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Es donen a coneixer noves dades corologiques per a la flora de Menorca. Les citacions recollides corresponen a 25 taxons. D'aquests, un és novetat per a la flora de
les Balears: Lemna minuta Kunth, i altres 7 són novetat per a la flora de Menorca:
Ajuga iva L. subsp. iva, Calystegia silvatica (Kit.) Griseb, Convolvulus arvensis
L. varo linearifolius Choisy, Orobanche santolinae Loscos & J. Pardo, Rhagadiolus edulis Gaertn., Rumex bucephalophorus L. subsp. aegeus Rech. f., Solanum
SOCIETAT D'HISTORIA
villosum Mill. subsp. miniatum (Willd.) Edmonds. Les altres citacions correspoNATURAL DE LES BALEARS nen a taxons deis que es tenia poca inforrnació recent sobre la seva presencia a l'ina o bé que tot i estar citats no es coneixia cap localitat concreta.
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NOTES AND CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF THE FLORA OF
MENORCA (III). New chorological data for the flora of Minorca are reported.
The records belong to 25 different taxa. Lemna minuta Kunth, is recorded for the
first time in the Balearic islands, while the following are new for the flora of
Minorca: Ajuga iva L. subsp. iva, Calystegia silvatica (Kit.) Griseb, Convolvulus
arvensis L. varo linearifolius Choisy, Orobanche santolinae Loscos et J. Pardo,
Rhagadiolus edulis Gaertn., Rumex bucephalophorus L. subsp. aegeus Rech. f.
and Solanum villosum Mill. subsp. miniatum (Willd.) Edmonds.
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Introducció
Amb els objectius de seguir actualitzant el
cataleg de la flora vascular id' aprofundir en el
coneixement florístic de l'illa de Menorca, presentam una nova serie de notes florístiques. Com
en contribucions anteriors el cathleg florístic
inclou citacions referents a:

- Novetats florístiques per a la flora insular
o de les Balears.
- Taxons no retrobats des de feia temps
- Ampliació de l'area de distribució fins ara
coneguda de taxons rars o molt rars.
- Taxons que tot i estar indicats com a presents a l'illa fins ara no es coneixia cap localitat
concreta.
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Com en contribucions anteriors, els taxons estan
ordenats alfabeticament. Els noms deis autors
deis taxons s' han abreviat seguint el criteri establert per Brummitt i Powell (1993). Per a cada
una de les citacions es proporciona la segÜent
informació:
- Nom de la localitat
- Quadócula UTM, generalment amb una
precisió de 100 m, pero en aquells casos en que
les poblacions ocupen una superfície important
(p. e. els cas deis óms) la quadrícula correspon a
1 km.
- Altitud
- Habitat
- Data de la recoJ.!ecció
- Recol·lectors
- Herbari on roman dipositat el material.
Els taxons que són novetat per a la flora de les
Balears van precedits de dos asteriscos (**) i les
que ho són per a la flora de Menorca per un asterisc (*).

difereixen en la coloració de la corol·la sinó
també en la forma i la mida d'aquesta. En les
flors de la subespecie pseudoiva la coroJ.la és
més petita que la subespecie iva. També s'observen diferencies en la forma de les fulles i l'indument d'aquestes, en la subespecie iva tenen el
marge amb més dents i presenten una tonalitat
més grisa per tenir un indument de pels més densos i més curts. Tot a~o pot justificar considerar
les dues formes com a subspecie com ja han fet
alguns autors (Gamisans i Jeanmonod, 1993;
Kerguélen, 1999) i no com a varietat com fan
altres (Bolos i Vigo, 1996).

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
Sa Muntanyeta, Ciutadella, 3ITEE818289,
80m, tanques segades en terreny silici arenós,
21-VI-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.).
Segona localitat per aquest taxon a Menorca, la primera citació correspon a Fraga i Pallicer
(1998). L'habitat d'aquesta nova localitat és
identic al de la primera., pero aquí la planta és
més abundant.

CaUlleg florístic
*Ajuga iva L. subsp. iva
S' Almudaina, Ciutadella, 3ITEE817297,
118 m, c1arianes de la marina de xipell i romaní
sobre sol calcari pedregós, 21-IX-2002, P. Fraga
(P. Fraga herb. pers.); Plans Morlans, Maó,
31SFE0424, 70 m, diverses plantes enmig d'un
camí juntament amb Teucrium chamaedrys,
terreny calcari, 21-VII-2003, O. García (O. García, herb. pers.).
Rodóguez (1904) i diferents autors posteriors (Knoche, 1922; Duvigneaud, 1979; Bolos i
Vigo, 1996) només indiquen la presencia de la
subespecie pseudoiva (Rob. et Cast. ex De.)
Briq. a Menorca. Aquesta és, certament, la més
abundant arreu de l'illa i és facil trobar-la creixent damunt terres calcaries o arenoses en
ambients secs. En canvi la subespecie iva sembla
tenir preferencia pels terrenys calcaris del Jurassic (també ha estat observada a la zona de la
Mola de Fomells, pero no es conserva cap testimoni d'herbari). Quan els dos taxons creixen
junts (Fig. 1) és quan millor es poden reconeixer
els caracters que els separen. Les flors no només

