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Es donen a coneixer algunes novetats per a les Illes Balears tal com són: Asparagus asparagoides (L.), Truce Erodium laciniatum (Cav.) Willd i l'híbrid Pistacia
saportae Bumat. S'amplia la coro logia deis endemismes Asperula pauii Font Quer
subsp. pauii, Avenula crassifolia (Font Quer) J. Holub, Leucanthemum paludosum
(Poir.) Bonnet & Barrate subsp. ebusitanum Vogt. Es consideren també algunes
novetats per a la flora de l'illa d'Eivissa, de les quals destaca Orobanche clausonis
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Introducció
S'aporta inforrnació f10rística sobre endemismes i plantes rares de les Pitiüses. S'inclouen
unes novetats per a la flora de les Illes Balears,
indicades amb dos asteriscs (**), tal com Asparagus asparagoides (L). Truce Erodium laciniatum (Cav.) Willd. i de l'híbrid Pistacia x saportae
Burnat o per alguna illa en concret, un asterisc
(*). Ens referim també a la regressió d'algunes
especies i s'assenyala amb un signe (+) l'extinció
d'altres com Centaurea seridis L. subsp. maritima (Dufour) Dóstal i Otanthus maritimus (L.)

Hoffmanns. & Link. Les cites que es consideren
erronies s' indiquen amb un signe (-) de tal manera que s'exclouen de la flora d'Eivissa Anthyllis
vulneraria (L.) Sargosky subsp. gandogeri W.
Becker ex Maire, Rubia balearica L. subsp. balearica i Scilla autumnalis L. Les especies al·loctones naturalitzades són indicades entre [ 1 per a
cada illa. Les localitats estan referides a quadrícules UTM de 1 x 1 km, corresponents als fusos
31 S.
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Cataleg florÍstic
Aegilops triuncialis L.
* Eivissa: Pocs exemplars a la vara d'un
camí entre camps de conreu prop de la font d'Atzaró (Sant. Caries), CD7220, 90 m. Fructificada
eI8-VI-2002, N. Torres (N. Torres herb. pers.).
Ajuga chamaepitys (L.) Scherb. subsp. chamaepitys
* Sa Conillera. Erms de la part nord de l'illot CD4517, ll-VI-2003, M. Vericad (N. Torres
herb. pers.) és la primera citació d'aquesta especie per a la flora de les Pitiüses.
Allium triquetrum L.
[* Eivissa]: Marges d'una petita torrentera a
ca's Cavallers (Sant Joan) CD7024, 120 m. Es
troba en indrets ruderalitzats amb aparenc;:a
d'especie naturalitzada. Florida el 16-IlI-2002,
N. Torres et al. (N. Torres herb. pers.).
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
Eivissa: Indicada per Knoche (1922) de ses
Salines Ha de ser molt rara i fugac;: a l'illa, no
tenim més confirmacions de la presencia d'aquesta especie que sengles exemplars recol.lectats, l'un a la vora d'un caITÚ de la plana d'en
Vidal (Santa Gertrudis), CD6418, 150 m florida
el 16-IV-1988, N. Torres (N. Torres herb. pers.) i
l'altre prop de Sant Rafel, CD6113, 95 m, florida
el 28-V-1988, N. Torres (N. Torres herb. pers.)
Anthyllis vulneraria L. subsp. gandogeri
(Sagorski) W. Becker ex Maire
- Eivissa: Apareix indicada per Knoche
(1922) a l'area de les Salines com varo rubra. Les
cites posteriors amb referencia bibliogdtfica a
Eivissa apareixen al cataleg de Duvigneaud
(1979) sota subsp. praepropera i al de Pla et al.
(1992) com subsp. font-querii. Benedí (2000)
recull també la seva presencia a Eivissa. No obstant aixo, Bolos i Vigo (1984) indiquen la cita de
Knoche (1922) pero també que no han vist material d'aquesta illa. No coneixem cap plec testimoni de la seva presencia, ni hem vist mai aquesta
especie a l'illa, pensem molt probable sigui un
error tipografic de la flora de Knoche (1922) que
ha estat perpetuat per autors posteriors.

