosch, 1999; Herranz et al., 2010), mesurat amb una balança de precisió.

Resultats i discussió

El pes mitjà de les granes, excloent-ne set excessivament petites i mal formades re-
butjades a priori, ha estat d’1,81 ± 0,07 mg (0,2-3,7, n = 111), valor més baix que 
l’obtingut en l’experiència anterior (2,35 ± 0,09 mg; Blanché et al., 2014), possi-
blement perquè les llavors més grosses, les de la base de la inflorescència que flo-
reixen seqüencialment abans i tenen més recursos, ja s’havien dispersat. Si només 
es tenen en compte les granes seleccionades per a la sembra (les més ben desenvo-
lupades, grosses i pesades de cada individu), el pes mitjà és de 2,18 ± 0,12 mg (n = 35), 
un valor més semblant. En principi, se n’espera la viabilitat i funcionalitat. 

Germinació de les llavors

L’esperó de Bolòs és una ranunculàcia relativament primitiva que dispersa les lla-
vors quan els embrions encara estan subdesenvolupats, els quals acaben de madu-
rar dins la llavor, abans de l’emergència de la radícula. Per induir-ne la germinació 
cal vèncer aquesta latència/dormició (MPD, morpho-physiological dormancy) per 
mitjà d’un procediment posat a punt a Blanché et al. (2014), que bàsicament con-
sisteix en un pretractament en fred a 5 °C, humitat i foscor durant dos mesos (adap-
tació del procediment d’Herranz et al., 2010, per a D. fissum subsp. sordidum, 
espècie filogenèticament molt propera). 

Per a la sembra es van seleccionar cinc llavors per individu, per tant, es van po-
sar a germinar 35 llavors de la població del Parc (MUR). Addicionalment, seguint 
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la mateixa pauta i, per tant, sotmeses a les mateixes condicions, es van sembrar 
llavors d’altres poblacions de D. bolosii (entre 20-30 per població) per comparar els 
resultats. Les granes es van col·locar en plaques de Petri amb paper de filtre humi-
tejat, filmades i embolicades amb paper d’alumini i van romandre dos mesos a la 
nevera (vegeu-ne els detalls en Blanché et al., 2014). Es van sembrar el 17/12/2013 
i es van començar a controlar el 18/2/2014.

Resultats i discussió

Les taxes de germinació han estat molt altes en tots els casos (taula 1), entre el 90-
100 % de les llavors, semblants a l’experiència prèvia (Blanché et al., 2014); són re-
sultats molt interessants perquè s’ha trobat una manera de fer-les germinar amb 
èxit, que podria tenir interès en experiències de reintroducció si calgués. A la pobla-
ció del Parc (MUR) és lleugerament inferior a la de l’any anterior (del 100 %), potser 
perquè no es van poder col·lectar granes de la base de la inflorescència, ja dispersa-
des, i les usades probablement eren un xic menys madures i amb menys recursos.

Taula 1. Taxes de germinació de les diferents poblacions de D. bolosii assajades

Població Granes sembrades Granes germinades % germinació

MUR (Bages) 35 32 91,4

ALO (Noguera) 30 29 96,7

CAM (Noguera) 20 19 95,0

ULL1 (Priorat) 20 20 100,0

ULL2 (Priorat) 30 28 93,3

El gràfic 6 plasma la dinàmica de germinació de cada població (és a dir, el nom-
bre acumulat de llavors germinades en el temps). Les poblacions que tenen una fe-
nologia de floració més avançada, d’aproximadament entre una setmana i deu dies 
—les de la Noguera, Alòs de Balaguer (ALO) i Camarasa (CAM), molt properes a 
Rubió (RBO), respecte dels nuclis del Priorat, a Ulldemolins (ULL1 i ULL2) i la de 
Mura (MUR), que més o menys van al mateix ritme—, han germinat abans i amb 
el mateix període de diferència. Això podria reflectir que, en desenvolupar-se i 
fructificar abans, l’embrió madura abans i avança la germinació en el temps. 
D’aquestes dades també es desprèn que la germinació és esglaonada en el temps i 
pot durar dos mesos, que correspondrien aproximadament als mesos de març-
abril al camp. Caldria tenir-ho present per a aspectes relacionats amb la gestió, 
com ara per tal d’evitar el trepig o la freqüentació de les poblacions per la presèn-
cia de plàntules en aquest període, tot i que sortosament els dos nuclis del Parc són 
en indrets relativament amagats i no hi sol passar gaire gent.
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Gràfic 6. Dinàmica de la germinació de les diferents poblacions de D. bolosii assajades (data 
d’inici del gràfic: 4/3/2014)
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En el cas de la població del Parc, per a la qual tenim informació individualit-
zada del pes de cada llavor, s’ha estudiat la relació entre el pes i el dia d’emergèn-
cia de la radícula (gràfic 7). Es produeix una certa correlació entre aquests dos 
paràmetres (R2 = 0,3). La diferència entre el nucli A (individu G) i el nucli B (in-
dividus A-F), a part del pes, podria també estar relacionada amb les lleus diferèn-
cies fenològiques entre els dos nuclis. El nucli A va 4-5 dies més avançat en la flo-
ració que el nucli B. 