Ballota nigra L. subsp. uncinata (Fiori i Bég.)
Patzak
Mongofre Vell, Maó, 31SFE047263, 15 m,
voreres de tanques pasturades en terreny silici
argilós, 18-V-2003, P. Fraga (P. Fraga, herb.
pers.).
La majoria d'autors (Rodríguez, 1904; Knoche, 1922; Bolos i Vigo, 1996; Pla et al., 1992)
mantenen que a les Balears les poblacions de B.
nigra corresponen a la subespecie foetida (Vis.)
Hayek, pero Duvigneaud (1979) va as signar
aquestes mateixes plantes a la subespecie uncinata, criteri que no ha estat seguit per autors posteriors.
A Menorca sembla que hi coexisteixen les
dues subespecies. Amb les dades actuals no hi ha
cap dubte que la subespecie foetida és molt més
abundant, pero també podria ser que la subespecie uncinata hagués passat per alto De fet, els dos
taxons són molt semblants en l' aspecte vegetatiu,
la subespecie uncinata té un color més verdós i té
tendencia afer-se més alta. Pero les diferencies
més evidents es troben en els caracters florals. La
subespecie foetida té el calze c1arament campa-
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Figo 1. Ajllga iva subsp. iva (esquerra) i A. iva subsp. pselldoiva (dreta) cre ixent juntes.
Figo l o Ajuga ¡va subsp. iva (left) and A. iva subsp. pseudoiva (rig ht) g rowing toge r!Je¡:
nul at, eixampl at a la boca, i amb e ls lobul s erecto- patents, en canvi la subespecie un cinata el té
c ilíndric i amb e ls lobuls patents i recorbats. En
e l cas co ncret de Menorca també s' ha observat
qu e di fereixen en la lon gitud de l peduncl e de les
inflorescenc ies. La subespecie uncinata els té
més llargs, de manera que les inflorescenci es
queden més separades de la tij a, lleugerament
penj ants, d 'aquesta manera tota la pan fl orid a té
un aspecte més lax. Al mate ix te mps les dues
subespecies també difereixe n e n les arees de di stribu ció (Patzak, 1958). La subes pec ie un cinata
té un a di stribuc ió més meridi o nal: regió macaro nesica i part sud de la regió mediterrani a fin s
al prox im ori ent. En can vi, la subes pec ie foetida
mostra una di stribu ció més septentrional: Europa
Occidental i Cenlral fin s al nord-oesl de la penínsul a balcanica. Menorca, com altres regions
mediterrani es qu eda en e l límit d ' aquestes dues
arees de di stribució. A~o pot expli car la presencia de les dues subespecies a I' illa.

Bromlls commlllallls Schrad.
Sa Muntanyeta, Ciutadella, 3 1TEE8 18289,
80 m, tanques en lerreny silici arenós, 2 1-VI 2003, P Fraga (P. Fraga herb. pers.).
Des que va ser c ilat per Font i Quer ( 19 19)
aqu est laxon no s' hav ia retrobat. Aquesta nova
localitat es troba be n allun yada de la indicada per
aqu ell autor (Bini ssarmeny a, Maó) . Pero com
aque lla la planta aquí lambé cre ix en terreny sili ci relati vament humit a I' hi vern. El seu aspec te,
se mbl ant a un a form a robusta de B. m.ollis L. o B.
pseudothominii P. Sm. , pot haver fet qu e hag i
passat per alt més d ' un a vegada.

*Calyslegia si/valica (!(jI.) Gri seb.
Font de Son Camaró, Es Migj orn Gran,
3 1SEE883243, 75 m, al voltant de I'anti ga fo nt i
a les voreres del to rrent que sur! d ' aquesta, 18- v2003 , P Fraga (Po Fraga herb. pers.).
Fins ara aquest taxon no era conegut de
Menorca, encara que, per la seva di stribució i per
les preferencies d' un habitat relati vament freqüent
a l'illa, la se va presencia era més que probable.
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Segons Brurnmitt (1972) hi ha diferencies
morfologiques entre les plantes del Mediterrani
Oriental i les de l'Occidental. Les segones morfologicarnent són més proximes a C. sepium (L.)
R.Br. Aquest fet també és mencionat per Bolos i
Vigo (1996). Curiosament, les plantes de Menorca semblarien més a les orientals: les bracteoles
són fortarnent sacciformes a la base, més amples
que llargues i les flors són gros ses (> 7 cm de
diametre). De fet, tota la planta té un aspecte
diferent, és més robusta i vigorosa amb les tiges
de tonalitat vermellosa.

*Convolvulus arvensis L. varo linearifolius
Choisy
Carní de Serra, Es Mercadal, 3ITEE876313,
70 m, voreres de camí, terres agiloses silícies
inundades a l'hivem, 12-X-1999, P. Fraga (P.
Fraga, herb. pers.); Torre Llafuda, Ciutadella de
Menorca, 31SEE789281, 110 m, tanques, terres
argiloses calcaries inundades a l'hivem, 19-VIll2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.); Basses de
Lluriac, Es Mercadal, 31 TEE935322, 5 m., vorera de carní, terreny silici, 28-X-2001, M. Pons
(M. Pons herb. pers.).
C. arvensis és una planta que mostra una
elevada variabilitat de certs caracters com la
coloració de les flors o la forma de les fulles. A
partir d'aquí s'han proposat nombrosos taxons
infraespecífics que posteriorment s'ha demostrat
que tenien poc valor taxonomic. Pero certes formes presenten una variació tan extrema, a la
vegada associada a preferencies d'habitat definides, que el seu reconeixement com a entitat
taxonomica sembla justificat. Aquest seria el cas
d'aquesta varietat que es caracteritza per les
fulles estretes i linear-espatulades, o sigui, amb la
part apical més ample que la resta dellimbe. Al
mateix temps, també presenta les bractees més
grosses i ciliades al marge. Aquesta varietat, a
Menorca, té una distribució més restringida que
la varietat típica, amb la que sol conviure, i prefereix terres argiloses silícies fondes i fresques.