Asparagus asparagoides L.
[** Eivissa]: Especie d'origen sud-africa
naturalitzada en un petita torrentera de Cas Cavallers (Sant Joan), CD7024, 120m. Florida el 16IlI-2002, N. Torres et al. (N. Torres herb. pers.).
Asperula pauii Font Quer subsp. pauii
Eivissa: Es dona a coneixer una nova localització no recollida en les diferents publicacions
(Font Quer, 1920; Guerau d'Arellano i Torres,
1981; Alomar et al., 1997; Sáez i Rosselló, 2001)
correspon a la localitat més septentrional de la
seva distribució, als replans deIs cingles marítims
al Puig de ses Penyes (Sant Vicent) CD7728 120
m, florida el 15-IV-1993, N. Torres (N. Torres
herb. pers.).
Asplenium trichomanes L.subp. inexpectans
Lovis.
* Eivissa: Un exemplar en una coveta de la
Roca Blanca del cap des Jueu (es Cubells)
CD4704, 350 m, 01-IX-2002, J.A. Rosselló et al.
(N. Torres herb. pers.) Tres exemplars molt petits
sobre roques ombrívoles al vessant nord de sa
Mola (Sant Vicent) CD7424, 340m., 09-IlI-2002,
N. Torres (N. Torres herb. pers.).
Avenula crassifolia (Font Quer ) J. Holub
Eivissa: Endemisme localitzat a la costa
nord-oest de l'illa (Font Quer, 1920; Sáez i Rosselló 2001). Viu en petites poblacions exclusivament en clivells i replans deis cingles marítims
calcaris. Cap Nunó, CD5221; corrals d'en Guillem CD5322; ses Balandres CD5523; es Castellar CD5524; cala d'en Sardina CD5624; cingles
d'en Racó CD5725; ses Torretes CD5724, 200m
, florida el 24-VI996, N. Torres (N. Torres herb.
pers.) es Alls CD 5725; cap des Mossons
CD5826; sa Punta, CD5825; cala d'Albarca
CD5824, fructificada, el 02-VII-1988 N. Torres
(N. Torres herb. pers.); ibídem CD5924; cap des
Mossons, CD5725, penyal de s'Águila CD6226,
cingles de ses coves Negres, CD6326.
Bupleurum rigidum L.subsp. rigidum
Eivissa: Especie molt localitzada en poblacions amb pocs exemplars. Era coneguda de la
Cala d'Albarca (Sant Mateu) CD5924 (Kuhbier,
1978), 180 m florida el 21-VI-1988, N. Torres
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(N. Torres herb. pers.)i de ses Roques Altes (Sant
Josep) CD4807, 370 m, 17-VIII-1983, N. Torres
(N. Torres herb. pers.), ibídem CD4808. Viu
també en soIs rocosos de la Talaia de Sant Josep
CD4908, 380 m i en garrigues dense s de la serra
de sa Murta, es Fomas (Sant Rafel) CD58 10, 320
m (Guerau d'Arellano i Torres, 1981).

Centaurea seridis L. subsp. marítima (Dufour)
Dóstal
+ Eivissa: Font Quer (1920: 154) fa
referencia a un plec d'un únic exemplar herboritzat ellO-VI-1918 per E. Gros (BC35318) a s'Arenal (Gros de Portinatx ) a Sant Joan CD7130.
Cal considerar aquesta especie extingida de la
flora balear ja que ja no viu a l'esmentada localitat i no s'ha tomat a trobar a cap altra des de la
data de tal manera que s'ha de considerar extingida per a la flora balear
Cressa cretica L.
Eivissa: Terrenys salins amb Sarcocornia
fruticosa prop de l'església de Sant Francesc a
ses Salines CD 6003, 08-VI-2002, N. Torres et
al. (N. Torres herb. pers.)
La població de la part central de la platja
d'en Bossa CD6105 (Torres et al., 1986) ha estat
destruida per les urbanitzacions (Sáez i Rosselló,
2001). Resten una petita població molt amena~a
da a l'extrem sud de la dita platja CD6104, i es va
trobar una petita població a les dunes de la platja
des Cavallet CD6100, 24-XIl-1993, N. Torres
(N. Torres herb. pers.)
Echinophora spinosa L.
Els darrers anys han aparegut a les Pitiüses
petites poblacions en noves localitats on no havia
estat detectada anteriorment. Pensem que aquesta especie dispersa granes a través de la mar, les
poblacions estan sotmeses a una dinamica intensa de colonitzacions i extincions per les aportacions artificials d'arena i els sistemes de neteja
emprats a les platges.
Eivissa: Arenal Gros de Portinatx, Sant
Joan, CD7130; platja de Benirras (Sant Miquel)
CD6628, florida el 27-VIl-2002, N. Torres (N.
Torres herb. pers.); port des Torrent (Sant Agustí) CD5014; platges de Comte (Sant Agustí)
CD4614.

