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El panical, Eryngium campestre, el panical de munta- 
nya, E. bourgatii, i el seu híbrid E. x chevalieri són el subjec- 
te d'aquest treball; I'interes del seu estudi es refereix prin- 
cipalment a la problematica general de les especies híbri- 
des. Es fa una nova discusió del tema, s'aporten criteris 
per a separar clarament els tres taxa i a la vegada s'expli- 
ca el motiu del seu polimorfisme. 

Al Pirineu i Pre-Pirineu catala el genere Eryngium esta 
representat per les especies Eryngium campestre, el pani- 
cal, Eryngium bourgatii, el panical de muntanya i Eryngium 
x chevalieri híbrid de les anteriors. 

E. campestre L. es una especie de distribució molt am- 
plia que s'estén per Europa Central i Mediterrania, Proxim 
Orient i part del Nord d '~ f r i ca ,  en la que Wolff ( 1  91 3) dis- 
tingeix dues varietats:,E. campestre var. virens Link del 
Sud d'Europa i Nord d'Africa i la varietat típica que ocupa 
tota la resta de I'area. 

E. bourgatii Gouan és una planta de muntanya amb 
una area de distribucio disjunta i molt més limitada (vegeu 
mapa). Compren dues subespecies: E. bourgatii subsp. 
bourgatii que viu a les muntanyes dels pa'isos del Mediter- 
ra Occidental i te tres varietats citades, la varietat típica 
descrita per Gouan (1 773) de vora Mont Lluís (Cerdanya) 

Mapa de distribucio d'Eryngiurn bourgatii Gouan.: 1, E. bourgatii subsp. bourgatli; 2 ,  E. bourgatii subsp. bourgatii var. hispanicum; 3 ,  E. bourgatii subsp. bourgatii 
var. atlanticum i 4, E bourgatii subsp. heldreichii. 



distribui'da per tot el Pirineu, Pre-Pirineu i Muntanyes Can- 
tabriques, la varietat hispanicum Lange, propia del Sud 
d'Espanya i la varietat atlanticum Ball, del Marroc. L'altra 
subespecie és E. bourgatti subsp. heldreichii (Boiss) Davis 
(sinonims: E. heldrechii Boiss i E. spinosissimum Stapf et 
Wettst.) que es troba en algunes muntanyes dels pa'isos 
de I'est de la Mediterrania: Anatolia, Síria, Líban i Anti- 
Líban. 

En diverses localitats pirenenques o pre-pirenenques 
sorpren trobar conjuntament individus clarament repre- 
sentatius de les dues especies anteriors juntament amb 
d'altres que són bastant atípics i inclús entre aquests al- 
guns clarament intermedis entre els dos taxa. Aquest fet 
es produeix amb freqüencia tot i que E. campestre no és 
una planta de muntanya si bé és bastant resistent al fred i 
viu molt bé a les vores dels camins i llocs oberts i remo- 
guts per quina causa la seva area esta en expansió a les 
zones obertes per les noves pistes de muntanya. 

Les hibridacions dintre del genere Eryngium, a diferen- 
cia del que passa en les Umbel4iferes en general, són fre- 
qüents i es produeixen en el contacte natural d'especies 
que comparteixen bocins de la seva area -com és ara el 
cas que ens ocupa- o bé en trobar-se artificialment juntes, 
per exemple, en un jardí botanic, especies que mai con- 
viuen en el mateix territori. 

Eryngium x chevalieri, híbrid d'E. campestre i E. bourga- 
tii va ésser descrit per Sennen, I'any 1902, a Vall de Llo, 
Cerdanya francesa. Posteriorment, al 19 1.4, va tornar-lo a 
citar dels Prats de Maia (1.500 m s.m.1 entre Montgrony i 
Castellar de N'Hug. En la darrera cita parla d'uns peus que 
s'assemblen més a E. bourgatii i d'altres que s'assemblen 
més a E. campestre i els anomena respectivament var. 
bourgatiforme i var. campestriforme. Posteriorment ha es- 
tat citat per altres autors: Roy, 1927, Fournier, 1937, i dar- 
rerament per Baudiere, Fromard i Serve, 1977, que donen 
a mes la localitat d'Estavar a la Cerdanya francesa i per 
Vigo, 1964, que el cita a Ribes de Freser. 