Diplotaxis viminea (L.) DC. varo integrifolia
Guss.
La Mola de Maó, 31SFE133149, 75 m, llocs
herbosos en terreny calcari darnunt els penyals

marítims, 3-XII-2002, P. Fraga (P. Fraga herb.
pers.).; Es Tarnarells, Es Castell, 31SFE117133,
5 m, llocs herbosos del litoral en terreny calcari,
20-Ill-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.).
La presencia a Menorca d'aquest taxon ja
havia estat indicada (Martínez Laborde, 1993),
pero no se'n tenia cap referencia de localitat concreta. A més deIs caracters morfologics que la
diferencien de la varietat típica: fulles de marge
sencer o poc dentat i més consistents, a Menorca,
també sembla tenir unes preferencies d'habitat
diferents. Mentre que la varietat viminea és fa en
camps cultivats i ambients ruderals, aquesta
varietat sembla preferir ambients litoral s no tan
ruderalitzats encara que amb una tendencia nitrofila.

Fallopia convolvulus (L.) Á. Lave
Alputze Vell, Ciutadella de Menorca,
31 TEE817297, 70 m, tanques segades en terreny
calcari arenós, 21-IX-2002, P. Fraga (P. Fraga
herb. pers.).
Des de les cites recollides per Rodríguez
(1904) aquesta planta deIs camps cultivats no
s'havia tomat a citar, només Duvigneaud (1979)
la senyala com a vista, pero sense donar cap indicació de localitat concreta. Tot i així, la majoria
d'autors sempre l'han considerada com a present
a l'illa (Bolos i Vigo, 1990; Pla et al., 1992),
d'altres l'han considerada com dubtosa (Navarro, 1990), segurament per aquesta falta de citacions. Aquest darrer fet pot ser degut al creixement estival de la planta, una epoca de l'any que
no convida massa a l'exploració deIs camps cultivats, l'habitat propi de la planta.

Festuca arundinacea Schreb. subsp. arundinacea
Es Molinet, Es Mercadal, 31SFE076282, 60
m, voreres de tanques en talusos i síquies, terreny
calcari humit a l'hivem, 20-V-2002, P. Fraga (P.
Fraga, herb. pers.); Santa Margalida, Es Mercadal, 31SEE916261, 125 m, síquies en costers de
terres argiloses silícies, 3-V-2003, P. Fraga (P.
Fraga, herb. pers.).
La presencia d'aquest taxon a Menorca ha
estat indicada per Duvigneaud (1979) i per Pla et
al. (1992), pero cap d'ells dóna indicació de
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loca litat o re fe renc ia de citac ió . De Fet, fins ara a
Menorca només es cone ixi a amb certesa la
prese nc ia de la subes pec ie fenas (Lagasca)
Arcang. , ja ind icada per Rodríguez ( 1904) de
nombroses localitats.
En aquest cas concret per a la determin ac ió
de la subes pecie s' han seg uit els crit eri s establerts per Kérguelen i Pl onka ( 1989). Aqu es ta
subes pecie es diferenc ia de les altres dues presents a Menorca principalment per se r un a planta més robusta, per la seva inflorescencia més
densa i més ramifi cada i per les es piguetes més
grosses (> 10 mm ).

Festuca arulldillacea Schreb. subsp. corsica
(Hacke l) Kerguélen
Son Ermita, Ferreries, 3 1TEE856334, 60 m,
lerres arg il oses silícies parc ialment inundades a
l' hi vern , 18- V- 1997.
Com e n el cas anteri or, la presenc ia d ' aquest
taxo n a Menorca hav ia estat indicada per Du vignea ud ( 1979) i Pla el al. ( 1992). Pero, com a
mínim en e l cas de Duvi gnea ud , aq uesta indicac ió pot ser deguda a un a conFusi ó, ja que aquest
au tor equip ara la subes pec ie co rsica a la
subespec ie fenas. Posteri orm e nt, Kerguélen i

Fig. 2. Fllmaria dellSiJ70ra D C.

Plonka ( 1989) els consideren dos laXOns ben
diferenci ats. En to t cas, la subes pec ie corsica
correspondria en pa rt a la subespecie allanligena
(S t. -Yves) Auquier segons la inlerpretació fela
per MarkgraF ( 1980). De fet, inicialment i de
manera provisiona l, seguint les inform ac ions
do nades per aquest darrer autor, les plant es d ' aqu esta localital hav ien esta! class ificades co m
subes pecie allanligena . Pos teri orm ent un a examin ac ió més ac urada, i amb la inform ac ió de
Kerguélen i Plo nk a ( 1989) a I' abast, ha perm es
determinar que les pl antes de Menorca s'ajusten
més la descripc ió donad a per aqu es t au tor. De
totes maneres, els dos laxo ns són mol! propers i
sego ns Gamisans i Jeanmon od ( 1993) la diferenc ia Fonamenlal és el número cromoso mi c, per
tant fins que no es facin les comprovacions pertin ents no sera possible establir detinitivament la
pos ició taxo no mi ca d ' aquestes plantes.

Fumaria densijlora DC.
S' Alberg Vell , Ferreries, 3 1S EE83 1265, 80
m, tanqu es se mbrades en terreny calcari aren ós ,
2 1- IV-2003, P Fra ga (P. Fraga herb. pers.).
Fins ara I'única referencia que es teni a de la
presenc ia d ' aqu esta pl anta a Menorca era de
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Lidén (1986), pero no es coneixia cap indicació
de localitat concreta. Amb aquesta citació queda
confirmada la presencia d'aquesta planta a I'illa.
En aquesta localitat la planta viu en el seu
ambient típic i acompanyada d'altres especies
del genere més comuns arreu de I'illa: F. bastardii Boreau, F. officinalis L. subsp. officinalis i F.
parviflora Lam.