Gràfic 7. Relació del pes de les llavors i els dies de germinació en la població de D. bolosii del 
Parc (MUR). Cada símbol correspon a un individu diferent (data d’inici del gràfic: 4/3/2014) 
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Estudi de la variabilitat cromosòmica

Material i mètodes

El material vegetal emprat per als estudis citogenètics han estat meristemes radi-
culars, obtinguts de granes germinades de set individus de D. bolosii del Parc. 
Aquests meristemes han servit per cercar mitosis somàtiques que, quan la qualitat 
de les plaques obtingudes ha estat l’adient, han permès fer el recompte del nombre 
cromosòmic i observar el cariotip.

L’escurçament s’ha fet amb una solució de colquicina (0,05 %) durant dues ho-
res a 4 °C i s’ha rentat posteriorment amb aigua destil·lada durant cinc minuts. La 
fixació s’ha dut a terme amb el reactiu de Farmer (mescla d’etanol absolut i àcid 
acètic glacial [3:1 V/V]) i l’estovament mitjançant una hidròlisi àcida amb àcid 
clorhídric 1N (a una temperatura de 60 °C durant deu minuts). La tinció de les ra-
dícules es fa mitjançant la immersió en orceïna acètica al 2 %, a temperatura am-
biental (maceració de 24 hores, segons Kawano, 1965). Es poden trobar els detalls 
del procediment a Bosch (1999) i Molero et al. (2014). Les observacions i foto-
grafies s’han fet amb un microscopi Zeiss Axioplan.

Resultats i discussió

El nombre cromosòmic obtingut en totes les plaques metafàsiques dels set indivi-
dus analitzats és de 2n = 16, que confirma el valor trobat en la descendència de 
l’únic individu estudiat prèviament (Blanché et al., 2014) i l’estabilitat del citotip 
diploide. Tots els cariotips observats (figura 8) presenten el complement organitzat 
de manera anàloga al descrit per al primer individu, amb nivell diploide i euploi-
de 2x = 2n = 16 = 1m + 1sm + 6st i amb una elevada asimetria (un parell metacèn-
tric i un de submetacèntric i sis parells subtelocèntrics, de longituds descendents), 
típic dels cariotips de Delphinium perennes (Bosch, 1999; Bosch et al., 2016). 
Aquesta dada corrobora la interpretació que, a escala d’espècie, tindria dos nom-
bres cromosòmics (2n = 16 i 2n = 18), un dels quals es troba a l’interior del Parc, 
que, per tant, allotja una fracció diferenciada de dotació cromosòmica, i consti-
tueix una RGUC (Relevant Genetic Unit for Conservation; Caujapé-Castells i 
Pedrola-Monfort, 2004) o, fins i tot, un ESU (Evolutionarily Significant Unit; 
Moritz, 1994). Caldrà cercar en d’altres poblacions de l’espècie l’origen de la dis-
ploïdia, probablement estudiant els mecanismes moleculars implicats en els can-
vis, que es poden seguir a través del marcatge selectiu dels fragments de cromoso-
mes (grup de tècniques GISH/FISH) i que farien llum sobre aquesta qüestió 
essencial de l’evolució cromosòmica, un procés que té a Catalunya un exemple tan 
extraordinari com l’esperó de Bolòs i és, en tot cas, un objectiu de recerca que cal 
desenvolupar en un futur.
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Figura 1. Plaques metafàsiques dels set individus analitzats de la població de D. bolosii del 
Parc (MUR); tots mostren 2n = 16 cromosomes. La lletra indica l’individu de procedència
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Conclusions

•	 S’ha dissenyat un protocol de seguiment demogràfic simple, capaç de veri-
ficar en poques visites diversos paràmetres biològics que permetran mesurar 
la dinàmica poblacional i tendència evolutiva a llarg termini. Les dades ob-
tingudes s’incorporaran al sistema SEFA (Programa de seguiment de flora 
amenaçada de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona). 