147

Formentera: Platja del Cavall d'en Borras
CC6389, Platja de ses Illetes CC6391
S' Espalmador: Platja de s'AIga CC6393.

Erodium laciniatum (Cav.) Willd.
* * Eivissa: Molt rara en savinars darrere de
la platja des Codolar (ses Salines) junt amb Lotus
halophilus CD5703, florida i fructificada, 14-IV2002, N. Torres (N. Torres herb. pers.). Aquesta
localitat, malgrat esta dins del Parc Natural de
ses Salines, esta amena~ada pel projecte imrninent d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. Havia
estat citada de l'arxipelag de Cabrera (Palau
1976) per error de determinació.
Erophila verna (L.) Cheval.
* Eivissa: Rara en pradellets de terofits amb
Hornungia petrea, Arenaria leptoclados i Leucanthemum paludosum subsp. ebusitanum a la
part nord-est del cim de la talaia de Sant Josep
entre 440 i 450 m, CDS008, CDS009, florida i ja
fructificada 22-Il-2003. N. Torres (N. Torres
herb. pers.)
Euphorbia paralias L.
Eivissa: Especie citada per molts d'autors
(Barceló, Gandoger, Knoche). Els darrers anys
ha desaparegut per la pressió humana que ha destrult la majoria de sistemes dunars de l'illa com
ara la platja d'en Bossa i part de la de es Cavallet.
Tan soIs coneixem ara una localitat on queda una
migrada població en un sol arenó s rera la platja
des Codolar a ses Salines, CD5702 fructificada
08-X-2000, N. Torres ( N. Torres herb. pers.)
Gennaría diphylla Parl.
Eivissa: A part de ses Salines i sa Cova
Santa (Torres et al., 1986) es coneixen noves
poblacions amb pocs exemplars a Jesús al sudest de l'illa, a s'Estanyol CD6809, 50 m florida
19-III-1996, N. Torres (N. Torres herb. pers.);
torrent de ses Planes CD6611, 80 m i a la Cala
d'Olivera CD7010, 30 m.
Kickxia commutata (Bernh. ex Reichb.) Frisch
* Eivissa: Un sol exemplar sobre sol rocós
en c1ars d'una brolla alterada a prop de la mar a
la Bassa (Sant Agustí), CD4715, amb flors i
fruits el 0l-VI-2003, N. Torres (N. Torres herb.
pers.).
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Laurus nobilis L.
* [Eivissa]: Apareix citada deis cingles del
Yedra a Guerau d'Arellano i Torres (1981). És
especie conreuada sovint prop de cases i sobretot
en horts a la vora de safareigs. Viu ja ben naturalitzada en torrent de sa Gravada i camps propers
a Cala Llonga (Santa Eularia) CD6812, 50 m.

Orobanche clausonis Pomel
* Eivissa: Marges de camps de conreu en
contacte en zones forestals al canal d'en Jeroni al
peu de la Talaia de Sant Josep, CD4909, 180 m,
H. Morgan et al., 3-V-2003 (COA33909). Fins
ara, a les illes, sois es coneixia una cita de
Mallorca (Pujadas i Lora; 1997 i Pujadas; 2002)

Lavatera maritima Gouan
* S' Espardell: Sois esqueletics a la part
central de l'illot CC.679, M. Vericad, 10.06.03. A
les Pitiüses era coneguda únicament de I'illot des
Penjats. Kuhbier, 1978: 16), 17-V-1988, N.
Torres (herb. N. Torres).