Hordeum marinum Huds. subsp. gussoneanum
(Parl.) Thell.
Bassa Verda de Binisarmenya, Maó,
31SFE094195, 40 m, terres argiloses silícies parcialment inundades a I'hivem, en el punt per on
drenen les aigües de la bassa, 18-V-2003, P.
Fraga (P. Fraga herb. pers.).
Des de la citació de Pau (1901), a partir de
les mostres enviades per Pons Guerau, aquesta
planta no s'havia tomat a citar de I'illa. Aquesta
nova localitat es troba prop de la localitat anterior. Aquí la planta creix juntament amb la
subespecie marinum. La separació entre els dos
taxons només es pot fer amb una observació
detallada que permeti veure el principal caracter
que els diferencia (Bothmer et al., 1989): les glumes exteriors de les espigue tes esterils són poc
eixamplades a la base en la subespecie gussoneanum i molt clarament eixamplades amb una ala
en la subespecie marinum. Aquest caracter és
suficient com per fer que les espigues de la
subespecie gussoneanum tenguin un aspecte més
lax que les de la subespecie marinum. En el cas
d'aquesta població també és possible diferenciarlos per la presencia de pels en les beines foliars:
presents a la subespecie gussoneanum i en canvi
absents, i per tant glabres a la subespecie marinum, pero segons Bothmer et al. (1989) aquest
caracter no és constant i per tant poc fiable.
**Lemna minuta Kunth
Part baixa del torrent del barranc de Cala en
Porter, Alaior, 31 SEE964148, Om, aigües de curs
lent, 22-IV-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.);
Hort de Biniarroi, barranc de Cala en Porter,
Alaior, 31SEE968179, 40 m, abeurades prop del
camí, 25-IV-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.);
prop de la trencada de Binissaid, barranc d' Algendar, Ferreries, 31 SEE822222, O m, aigües de
curs lent, 6-IV-2003, P. Fraga (P. Fraga herb.
pers.).

Primeres citacions d'aquest taxon al·locton
per a les Balears. Originari d' America, sembla
que es troba en pie procés d'expansió. Segons
Crawford et al. (1996) la primera citació a Europa va ser l' any 1965 a Biarritz, i segons els
mateixos autors I'any 1986 també es coneixia la
seva presencia al sud de Rússia i Grecia. Mentrestant pero, les citacions europees són relativa-o
ment poques: Gran Bretanya (Landolt, 1979;
Leslie i Waltersm 1983), Italia (Desfayes, 1997),
Irlanda (Cotton, 1999). Aquest fet pot ser degut a
una falta de recoHecció, pero també a que el
taxon pot passar facilment per alt, confonent-se
amb L. minor L. o amb formes juvenils d'aquesta mateixa o de L. gibba L. La dificultat de separar aquests taxons, especialment L. minor i L.
minuta ja ha estat observada per Leslie i Walters
(1983). Els principals caracters que permeten
diferenciar els dos taxons es poden trobar en el
treball deIs autors anteriors o a Les et al. (1997).
Pel seu origen america, alguns autors (Leslie i Walters, 1983; Cotton, 1999) la consideren
una especie exotica invasora que podria estar
desplayant les especies autoctones. La seva capacitat per créixer en aigües més oligotrOfiques
(Leslie i Walters, 1983) i amb una concentració
més elevada de nitrats (Lüond, 1980), pot afavorir encara més aquest procés d'expansió. A les
tres localitats, aquest taxon conviu amb les dues
especies del genere conegudes anteriorrnent a I'illa: L. minor i L. gibba, sense que, aparentment,
s' observi cap procés de desplayament.
En tot cas, aquest seria temporal o d'alternan~a, així s'ha observat que L. minuta és més
abundant a finals d'hivem i primavera. Posteriorment les plantes del complex L. gibba / L. minor
augmenten considerablement les seves poblacions i semblen desplayar L. minuta. De totes
maneres, s'haurien de fer seguiments més acurats
i a més llarg temps per veure l'impacte que pot
causar aquest taxon sobre las poblacions de les
especies autoctones.

Leontodon saxatilis Lam. subsp. longirostris
(Finch et P.D. Sell) P. Silva
Sa Muntanyeta, Ciutadella, 3ITEE818289,
80 m, tanques segades en terreny silici arenós,
21-VI-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.).
A banda de L. tuberosus L., que és comú
arreu de l'illa, a Menorca hi ha citacions d'altres
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dos taxons d'aquest genere: L. saxatilis Lam.
subsp. saxatilis i L. saxatilis subsp. longirostris.
D'aquest dos darrers taxons no coneixem més
que les localitats recollides per Rodríguez (1904)
i unes indicacions no tan precises de Bolos
(1998) per L. saxatilis subsp. long iros tris. De
totes maneres, sembla que es tracta de taxons
molt rars a l' illa, encara que Bolos i Vigo (1996)
considerin la subespecie longirostris com un
taxon poc rar a l'illa. Aquesta nova localitat que
es dóna a coneixer per aquesta subespecie es
troba en un habitat semblant a l'indicat per
Rodríguez (1904).