•	 Les primeres dades del seguiment indiquen un cert creixement i mostren 
dinàmiques semblants a les d’altres poblacions de D. bolosii. S’intueix que 
els factors climàtics (disponibilitat d’aigua i temperatura) poden tenir un 
efecte important sobre la població i, en general, sobre l’espècie, que poden 
representar un nou factor de vulnerabilitat, que en podria afectar a l’alça el 
grau d’amenaça UICN.

•	 La producció de flors i l’alçada de les tiges floríferes són dins dels marges de 
variació d’altres poblacions, també influïts pels factors climàtics. La produc-
ció de fruits és del 50 % de les flors produïdes. Cal destacar també la impor-
tància de les condicions de temperatura i disponibilitat d’aigua en el seu des-
envolupament.

•	 L’estudi de variabilitat cromosòmica parteix de l’anàlisi de 118 llavors apor-
tades pel Parc, sobre les quals s’ha verificat la caracterització (pes, morfolo-
gia, capacitat i ritme germinatiu) que l’any 2013 s’havia fet amb material li-
mitat. El pes permet seleccionar-ne les més idònies per a la sembra i obtenir 
altes taxes de germinació. Es confirma l’èxit del mètode de germinació (pre-
tractament previ de dos mesos en fred, humitat i foscor per trencar la dor-
mància) per assolir taxes de germinació del 90-100 %, molt important en el 
plantejament de la possibilitat de reintroducció. La germinació dura uns dos 
mesos i s’observa una certa correlació entre el pes de la llavor i el dia d’emer-
gència de les radícules. 

•	 Es confirma 2n = 16 com a nombre cromosòmic de tots els individus analit-
zats al Parc, amb mitosis normals amb vuit bivalents, cosa que testimonia 
l’estabilitat citogenètica de la població i la singularitza respecte a les pobla-
cions conegudes anteriorment. Aquesta dada corrobora la interpretació que 
a escala d’espècie tindria dos nombres cromosòmics (2n = 16 i 2n = 18), un 
dels quals es troba a l’interior del Parc, que, per tant, allotja una fracció di-
ferenciada de dotació cromosòmica, que podria constituir una RGUC (Re-
levant Genetic Unit for Conservation) o, fins i tot, una ESU (Evolutionarily 
Significant Unit).

•	 Aquestes dades demostren que els treballs tècnics de seguiment d’espècies 
amenaçades, si es consideren experiments, poden aportar dades valuoses en 
la recerca científica en biologia de la conservació.
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Agraïments

Al personal del Parc Natural (A. Miño, J. Torrentó i J. Canals, responsable també 
de l’estació meteorològica del Centre Excursionista de Mura) i de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals (C. Castell i D. Carrera) pel suport en tot moment en 
l’elaboració del treball. Al DTS de la Generalitat de Catalunya per l’autorització de 
treball amb l’espècie. Aquest estudi forma part d’un conveni entre la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i la Fundació Bosch i Gim-
pera de la UB (FBG 307801).
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Annex 

Gràfic 8. Diagrames ombrotèrmics de Mura del període 2014-2017

0

5

10

15

20

25

30

2017

DesGen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov  

2014

DesGen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov  

2015

DesGen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov  

2016

DesGen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov  

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

0

20

50

75

100

125

150

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)
Te

m
pe

ra
tu

ra
 (º

C
)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)
Te

m
pe

ra
tu

ra
 (º

C
)

P
re

ci
pi

ta
ci

ó 
(m

m
)

0

20

50

75

100

125

150

P
re

ci
pi

ta
ci

ó 
(m

m
)

0

20

50

75

100

125

150

P
re

ci
pi

ta
ci

ó 
(m

m
)

0

20

50

75

100

125

150

P
re

ci
pi

ta
ci

ó 
(m

m
)

Font: Estació meteorològica del Centre Excursionista de Mura.