Orobanche minor Sm.
* Ei vissa: Especie localitzada en talussos i
penyes litoral s de la costa nord parasitant Daucus
carota subsp. commutatus. La coneixem de
diversos punts del litoral septentrional: s'esboldregat d'en Jordi (Corona) CD5423, 110 m, Vericad et al., (COA33908); 24-V-2003; ses Balandres (Corona), CD5523; punta de Xarraca
CD6930 ( Sant Joan).

Leucanthemum paludosum (Poir.) Bonnet &
Barrate subsp. ebusitanum Vogt.
Eivissa: Terofit endemic (Vogt: 223) conegut de la part superior de la talaia de Sant Josep
entre 300 i 460 m (CD4908, 5008, 5009), 26-I1I1918, Font Quer (BC 30256) , ben florits, 24-II1990, 15-I1I-1992, 28-I1I-1993 N. Torres (N.
Torres herb. pers.) i del puig d'en Serra (es
Cubells) entre 350 i 438 m (CD4805, 4806,
4906), ben florits el 7-I1I-1989, 21-IlI-1992, 28I1I-1993, 2-I1-1994, 13-IV-1996, 23-1-1999, N.
Torres (N. Torres herb. pers.) dues localitats deis
Cubells al sud-oest de l'illa amb nombrosos
exemplars els quals varien cada any segons les
pluges. Hi ha una cita bibliogrMica de la seva
presencia a la Cala d'Albarca (Font Quer, 1927)
on no ha estat retrobada. S'han detectat pero dues
petites subpoblacions en el rocam de la costa
nord-oest amb menys de vint individus a uns 300
m d'altura a es Alls (Sant Mateu) i sobre ses
Torretes (de Corona) CD5725, florits el 9-I1I1991, N. Torres (N. Torres herb. pers.).
S'ha herboritzat una nova localitat amb tres
centenars de peus a uns 140 m sobre sol rocós
orientat al nord en garrigues de prop de Cala
Vedella (Sant Josep) CD4707, 1O-1Y.2002, N.
Torres (N. Torres herb. pers.)
Moehringia petandra Gay
* Eivissa: Petita població molt localitzada
al fons d'una petita canal ombrÍvola al nord de sa
Mola de Sant Vicent CD7424, 340 m, en flor i
fruits, 8-III-2003, N. Torres (N. Torres herb.
pers.)

Osyris lanceolata Hoschst. & Steud.
Eivissa: Especie rara soIs coneguda (Guerau d'Arellano i Torres, 1981) deis illots del
Yedra CD 4303 i Vedranell CD4304, i a la costa
propera al Puig des Savinar (es Cubells),
CD4604. A les illetes Grossa i del Botafoc
CD6607 al port d'Eivissa i de la costa de Corona
entre s'Illot i la cala d'en Sardina CD5423,
CD5523, CD5524, CD5623, CD5624 on pot ser
localment abundant.
Hi ha també una petita població al Cap de
Rubió (Sant Mateu) CD6026 i peus únics al Portitxol de Rubió CD6126 i als cingles de ses
Coves Negres CD6326 (Sant Miquel).
Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link
+ Eivissa: No s'ha tornat a trobar a l'illa els
darrers vints anys. Les poblacions conegudes,
platja de Sant Antoni CD5314 (Font Quer, 1920),
platja des Cavallet CD6100 (Guerau d'Arellano i
Torres, 1981; Sáez i Rosselló, 2001) han desaparegut fa anys per la pressió humana.
Les dunes del nord de l'illa de Forrnentera
han estat sembrades amb peus procedents de
vivers de fora de l'illa. A la platja de s'AIga a l'illot s'Espalmador CC6393 s'ha detectat un únic
exemplar jove resta sens dubte d'antigues poblacions el 12-VII-1998.
Oxalis pusilla
[* Eivissa]: Pocs exemplars d'aquesta espe-
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cie natura1itzada a les vores d'un camí a can Coll
de Baix (Santa Eu1ana) CD6917, 60 m florida
17-IV-2002, N. Torres (N. Torres herb. pers.)