Lolium temulentum L.
Camps de Talis, Es Migjorn Gran,
31SEE895186, 10 m, tanques sembrades de cereals, terreny calcari, 30-lV-03, P. Fraga (P. Fraga
herb. pers.).
Conegut popularment com a julI, antigament era una de les piljors plagues que hi podia
haver dins un camp de blat. Tot i a~o, les citacions a Menorca són molt rares, de fet anteriorment només es coneix amb certesa la citació de
Rodríguez (1904). Actualment, la practica desaparició deis sembrats de blat i les tecniques de
selecció de les llavors encara el fan més difícil de
trobar.
Lythrum thymifolia L.
Es Rafa! Roig, Es Mercadal, 31SEE902263,
212 m, comunitats d'Isoetes en terres arenoses
silicies, 20-V-2001, P. Fraga (P. Fraga herb.
pers.); BiniaIas, Es Mercadal, 3ITEE890320, 20
m, terres argiloses silícies humides dins tanques
en guaret, ll-VIII-2002, P. Fraga (P. Fraga herb.
pers.); Bassa Verda de Binissarmenya, Maó,
31SFE094195, 40 m, terres argiloses silícies,
voreres de la bassa, 4-V-2003, P. Fraga (P. Fraga
herb. pers.).
Citat anteriorment per Pau (1901), pero posteriorment diferents autors l'han considerat dubtós per a la flora de Menorca (Bolos i Vigo, 1984;
P1a et al., 1992) o bé I'han exclos (Velayos,
1997). Tot i a~o, aquesta planta no és molt rara a
les comunitats d' Isoetes de l'illa. Aquesta falta
de citacions pot ser deguda a una falta de
recol·leccions, pero també a la variabilitat deIs
caracters que presenta la planta i que en les for-

mes extremes la fan confondre amb L. hyssopifolia, més conegut i amb una distribució més
ampla. Pot ser és aquesta mateixa variabilitat
deIs caracters la que provoca les diferencies en
les descripcions, segons diferents autors. Així per
exemple, mentre que alguns autors (Bolos i Vigo,
1984; Velayos, 1997) indiquen que la planta té
les flors totes tetrameres, d'altres (Webb, 1968)
deixen clar que aquestes poden ser tetrameres o
pentameres, i que a vegades, en certes regions, la
separació de L. hyssopifolia és dificultosa.
Les plantes de Menorca s'ajusten més a les
indicacions donades per Webb (1968). La numeració de les flors és variable de tetrameres
(Binialas) a hexameres (la majoría d'altres
poblacions). Pero, al mateix temps, caracters
com petals més petits de color més fluix, tub floral cilíndric i més curt i sepals quasi nuls permeten diferenciar-lo a ull nu de L. hyssopifolia (Fig.
3). De totes maneres, el genere Lythrum ha estat
poc estudiat i no estaria de més fer un estudi més
a fons per aclarir la posició taxonomica d' aquesta planta típica de les comunitats d' Isoetes de
Menorca.

Lythrum tribracteatum Spreng.
Bassa dets Armaris, Mongofre Nou, Maó,
31SFE030297, O m, dins la mateixa bassa en
terreny arenó s silici, 16-lV-2003, P. Fraga (P.
Fraga herb. pers.).
Segona localitat actual per aquest taxon
d'ambients humits, anteriorment havia estat citat
de s' albufera de Son Saura des Mercadal (Sáez i
Fraga, 1999) i antigament des Camp Siquiat (Teixidor, 1872), d'on no ha pogut ser retrobrat.
*Orobanche santolinae Loscos et J. Pardo
Binimel·Ia, Es Mercadal, 3ITEE900346, 5
m, damunt plantes de Santolina chamaecyparissus L. en terreny arenó s calcari, 1-V-2001, P.
Fraga (P. Fraga herb. pers.); Entre Cala Mica i
Platges
de
Ferragut,
Es
Mercadal,
31TEE914349, 10 m, damunt plantes de
Santolina chamaecyparissus en terreny arenó s
calcari, 15-V-2002, P. Fraga (P. Fraga herb.
pers.).
Encara que la presencia a Menorca d'aquesta planta era presumible (A. Pujadas, como pers.)
fins ara no s'havia pogut comprovar. A les dues
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Fig. 3. LW/trl/l/l /¡ yssopi{o/ia (esquerra) i L. ¡/¡vlllilo /ia (drcla).
F ig. 3. Lylhrulll hyssopifoli a {iefl} al/d L. IhYlllifoli a (rig/¡¡).

10ca lilalS, 101 i I' abundilllcia de Salllolilta, la
planla és escassa i les pob lacions no superen els
20 individu s. Anl eri ormelll era coneguda de
Mallorca i Cabrera (Pujadas Salva, 2(0 1).

Rech. f.. que és comuna arre u de I' ill a i en diversil al d' amb iellls. La subespec ie aegeus a Balears
era coneg uda d 'Eivissa i Formelllera (López
Gon zá lez. 1990) i de Mall orca (Bolos i Vi go,
1990).

* Rltagadiolus edufis Gaen n.

Son Tri ay, Ferreri es, 3 1SEE834234, 20 m.
Il ocs herbosos en ambi enl s frescos i ombrívo ls
d'a lzinars dins ca nalons, 3- V-1997, P Fraga (P.
Fraga herb. pers.).
Primcra cila d' aquesl laXO n a Menorca.
Segons Bolos i Vigo ( 1996) a Balcars fins ara
només es coneixia de Mallorca , de la Serra de
Tramun lana. Aquesla preferencia per ambienl s
frescos juslifi ca I' habilal on es lroba a Menorca.
* l?llm ex IJIl cephaLophorlls L. subsp. aegeus

Rceh. f.
Prop del camí de Biniga rba , Ses Arenes,
Ciulade ll a de Menorca, 3 1SEE772289. 82 m,
lanques de len'es arenoses paslu rades, 3- V- 1997 ,
P Fraga (P. Fraga herb. pers.).
Din s el complex de laxo ns de R. bll cepha lopl/Orus a Menorca fin s ara només es coneix ia la
presencia de la subes pec ie galliclls (Sle inh .)