Donat que les especies parentats són bastant polimor- 
fes, la identificació de I'híbrid pot resultar difícil i fins i tot 
s'ha posat en dubte la seva existencia pensant que podrla 
tractar-se de formes atípiques d'E. bourgatii. Les dificul- 

tats són especialment greus quan es tracta de plantes jo- 
ves o bé encara no florides. 

El Dr. .Josep Vigo va indicar als autors que en els prats 
de El Baell (Ribes de Freser) hi han poblacions mixtes d'E. 
campestre i E. bourgatii en les que s'observen individus 
d'aparenca hibrida. Aixo, juntament amb que els autors 
havien vlst poblacions de característ~ques semblani:s en 
els prats i boixeres d'Adons i de Corruncuy, al nord de la 
Serra de Sant Gervas (Pre-Pirineu Central) va motivar el 
desig d'estudiar aquest problema. 

Les mostres dels Eryngium van ésser recollides pels 
autors en repetides excursions a I'area pirenenca durant 
els estius de 1978, 79  i 80. Provenen de El Baell (9ibes 
de Freser), Prats de Corruncuy (Sant Gervas) i Vall cle Llo 
(Cerdanya francesa), localitats amb poblacions mixtes. Els 
exemplars d'herbari són dipositats a I'lnstitut Botar~ic de 
Barcelona. 

La determinació de les especies i el seu estudi niorfo- 
Iogic s'ha fet d'acord amb la bibliografia que s'indica i ve- 
rificada amb els herbaris de I'lnstitut Botanic de Barcelo- 
na (herbari general i herbari Sennen). 

Per a I'estudi cariotogic les plantes han estat di8-ecta- 
ment fixades en alcohol acetic carminat i conservades a 
una temperatura de ca. -1 5 O  C fins al moment de reslitzar 
les preparacions. Els contatges cromosomics s'han efec- 
tuat en primordis seminals joves mitjancant la tecnica d'a- 
platament, colorejant amb carmí acetic amb mordent 
d'acetat ferric. 

Les observacrons m~cromorfologiques amb el rn' ~cros-  
cop1 electrbnic d'escombrat (SEM) s'han realitzat sot- 
metent a dessecació sota punt crític mostres fixades pre- 
viament amb formol tamponat. L'aparell utilitzat és un mi- 
croscopi Cambridge Stereoscan S-4 Servei de Miclrosco- 
pia Electronica de la Universitat de Barcelona. 

Agrai'm al Sr. E. Sierra Rafols, de I'lnstitut Botanic de 
Barcelona, la realització dels dibuixos i a les Dres, M.A. 
Cardona i J. Constandriopoulos el seu interes i s~gger i -  
ments a la part cariologica del treball. 
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I OBSERVACIONS I RESULTATS OBTINGUTS 

1 El treball es va ~n~c ia r  amb I'estudi des dels punts de 
vista morfologic i micromorfologic de les plantes proce- 
dents de El Baell. S'hi poden distingir quatre taxa: E. cam- 
pestre, E. bourgatii i dues formes intermedies que vam 
anomenar M.A. (Baell) I M.C. (Baell). Les seves caracte- 
rístiques diferencials són resumides a la taula I. 

A continuació es van examinar les plantes de Corrun- 
cuy en les quals també es van trobar a més de les dues 
especies, dues formes de caracter intermedi, una homolo- 
gable amb M.A. (Baell) i I'altre amb M.C. (Baell). Poste- 
riorment en I'observac~ó de les plantes de Llo es van tor- 

! nar a repetir els resultats. 
En aquest treball els noms de M.A i M.C seran utillt- 

1 zats per a indicar les dues formes intermedies. 

I Tal com es despren de la lectura de la taula I, les mos- 
tres dels taxa E. bourgatii i E. campestre, d'altra banda 

I molt coneguts, corresponen bé amb les descripcions que 

I 
en varen fer els seus autors i que són citades a la biblio- 
grafia. La forma M.A té més similitud amb E. bourgatii tant 
en els aspectes morfologics com micromorfologics, men- 
tre M.C es més semblant amb E. campestre. 

