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Digitalis obscura L. subsp. obscura i 
Salvia aethiopis L. al Solsonès

Digitalis obscura L. subsp. obscura 
and Salvia aethiopis L. in the Solsonès 
county
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es comenta el descobriment de dues plantes 
no citades fins ara per a la comarca del Solsonès i 
excepcionals en l’àmbit pirinenc. els dos tàxons 
són d’ecologia i distribució diferents, però tenen 
en comú el fet que els nuclis trobats al Solsonès 
podrien tenir un caràcter inestable o temporal.

Digitalis obscura l. subsp. obscura
Solsonès: lladurs, vessant sud-oest del ser-

rat de la fusta, 31tCg7356, 820 m; pineda 
jove de Pinus nigra, amb sotabosc de jonceda 
(Aphyllanthion), i clarianes pedregoses amb ti-
monedes, 2-VII-2011, P. aymerich & D. gui-
xé (BCN 86.944).

tàxon de distribució ibèrica oriental, amb 
límit septentrional al marge sud de la depressió 
de l’ebre (Sistema Ibèric i muntanyes Catala-
nídiques). les poblacions més septentrionals 
conegudes a Catalunya es troben en l’àmbit 
del massís del garraf (Bolòs et al., 2004), de 
manera que la localitat del Solsonès n’amplia 
l’àrea uns 100 km cap al nord-oest. Segons la 
informació disponible, es tracta també d’una 
de les dues úniques citacions de l’espècie al 
marge nord de la depressió de l’ebre, en zones 
subpirinenques, ja que fins ara només havia 
estat indicada per a una localitat del Sobrarb 
aragonès (Villar et al., 2001). 

a la localitat del Solsonès s’hi ha observat 
un sol individu, que l’any 2011 presentava 

cinc ramificacions basals i estava molt ligni-
ficat, i per tant ja devia tenir uns quants anys. 
es van fer prospeccions en zones pròximes i 
amb hàbitats potencials, però el resultat va ser 
negatiu. En conseqüència, no es pot afirmar 
que hi existeixi una població de D. obscura 
i es planteja la possibilitat que es tracti d’un 
individu arribat de forma accidental. aquesta 
situació és similar a la de l’única citació subpi-
rinenca de l’aragó, que també correspon a un 
sol individu no retrobat i del qual es va apuntar 
que potser tenia caràcter accidental (Villar et 
al., 2001). encara que les circumstàncies de 
totes dues citacions suggereixin certament una 
arribada accidental, sembla improbable que 
una planta amb una capacitat de disseminació 
a llarga distància no gaire gran pugui disper-
sar-se a desenes de quilòmetres i travessar la 
depressió de l’ebre. el mecanisme de disse-
minació possible en casos com aquests pot ser 
el transport antròpic, tot i que la localització 
de l’individu del Solsonès no fa pensar que 
aquesta n’hagi estat la via d’arribada, perquè 
es troba apartat de vies amb trànsit intens i en 
un ambient poc pertorbat. Si no es tracta d’una 
presència accidental, en anys vinents se’n po-
dria localitzar una població en alguna zona 
pròxima.

Salvia aethiopis l.
Solsonès: lladurs, camps de Borrells, 

al nord del serrat del castell de lladurs, 
31tCg7757, 990-1000 m; molt abundant en 
un antic camp transformat en pastura seca, ni-
trificat per les vaques, 21-VI-2009, P. Ayme-
rich (BCN 86.948). amb diverses observaci-
ons entre els anys 2009 i 2011. 

espècie pròpia d’indrets de tendència cli-
màtica continental. Molt localitzada a Catalu-
nya, on té la major part de les poblacions al 
massís del Port (Bolòs et al., 2003; Sáez et al., 
2010). en l’àmbit pirinenc, en sentit ampli, 
només ha estat indicada per a quatre indrets: 
vers el 1960 fou observada a llinars, localitat 
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del Berguedà pròxima al límit amb el Solsonès 
(Vives, 1964), però no s’hi ha retrobat, i més 
endavant fou descoberta en tres localitats de 
l’alt urgell al nord i al sud de la serra del Cadí 
(Blasco, 1981; aymerich, 1998), en les quals 
encara l’hem pogut observar l’any 2010. tots 
aquests nuclis prepirinencs són puntuals i te-
nen molt pocs exemplars, motiu pel qual l’any 
2009 va resultar sorprenent trobar-ne una po-
blació molt extensa i nombrosa als camps de 
Borrells de lladurs, que ocupava una superfí-
cie pròxima a les 10 ha i reunia milers d’in-
dividus. el juny de 2011 s’ha tornat a visitar 
la localitat i s’hi ha confirmat la persistència 
de S. aethiopis, que encara hi era relativament 
abundant, amb més de 500 individus en flora-
ció; en aquesta ocasió, també es van observar 
una setantena d’individus de l’espècie morts i 
secs (de l’any anterior) en una parceŀla dife-
rent, però poc apartada i situada dins el mateix 
quadrat utM d’1 × 1 km.

Segons hem sabut, per converses amb el 
propietari dels terrenys, la gran parceŀla on es 
concentra la població de sàlvia és destinada a 
pastura extensiva de vaques des de fa més de 
vint anys, i durant un curt període fou utilitza-
da també com a pista d’aterratge d’avionetes. 
Alguns anys s’hi fa una llaurada superficial, 
s’hi planten herbes farratgeres i aquestes són 
dallades. Suposem que aquest tipus de gestió 
de la parceŀla, que pertorba el sòl intermitent-
ment i el manté nitrificat a causa de la pastura, 
ha resultat molt favorable per al manteniment 
i la proliferació de S. aethiopis, ja que és una 
planta lligada a sòls pertorbats i rics en nutri-
ents de zones assolellades i amb clima de ten-
dència continental (dues condicions, aquestes 
darreres, que també presenta la zona). De fet, 

la dinàmica d’aquesta població resulta interes-
sant perquè recorda més el que l’espècie mos-
tra en llocs on ha estat introduïda i es comporta 
com a planta invasora –com en les pastures de 
l’oest d’amèrica del Nord, on és objecte d’es-
forços notables per controlar-la (p.ex., Coombs 
et al., 2008)– que no pas la de les poblacions 
autòctones de la Mediterrània occidental, on 
sol tenir una demografia poc expansiva.
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