* So lalllllll villoSlI lIl MilI. subsp. lIlillia/111Il
(Willd .) Eel mond s
Bassa de Torre L1 afuda. Ci ul aelell a ele
Menorca, 3 1SEE789279. 100 111 . a la parel que
envo ha la bassa. elllrc cls abatze rs. 25- X 11 - 1999,
P Fraga (P. Fraga herb. pers.).
Un alu'c lax on de l grup ele S. lIig r/11II per a
Menorca. El seu aspecle recorda més a S. I/ig mlll
que no a S. l'illo.l"lIIl/. pero caraclers COI11 : fruils
ve rl11e ll s de forma l11és ovada, inn orescencies
més pobres amb nOl11és 3-5 f1 0rs i les 1iges amb
ales denlades. ajuden diferenciar- lo.
Spar/ina ver sicol or Fabre

Cala Macare ll a, Ci ul adc ll a, 3 1SEESO 12 16.
O m. zo na humida dan'cre la platja . IS- II -2003. P.
Fra ga (P. Fraga herb. pers.).
Amb aquesla cilació queda confirmada la
presencia aC lual d' aq uesla gramínia d' ¡¡mbienIS
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palustres. D'aquesta mateixa localitat va ser citada per Bolos et al. (1970). Per ara, aquesta és l'única localitat que es coneix a Menorca i a les
Balears. Les exploracions realitzades a altres
localitats amb ambients semblants (prat de Bellavista, font des Desmais, prat de Ses Canassies i
Son Bou), fin s ara, han resultat infructuoses. De
totes maneres, la localització de la planta no és
facil degut al seu aspecte que recorda més un
jonc o una ciperacia. També hi contribueix el fet
de que la planta rarament floreix, un aspecte que
ja ha estat assenyalat per altres autors (Pignatti,
1982; Gamisans et al., 1989).
Tamarix boveana Bunge
Platja de Son Bou, prop de Talis, Alaior,
31SEE918174, O m, just després del sistema
dunar on comenc;:a la zona humida de Ses Canasies, ll-IV-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.).
La presencia a Menorca d' aquest taxon ha
estat indicada per diferents autors (Cirujano,
1993; Gil et al., 1996), pero no es coneixia cap
indicació de localitat concreta.
Per ara, aquesta és l' única localitat de
Menorca on s'han observat plantes amb tots els
caracters típics d'aquest taxon. De totes maneres,
la posició taxonomica de les diferents formes
d'aquest genere existents a Menorca encara esta
per adarir. En aquesta nova localitat T. boveana

conviu amb T. africana Poir., la presencia de
plantes amb caracters intermedis entre els dos
taxons i d'altres amb caracters floral s anormals
(petals supernumeraris, absencia d' estams,
presencia d'estaminodis), fan suposar l'existencia de processos d'hibridació.
Ulmus minor MilI. subsp. minor
Es Camp Siquiat, Alaior, 31SEE9923, 75 m,
tanques abandonades, antics horts, terreny calcari, 19-IV-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); Es
Canutells, barranc de Forma, Maó, 31SFE0012,
5 m, antics horts i vergers dins el barranc, terreny
calcari, 6-V-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.);
Font d'en Simó, Maó, 31SFE0517, 20 m, al voltant de la font i per dins l'ullastrar de la zona,
terreny calcari, 8-V-2003, P. Fraga (P. Fraga
herb. pers.); Estancia de Tordonell, Maó,
31SFE0424, 25 m, voreres de torrent i de síquies
dins tanques, terreny silici, 9-V-2003, P. Fraga
(P. Fraga herb. pers.); Mongofre vell, Maó,
31SFE0426, 15 m, voreres de torrent i de síquies
dins tanques, terreny silici, 9-V-2003, P. Fraga
(P. Fraga herb. pers.); Sa Boval Vella, Maó,
31SFE0522, 2 m, voreres del torrent que desemboca a l' albufera des Grau, terreny silici, 7-V2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); Llimpa,
torrent de Na Bona, Maó, 3ISFE0721, 3 m, voreres del torrent i de síquies, terreny silici, 6-V-

Fig. 4. Distribució d' Ulmus minor subsp. minor (.6.) i U. minor subsp. procera (e) a Menorca.
Fig. 4. Distribution ofUlmus minor subsp. minor (.6.) and U. minor subsp. procera (e) in Menorca.
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2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); Sa Bassa,
Maó, 31SFE0822, 1 m, voreres de síquies i pletes baix les cases, terreny silici, 6-V-2003, P.
Fraga (P. Fraga herb. pers.).
Diversos autors (Rodríguez, 1904; Knoche,
1922; Bolos i Vigo, 1990) coincideixen en que
l'om és una especie introdui"da a l'illa, segurament en temps antic. Al mateix temps, no hi ha
cap dubte que actualment aquesta planta és un
deIs elements vegetal s que caracteritza paisatges
tan singulars com els fons deIs barrancs. Tot i
aquesta reconeguda presencia de l'om a Menorca, fins ara, cap autor s'ha pronunciat sobre la
posició taxonomica de les plantes de l'illa dins el
grup d' U. minar. Un estudi sobre l'estat de conservació deIs oms a Menorca ha permes determinar la presencia a l' illa de dos taxons diferents
(Fraga, 2003). Seguint el criteri establert per
Franco (1993) aquests serien: U. minar subsp.
minar i U. minar subsp. procera (Salisb.) Franco.
En el cas concret de Menorca, la discriminació entre els dos taxons és bastant clara a partir
de caracters com la forma de les fulles, l' arquitectura de l' arbre o la presencia de suber en les
branques joves. Tanmateix, el valor taxonomic
d' aquesta diferenciació tan clara pot ser escas
tenint en compte que la majoria de poblacions es
poden haver originat per reproducció vegetativa.
Així i tot, no deixa de sorprendre que la distribució deIs dos taxons a l' illa no sigui del tot aleatoria (Fig. 4). Mentre la subespecie procera apareix
arreu de l' illa, excepte al nord-est, la subespecie
minar concentra la majoria de les seves poblacions en l' area de recepció de l' albufera des
Grau.
Ulmus minor Mill. subsp. procera (Salisb.)
Franco
Canal dets Horts, Ciutadella, 31SEE7129, 4
m, dins el mateix barranc a les voreres deIs
camps cultivats i del torrent, terreny calcari, 7IV-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); La Cova
- Sa Marjal Vella, Ciutadella de Menorca,
31SEE7621, 3 m, voreres deIs camps cultivats
dins un canaló, terreny calcari, 7-V-2003, P.
Fraga (P. Fraga herb. pers.); Son Febrer, barranc
de Santa Anna, Ciutadella de Menorca,
31SEE8025, 60 m, en el fons del canaló al costat

