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Bupleurum tenuissimum L. A LES ILLES BALEARS 

J. VICENS(1) 
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RESUMEN. Se señala la presencia de Bupleurum tenuissimum L. en una localidad de 
Mallorca (Sóller 31S DE 7702). 

SUMMARY. Bupleurum tenuissimum L. IN THE BALERICS ISLANDS. The ocurren ce 
. of Bupleurum tenussimum L. in a locality of Mallorca (Sóller 31S DE 7702) is indi

cated. 

Bupleurum tenuissimum L. (Apiacies) fou indicada per primera i única ve
gada a Balears per BIANOR (1917) a dos Uocs deIs voltants de Sóller. Tot i 
aixó KNOCHE (1921) considera erronia la determinació, després d'haver vist al
gun exemplar d'herbari etiquetat per Bianor, i l'assimila a B. semicompositum 
L. excloent-ne la primera especie de la flora balear. 

Aquest criteri ha estat l'adoptat per diversos autors, doncs no figura ni 
a Flora Europaea (TUTIN et al., 1968) ni al cataleg de la flora balear de Du
VIGNEAUD (1979). BONAFE (1979) es limita a transcriure les localitats donades 
per Bianor afegint-hi el breu comentari de "A verificar". 

Hem trobat B. tenuissimum L. a les marjades d'un olivar deIs voltants 
de SóUer (DE 7702), amb exposició nord i a uns 100 m d'altitud. Els exem
plars, amb flor i fruit, no deixen Uoc a la confusió amb B. semicompositum 
i es troben dipositats a l'herbari particular de l'autor. 

La visita a l'herbari Bianor que es troba al Col-legi La Salle de Son Ra
pinya no ha permés verificar les citacions d'aquest autor donada l'absencia del 
plec de B. tenuissimum tot i que hi figura en el cataleg, manuscrit de Bianor, 
de l'esmentat herbario 

(1) CI Alférez Oleza Gual 10, 3-1. 07010 Palma de Mallorca. 
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