FLORA SINGULAR DE SILS

Linaria spartea
Linaria spartea (L.) Willd.
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[Antirrhinum

sparteum L., Linaria juncea Desf.]
Scrophulariaceae (ESCROFULARIÀCIES)

Foto 1. Linaria spartea al moll de l’estació de tren de Sils: a. Detall
d’una flor, b. detall de la planta, c. vista general de la planta.
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DESCRIPCIÓ DE LA PLANTA: herba anual de 10 a 60 cm
d'alçada, simple o ramificada, erecte i glabrecent; tiges primes,
llargues, amb poques fulles i més o menys rígides; fulles linears de
7 a 40 mm de llargada per 1 mm d’amplada, distants entre elles, les
inferiors oposades o més o menys verticilades, les restants
alternes; inflorescència en raïm lax; calze de 3 a 5,5 mm; corol.la
gran de color grog, de 18 a 28 mm; esperó de 6-13 mm, recte i
prim; fruit en càpsula de menys de 4 mm; granes de 0,5 a 0,8 mm,
finament tuberculades (vegeu figura 3) .
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INTRODUCCIÓ: Linaria spartea és una planta menuda
característica dels pradells d’herbes anuals i dels conreus (com a
“mala herba”) de diverses àrees del sud-oest d’Europa.
Als Països Catalans només es coneix del moll de l’estació de Sils i
dels límits occidentals del País Valencià però ja fora de les
contrades catalanes (vegeu figures 1 i 2).
A Sils fou trobada per primera vegada l’any 1986 pel Dr. Vilar
quan realitzava la seva Tesi Doctoral sobre la flora i la vegetació
de la Selva (VILAR, 1987a; 1987b). El seu descobriment tan
actual i la seva àrea de distribució tan reduïda als Països Catalans
ens fa pensar que, a Catalunya, es tracta d’una espècie al.lòctona.
Probablement, deu procedir del sud de la península Ibèrica i devia
arribar a Sils mitjançant les llavors que podien estar enganxades
en el pel del bestiar o sobre qualsevol tipus de mercaderia que es
descarregués al moll de l’estació.
El tipus de substrat que requereix Linaria spartea (sòls sorrencs i
acidòfils) i l’herbicida amb que periòdicament fumiguen els
operaris de la RENFE totes les vies, deu evitar la propogació
d’aquesta petita herba. Així doncs, tot i que probablement és una
espècie introduïda, al no ser cap amenaça per la flora autòctona,
s’ha de realitzar una gestió adecuada per conservar-la ja que no
deixa de ser una planta interessant que ens recorda el gran
moviment mercantil que havia tingut l’estació del poble de Sils.
Esperem, doncs, que en futures obres al moll de l’estació es podrà
respectar alguna zona del mateix per tal que aquesta bònica planta
es preservi.
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FLORACIÓ: de finals d'abril a finals de maig.
55
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ÀREA GEOGRÀFICA GENERAL: atlàntico-mediterrània

[sud-oest de França, península Ibèrica i les Illes Canàries
(Tenerife)] (Vegeu figura 2).
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HÀBITATALS PAÏSOS CATALANS: pradells d’herbes anuals
sobre terrenys secs, sorrencs i acidòfils (Helianthemion guttati)
(vegeu figura 2).

Sils

USOS I VIRTUTS: no coneixem cap utilitat atribuida a aquesta
espècie, en canvi, en les àrees on Linaria spartea és abundant és
considerada com una mala herba dels conreus de secà,
principalment en les vinyes, els oliverars i els camps de blat entre
altres cultius.
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Figura 1. Distribució de Linaria spartea en el terme municipal de
Sils (vegeu el punt negre - -).
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ETIMOLOGIA: -Linaria. Del
llatí linum, lli: degut el fet que
moltes de les espècies del gènere
linaria presenten les fulles similars
a les del lli; -spartea. Junciforme.

GLOSSARI:
Altern-a: adj. Dit de les fulles o altres
òrgans esparsos que es disposen a
banda i banda d’un eix (tija, ...) de
manera que fan entre ells un angle de
180º aproximadament.
Calze: m. Embolcall extern de la flor,
format per sèpals, generalment verd i
poc vistós.
Càpsula: f. Fruit sec., provinent de la
soldadura de diversos carpels, que a la
maturitat s’obre deixant lliures les
llavors.
Corol.la: f. Conjunt de petals d’una
flor.
Erecte-a: adj. Dret, no corbat, ni
ajagut.
Esperó: m. Prolongació tubulosa i
tancada que existeix a la base
d’algunes flors i que sol contenir
nectar.
Inflorescència: f. Conjunt de flors
més o menys distintament
i
densament agrupades.
Oposat-ada: adj. Dit de les fulles
inserides en posició enfrontada, dues a
cada nus.
Raïm: m. Inflorescència que consta
d'un eix sobre el qual s'insereixen
flors pedicel·lades.

Figura 2. Distribució de Linaria spartea als Països Catalans i a Europa.
Font: BOLÒS & VIGO, 1996; BOLÒS 1998
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