d'un avenc i un pou de torn, terreny calcari, 5-IV2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); Torre Petxina Vella, barranc de Santa Anna, Ciutadella de
Menorca, 31SEE8124, 50 m, en el fons del
barranc al voltant d'un antic pou de torn, terreny
calcari, l-III-2003, P. Fraga (P. Fraga herb.
pers.); Trencada de Binissaid, barranc d' Algendar, Ferreries, 31SEE82222, 1 m, voreres del
torrent, terreny calcari, 6-IV-2003, P. Fraga (P.
Fraga herb. pers.); Font de Son Fonoll, barranc
d' Algendar, Ferreries, 31SEE8223, 2 m, voreres
del torrent, terreny calcari, 26-IV-2003, P. Fraga
(P. Fraga herb. pers.); Es Molí de Baix, barranc
d' Algendar, Ciutadella de Menorca, 31SEE8224,
20 m, voreres del torrent i faldes ombrívoles del
barranc, terreny calcari, 26-IV-2003, P. Fraga (P.
Fraga herb. pers.); Sant Antoni de S' Aranjassa,
barranc d'Algendar, Ferreries, 31SEE8225, 20
m, faldes al peu de penyals ombrívols, terreny
calcari, 21-IV-2003, P. Fraga (P. Fraga herb.
pers.); Son Pruna, barranc d' Algendar, Ferreries,
3lSEE8226, 10 m, voreres del torrent, terreny
calcari, 2l-IV-2003, P. Fraga (P. Fraga herb.
pers.); Es Canaló, barranc d' Algendar, Ferreries,
3lSE8326, 40 m, voreres deIs antics horts i vergers, terreny calcari, P. Fraga (P. Fraga herb.
pers.); Sa Rovellada, Ferreries, 3lSEE8526, 55
m, voreres de torrent, terreny silici, 1O-V-2003,
P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); Sa Canaleta,
barranc d'Albranca, Ferreries, 3lSEE8623, 30
m, voreres del torrent, terreny calcari, 27-IV2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); Font de Na
Joana, Son Marcer de Baix, barranc de Trebalúger, Ferreries, 3lSEE8624, 40 m, faldes del
barranc, al voltant de l' antiga font, terreny calcari, 12-IV-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.);
Son Fideu - La Cova, barranc d' Albranca, Ferreries, 3lSEE8724, 30 m, voreres de torrent i faldes ombrívoles del barranc, terreny calcari, 27IV-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); Son
Camaró, barranc de La Cova, Ferreries,
3lSEE8824, 60 m, voreres de torrent, terreny
calcari, 3-V-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.);
Son Boter, barranc de Sa Vall, Alaior,
3lSEE9019, 4 m, voreres de torrent, terreny calcari, 18-IV-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.);
Ses Canassies, Alaior, 3lSEE9118, 6 m, voreres
de tanques dins la vall, terreny calcari, l8-IV-
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2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); Es Rafal
Roig, Es Mercadal, 31SEE9126, 70 m, voreres
de torrent, terreny silici, 3-V-2003, P. Fraga (P.
Fraga herb. pers.); Llinantx Vell, Es Mercadal,
31SEE9127, 65 m, voreres de torrent, terreny
silici, 3-V-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.);
Camí des Rafal Fort, Alaior, 31 SEE9323, 80 m,
voreres del camí, terres argiloses silícies, 15-III2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); Sa Farinera, Es Mercadal, 31SEE9326, 75 m, voreres de la
carretera, terres argiloses silícies, 6-V-2003, P.
Fraga (P. Fraga herb. pers.); Barranc des Rellotge, Alaior, 31SEE9521, 60 m, voreres de torrent,
terreny calcari, 19-IV-2003, P. Fraga (P. Fraga
herb. pers.); Camí de S' Alblagai, Alaior,
31SEE9702, 100 m, voreres del camí i de tanques, terreny calcari, 19-IV-2003, P. Fraga (P.
Fraga herb. pers.); Hort de Biniarroi, barranc de
Cala en Porter, Alaior, 31SEE9718, 40 m, voreres de torrent i deIs antics horts, terreny calcari,
7-V-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); Alcaidussos, Alaior, 31SFE0118, 110 m, dins un petit
canaló al voltant d'un antic pou de tom, terreny
calcari, 7-V-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.);
Binifabini, Es Mercadal, 31SFE0127, 60 m,
antics horts i voreres de tanques, terreny calcari,
7-V-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.);
Barranc de Sant Joan, Maó, 31SFE0716, 20 m,
faldes ombrívoles i canalons, terreny calcari, 6V-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); Mila
Vell, Maó, 31SFE0719, 30 m, voreres d'un
torrentet, terreny silici, 8-V-2003, P. Fraga (P.
Fraga herb. pers.); Biniarroca, Sant Lluís,
31SFE0813, 50 m, al voltant d'un antic pou de
tom, terreny calcari, 6-V-2003, P. Fraga (P.
Fraga herb. pers.); Sant Felip, Ciutadella de
Menorca, 3ITEE8233, 25 m, voreres de torrent,
terreny silici arenós, 7-V-2003, P. Fraga (P.
Fraga herb. pers.); Pont de Salairó, Es Mercadal,
3ITEE8932, 14 m, voreres de torrent, terreny
silici, 2-III-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.);
Carbonell, Es Mercadal, 3ITEE9629, 35 m,
voreres de torrents, terrenys silicis i calcaris, 20IV-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.).
L'elevada quantitat de localitats deixa ben
aclarit que aquesta subespecie és, amb diferencia, la més abundant a l'illa (Fig. 4). Aquest fet
es pot explicar per ser un arbre amb unes carac-