Pancratium maritimum L.
Hi ha poca informació a la bibliografia de
la corologia d'aquesta especie a les Pitiüses.
Eivissa: Malgrat esta protegida pel cathleg
balear d'especies amena~ades esta en regressió
constant per la pressió urbanística que localitzada a les localitats: platja de Benirras (Sant
Miquel), CD6627; platja des Figueral (Sant Carles) CD7823; cala Llenya ( Sant Carles)
CD7719; platja d'en Bossa (Sant Jordi) CD6105,
6104; platja des Cavallet (ses Salines) CD6100,
CD6101 i Punta de ses Portes (ses Salines)
CC6199; es Codolar (ses Salines) CD5702, cala
Tarida, (Sant Josep) CD4711; platges de Comte
CD5414, la Bassa CD 4714 i port des Torrent,
CD5014 a Sant Agustí
A Formentera és comuna a totes les platges.
Patellifolia patellaris (Moq.) AJ. Scott, B. V.
Ford-Loyd & J. T. Williams
* Eivissa: Petita població en ambients
nitrofils vora un quiosc a la part nord de les
dunes de la platja des Cavallet (ses Salines),
CD6201, iniciant la florida el 20-XII-2003, N.
Torres (N. Torres herb. pers.).
Pistacia x saportae Bumat
* * Eivissa: Alguns exemplars en una bardissa a Can Tur (Sant Miquel). CD6424, 3-VI1995, 60 m, N Torres (N. Torres herb. pers.) Es
tracta d'exemplars caducifolis amb fulles presentant un folíol terminal més petit, no s'han observat flors fins ara. No s'ha trobat a Eivissa Pistacia terebintus, no sabem si es tracta de poblacions relictuals o bé procedeixen d'antics conreuso
Rubia balearica L. subsp. balearica
- Eivissa: Existeix un plec corresponent a
aquest endemisme: Sant Miquel baixant al port,
llocs pedregosos ca1cans, 90 msm, 19-V-1919,
Font Quer (BC26788). La data de recol.lecció
correspon també a altres plecs de l'herbari BC
per aquesta localitat. Knoche (1922) cita també
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d'aquest indret i Cardona i Sierra Raíols (1981)
cartografien dues poblacions eivissenques. No ha
estat retrobada mai a la localitat citada ni en d'altres de l'illa d' Eivissa, es tracta probablement
d'un intercanvi d'etiquetes amb plecs de Rubia
peregrina ja que Font Quer (1927) no menciona
aquesta especie entre els endemismes balearics
presents a Eivissa.

Salvia sclarea L.
[* Eivissa]: Pocs exemplars en camps de
conreu i parets a es Murtar (Sant Vicent) CD7325
17-V-2003, 140m, M. Vericad & al. (N. Torres
herb. pers.).
Sambuculus nigra L.
[* Eivissa]: Vores del torrent, prop de la
font des Tur, a Sant Miquel CD6524, 85 m, florida el 03-VI-1995, un sol exemplar, N. Torres (N.
Torres herb. pers.)
Senecio linifoliaster G. López
Eivissa: Segons les referencies bibliograíiques (Cambessédes, Mares i Vigineix, Pau, Gandoger i Font i Quer, 1920) era especie abundant
la primera part del segle XX, pero ja als anys
setanta les poblacions eren molt petites i localitzades, a la part nord de l'illa: Portinatx, Moma,
Peralta, Sant Vicent (1983), costa de Corona i a
l'illot des Yedra (1989). La regressió i extinció de
poblacions ha estat intensa, sense que en coneguem les causes. A partir de l'any 2000 tenim soIs
notícia d'un plec d'herbari d'una petita població a
Peralta, Sant CarIes (J. Topp como pers.)
Scilla autumnalis L.
- Eivissa: Cañigueral (1951) i Cañigueral i
Palau (1953) citen aquesta especie de les proximitats de la ciutat d'Eivissa junt amb S. obtusifoilia , aquest autors afirmen haver plantat bulbs
que han desenvolupat fulles estretes. Als cathlegs
de Duvigneaud (1979) i Pla et al. (1992) i recentment també Bolos i Vigo (2001) es recullla seva
presencia a l'illa. No hi ha suport de material
d'herbari, ni constancia d'observacions al camp,
que confirmin l'existencia d'aquesta especie a les
Pitiüses, on si és present i comuna S. obtusifolia.
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Scorzonera baetica Boiss.
Eivissa: Es troba arreu de l'illa en garrigues
formant poblacions ai:llades, sovint amb pocs
exemplars: Benirras (Sant Miquel) CD6727, 40
m; plana d'en Gabriel (Sant Miquel) CD6323,
130 m, Palau Ferrer, 25-V-1950 (BC112869); sa
Punta a la Cala d'Albarca (Sant Mateu) CD5825,
250 m; Can Pujolet (Corona) CD5724, 240 m;
cala Roja (SantAgustí) CD4714, 15 m 5-V-1996,
iniciant fructificació N. Torres (N. Torres herb.
pers.); ses Roques Males (Sant Agustí), CD4513,
30 m; Cala Vedella (Sant Josep) CD4707 i
CD4608, 110 m; torrent de ses Planes (Jesús)
CD6611, 120 m fructificat, 1-VI-1984, N. Torres
(N. Torres herb. pers.) i s' Estanyol (Jesús)
CD6809, 50 m. 5-V-1920, Font Quer, 5-V-1920
(BC 640438), amb flors 20-IV-1991, N. Torres
(N. Torres herb. pers).