Després d'estudiar detalladament les descripcions d'E. 
x chevalieri i d'observar els exemplars de I'herbari Sennen, 
podem afirmar que la forma M.C correspon exactament a 
I'especie inicialment descrita (Sennen, 1902)  i a la varle- 
tat campestriforme de la descripció de 19 14. La forma 
M.A es correspon amb la que Sennen anomena varietat 

I 
bourgatiforme en la cita de 1 9 1 4. 

L'analisi cariologica ens ha donat els següents resui- 
tats: 

Fig. 1 
Dibuix de les plaques de mltosi. 1-1, E. bourgatii 2n = 16; 1-2, forma M.A. 
(El Baell) 2n = 16; 1-3, Forma M.C. (El Baell) 2n = 15 (E. x chevalieri); 1-4, 
E. campestre 2 n = 1 4. 

E. campestre 2n = 14, E. bourgat;; 2n = 16. Dades que 
confirmen el que han trobat altres autors (cit. Perdlgo, 
1981, en premsa). No s'ha trobat cap tetrsploid. Plaques 
de mitosi a les Fig. 1-4 I 1-1. 

Forma M.A 2n = 16. El mateix nombre de cromoso- 
mes que E. bourgatii. Placa de mitosi a la Fig. 1-2. 

Forma M.C 2n = 15 nombre de cromosomes intermed~ 
entre les dotacions diploi'ds d'E. campestre i E. bourgatii. 
Les flors tenen en molts casos anteres avortades. Polen 
d'aspecte normal. Placa de mitosi Fig. 1-3. 

Diversos intents de germinació de la forma M.C (E. x 
chevalieri) en condicions de laboratori han donat resultats 
infructuosos. 

DlSCUSlO I CONCLUSIONS 

De les formes intermed~es que trobem en els punts de 
confluencia d'E. campestre amb E. bourgatii, la que nosal- 
tres hem estudiat amb el nom M.C és I'especie descrita 
per Sennen com a Eryngium x chevalieri, i podem conside- 
rar-la un híbrid veritable, cosa que confirma el fet de tenir 
15 cromosomes. D'una manera raonablement segura po- 
dem dir que aquesta especie té un índex de fertilitat molt 
baix, si bé són possibles els creuaments amb les dues es- 
pecies parentals. Les característiques d'E. x chevalieri es 
descriuen a I'apendix i estan representades a la lamina 3. 

La forma M.A s'ha de considerar com un Eryngium 
bourgatii. No trobem cap crlteri que ens permeti conside- 
rar-la un vertader híbrid. Aixo no exclou la possibilitat de 
que alguns caracters d'E. campestre hagin penetrat en el 
seu genotip per un mecanisme d'introgressió, contribuint 
a augmentar el pol~morfisme. Per a confirmar aquesta hi- 
potesi caldria estudiar comparativament els cromosomes 
de les especies parentals i de l'híbrid i procedir a I'obten- 
cio d'híbrids artificials. 

Les nostres observac~ons indlquen que E. x chevalieri 
es troba amb relativa abundancia als llocs on conflueixen 
les dues especies parentals i aixo és indicatiu de que la hl- 
bridació d'ambdues es produeix amb freqüencia. 
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CARACTERISTIQUES 
MORFOLOGIQUES DIFERENCIALS 
DE LES ESPECIES PARENTALS 
I DE L'HIBRID 

Eryngium bourgatii 

Es caracteritza per presentar les fulles basals de con- 
torn sub-orbicular o reniforme (algunes vegades el.líptic), 
palmatisectes fins a la base, amb 3 a 5 (7) divisions prin- 
cipals. El lobul central presenta un peciolul més llarg i es- 
tret que els altres. Els segments de la fulla són molt intrin- 
cats pero a vegades les fulles basals són més grans i ten- 
deixen a ésser més planes. El pecíol mesura de 2 a 4 ve- 
gades la llargada del limbe. La inflorescencia, de color 
més o menys intensament blau, és generalment cirsoi'd, 
és a dir, estreta i llarga, rarament és oberta. Els glomeruls 
són ovoides i llargs (fins a 20 mm. de llargada) i porten de 
1 0  a 15  bractees desiguals i rígides. Els fruits tenen un 
petit nombre d'esquames transparents de forma ovato- 
obtusa amb molt poca o nul,la superposició, les ce1.lules 
epidermiques són suament ovalades (Lam. 3. Fot. 1 i 2 ) .  
Les fulles, amfistomiques, presenten a totes dues cares 
un intens recobriment ceri disposat en forma de petits 
bastonets que cobreixen també a les cel.lules de guardia 
(Lam. 1. Fot 1 ; Lam. 2. Fot 1 ) Fig. 1. 