terístiques que el fan més atractiu: més esponerós, de majors dimensions i amb una cap<;ada
ampla, també sembla ser més resistent a les condicions climatiques de l'illa. Les poblacions de la
subespecie minor mostren més símptomes d'haver patit pels darrers episodis de sequera, tot i
créixer en els mateixos ambients que la subespecie procera.
Urginea pancration (Steinh.) Philippe
Caleta de Sa Segonya, Ciutadella de Menorca, 31 TEE678298, 20 m, roquissars calcaris del
litoral, 20-VII-2002, P. Fraga (P. Fraga herb.
pers.); Punta Nati, Ciutadella de Menorca,
31TEE702337, 30 m, roquissars calcaris prop del
litoral, 13-11-2000, P. Fraga (P. Fraga herb.
pers.); Cul de Sa Ferrada, Ciutadella de Menorca, 3ITEE748340, 80 m, damunt penyals calcaris del litoral, 15-IX-1996, P. Fraga (P. Fraga
herb. pers.); Cap de Cavalleria, Es Mercadal,
3ITEE934372, 30 m, roquissars i penyals calcaris del litoral, 17-VIII-1997, P. Fraga (P. Fraga
herb. pers.); Sivinar de Mongofre Nou, Maó,
31SFE041288, 50 m, damunt penyals calcaris
del litoral, 12-XII-2002, P. Fraga (P. Fraga herb.
pers.); Punta de Sa Font, Capifort, Maó,
31TFE051284, 35 m, roquissars calcaris del litoral, 13-XII-01 P. Fraga (P. Fraga herb. pers.);
Cap de Mossenya Vives, Maó, 31SFE081266, 25
m, llocs herbosos del litoral en terreny silici, 20VII-1997, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); La
Mola de Maó, 31SFE133149, 75 m, roquissars
calcaris de litoral, 3-XII-2002, P. Fraga (P. Fraga
herb. pers.); Caparrot de Forma, Maó,
31SFE006112, 35 m, roquissars calcaris del litoral, 23-IV-02, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.);
Cala en Turqueta, Ciutadella de Menorca,
31SEE785206, 18 m, roquissars calcaris del litoral, 19-X-2003, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.).
Recentment, Boscaiu et al. (en premsa) han
assignat a aquesta especie les poblacions diploides d' U. maritima (L.) Baker s.l. de Menorca.
Les citacions que aquí es donen a coneixer complementen les dades de les localitats indicades
pels autors anteriors i n'aporten de noves que
amplien considerablement l'area de distribució.
Anteriorment, Speta (1980) també va as signar a
aquest taxon les poblacions diploides de Mallor-
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Caracter
Bulb: diametre(1)

Urginea maritima

Urginea paneration

>10 cm

<10cm

Bulb: aspecte

Túniques externes abundants, Túniques externes menys abundants,
visibles a la superfície, marró poc visibles a la superfície, blanques
vermellós.
o marrópaHid.

Fulles: disposició

Erectes o erecto-patents

Patents, les exteriors típicament
postrades al terra

Fulles: forma

EHíptico-lanceolades, planes

Lanceolades, acanalades

Inflorescencia
Tepals

80-170 cm

40-100 cm

Blancs, amb una petita línia
Blancs, amb una línia porpra a la
marró a la cara externa, només a
cara externa, en tota la seva longitud.
la zona apica!.

Ovari

Groc

Verdós

(1) A les plantes adultes.

Taula 1. Principals caracters morfologics per diferenciar Urginea maritima d' U pancration a Menorca.
Table 1. Main characters that allow the discrimination between Urginea mari tima and U. pancration in Minorca.

ca. Boscaiu et al. (en premsa) també manifesten
que l' assignació de les poblacions diploides
menorquines a U. pancration s'ha de considerar
provisional degut a que, a més de la diferenciació
cariologica, també presenten uns caracters morfologics particulars que no mostren altres poblacions, també diploides, del Mediterrani. La resolució d' aqueM problema no sera possible fins que no
es faci un estudi més ample que inclogui tota !'area de distribució d'aquest grup d'especies. Els
principals caracters que permeten diferenciar
aquest taxon d' U. maritima a Menorca es poden
veure a la Taula l. La identificació deIs dos taxons
es pot fer Iacilment a ull nu quan creixen junts.

Agrai'ments
A en Toni Pujades per les seves indicacions sobre
la possible presencia a Menorca de Orobanche
santolinae. La recollida de dades sobre les poblacions d'om s'ha fet dins les feines preparatories
del trebaIl "Estudi de les poblacions d'om
(Ulmus minor MilI.) de Menorca" subvencionat
per l'Institut Menorquí d'Estudis.
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