Verbascum boerhavii L.
Eivissa: Molt localitzat en camps de conreu
a es Murtar (Sant Vicent), CD7427, 100 m amb
flor 12-N-2002.N. Torres (N. Torres herb. pers.).
Kuhbier (1978) cita un híbrid entre V. virgatum i
sinuatum a Sant Vicent, V. virgatum no ha estat
citat de l'illa d'Eivissa.

Scorzonera hispanica L.
Eivissa: Les referencies bibliografiques
(Palau, 1953 i Kuhbier, 1978: qui indica la subforma asphodeloides) corresponen en realitat a S.
baetica Boiss. tal com indiquen Bolos i Vigo
(1987: 9). Hem herboritzat una rac;a de fulles
amples d'una població localitzada al al lapiaz i
cingles de la Cala d'Albarca (Sant Mateu)
CD5924, 13-N-1997, 210 m. Exemplars ai:llats
es troben també al cap des Mossons (Sant Mateu)
CD5826 i al Puig d'en Racó (Corona) CD5623.

Vicia ervilia (L.) Willd.
Eivissa: Indicada al catateg de Duvigneuad
(1979). Rara en camps de conreu al sud-est del
pla d'Albarca (Sant Mateu) CD6023, 175 m florida el 04-IV-2003.

Urgineafugax (Moris) Steinh.
Ei vissa: Indicada de dues localitats de l'illa
d'Eivissa per Torres i Guerau d'Arellano, 1983:
626-627, puig de ses Jordies (Santa EuIaria)
CD7017 60 m, i a can Mosson de Safragell (Sant
Llorenc;) CD6918, 100 m, fructificats 10-1-1983,
N. Torres (N. Torres herb. pers.) en clarianes
forestals sobre soIs rocosos on hi ha amb una
gran densitat d'individus i poblacions relativament extenses. Viu també en dos indrets més,
amb molt pocs exemplars, molt amenac;ats per
situar-se vora edificacions i amb forta pressió
humana, puig d'en Marquet (Santa Gertrudis),
CD6418, 120 m i a cala Gració (Sant Antoni)
CD5217, 5 m.

Viburnum tinus L.
* Eivissa: Un sol exemplar de 1 m d'altura
al peu d'una paret d'antics camps de conreu ja
emboscats d'una canal de Benimussa (Sant
Josep) CD5711, 200 m, fructificat el 23-IX1995, N. Torres (N. Torres herb. pers.) un altre de
15 cm al peu de les penyes de ses Roques Altes
(Sant Josep) CD4808. Aquesta especie es conreua en jardins i els peus podrien procedir de
fruits dispersats per ocells.

Agrai"ments
Volem agrair la ajudar a A. Pujadas per la
determinació de les especies del genere Orobanche a J.A. Rosselló la d'Asplenium trichomanes
subsp. inexpectans i a L. Sáez per la de Verbascum boerhavii.
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