Eryngium campestre 

Té les fulles basals bipinnatífides, bipinnatisectes o 
més aviat ternades, amb cadascun dels segments que és 
bipinnatífid o bipinnatisecte. El contorn de la fulla és ovat 
o triangular i el color verd. Les divisions de la fulla son ge- 
neralment amples i poc intrincades. El pecíol iguala en 
longitud a la lamina. Les fulles caulinars solen tenir una 
beina foliacia i molt espinosa. La inflorescencia és de color 
verd pal.lid i molt oberta. Rarament la inflorescencia és 
estreta. Els glomeruls, molt abundants són ovoide- 
globosos i petits (maxim 15 mm. de llargada). El nombre 
de bracters de cada glomerul és de 5 a 7. En el fruit les 
esquames, d'un blanc platejat, són molt abundants i de 
forma llarga i estreta i recobreixen tota la superfície, tenen 
les cel.lules epidermiques amb un contorn ovalat més 
acusat i inclús formen al caire una papil.la (Lam. 3. fot. 3 i 
4). El nombre d'estomes i la seva morfologia és similar al 
d'E. bourgatii pero el recobriment ceri és molt més débil 
(Lam. 1 Fot 4; Lam. 2 Fot. 4). Figura 2.  

Eryngium x chevalieri 

Es pot identificar per presentar les fulles basals terna- 
to-bipinnatisectes, de contorn clarament oval, molt sem- 
blants a les d'E. campestre, pero amb un pecíol de llargada 
intermedia entre les dues esphcies parentals. La inflores- 
cencia de color blau o blau-gris és tan netament cirsoi'd 
com la d'E. bourgatii i el nombre de bractees no passa de 
10. En la majoria de les mostres estudiades es troben 
més de la meitat de les anteres avortades i no funcionals. 
Les esquames dels fruits són en tot iguals a les d'E. cam- 
pestre. Les característiques micromorfol~giques de la fulla 
i de les cel.lules epidermiques dels fruits són en tot iguals 
a les d'E. campestre. (Lam 1. Fot 3; Lam. 2. Fot. 3.) Figura 3. 

RESUM 

Els autors presenten una revisió dels generes Eryn- 
gium bourgatii Eryngium campestre i del seu hibrial Eryn- 
gium x chevalieri Es revisen els caracters morfologic;~, mi- 
cromorfologics i cariologics i s'aporten criteris per a sepa- 
rar clarament els tres taxa. Es prova la vertadera nairurale- 
sa híbrida d'Eryngium x chevalieri i es dóna una explicació 
a I'elevat polimorfisme de les especies parentals. 

SUMMARY 

The authors of this papers present a recapitulation 
about the genus Eryngium bourgatii Eryngium campestre 
and their hibrid Eryngiurn x chevalieri. A description of 
rnorphological, micrornorphological and caryological cha- 
racteristics is given. The criteria for the clear classif cation 
of the three taxa is made. The real hibrid nature 13f E. x 
chevalieri is proved and they explain some reason of the 
parental polimorphism. 



LAMINA 1 
Característiques micromorfologiques de I'epidermis de les fulles, detall de I'estructura de I'estoma i del recobriment ceri. 1-1. E. bourgatii; 1-2. Forma M.A.; 
2-3. Forma M.C., E. x chevalieri; 1 -4. E. campestre. 



LAMINA 2 
Aspecte general de I'epidermis abaxial de les fulles. 2-1. E. bourgatii; 2-2. Forma M.A.; 2-3. Forma M.C., E. xchevalieri; 2-4. E. campestre 





Fig. 1. Ervngum bourgatii Gouan 
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Fig. 2. Eryngium campestre L. 






