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Fíg. I .— Líi niella o claveü de blal (Agrostemma githügo) és una mala herha dek semhxiu, que fa granes 
to.mjKL'.s í|iiL' podicn emmetzinar la fariña. AciiitilniLmt ha esdcvin^it muh rara ab ¡xiisos íiiL'díiL'rranis ncci-
dcnuús a causa de l'ús continuai d'hcrhicides. 

HGIj VherbaH 
de ta Universitat de Girona 
J. Font, M. Campos, 
L. Vilar i L. Polo A

la Univcrsit;u Je Girona 
exis te ix un he rba r i de 
p l a n t e s p remsades que 
conté actualment mes de 
15.000 plecs de faneroga-
mcs i alijiies bentoniques 

marines, procedents d'arreii de les nostres 
comarques . A c t u a l m e n t és en p reces 
d'informatització, la qual cosa facilitara la 
se\'a consulta ais estudiosos de la flora i la 
vegetació de les torres gironines. 

Que ue es un herbí 

Un hcrbari és una coMecció de plantes 
seques convenientment premsades i etique-
tades. Actualment les plantes se solen asse-
car mitjan(;:ant un calefactor d'aire que 
evita haver de canviar L-IS papers secants i 
augmenta la rapidesa del procés, és l'ano-
menada premsa eléctrica. Un cop seca la 
planta es coMoca dins d'un paper Manila 
plegat de mides estandaritzades (40 x 28 
cm), el plec. A la UdG l'herbari és sanitá-
riainent desinfectat ja que les plantes son 
congelades periodicament per tal d'evitar el 

creixement d'insectes rosegadors de paper i 
de tetxits vegetáis. 

El premsatge i l'assecar afavoreixen la 
c o n s e r v a c i ó , en rediiir el risc d ' a t ac 
d'insectes i la infecció per part de fongs, i 
t amb é P e m n i a g a t i e m a m e n t , ja que es 
redueix l'espaí ocupat per cadascun deis 
plecs. Cada plec porta una etiqueta nume
rada que en certifica la seva procedencia, 
data d 'herboriczació i autors que l 'han 
recoUida i d e t e r m i n a d a . C o m que en 
aquest estat els caracters son perfectament 
reconeixibles, hom pot consultar el plec en 
tot moment i comprovar si, efectivament, 
la planta és ben determinada i veure'n els 
caracters niorfológics. 

Un plec, dones, és la millor ct>nstancia 
que aquesta especie es fa (o havia arribar a 
créixer) en un lloc determiant, i evita els 
errors que es puguin cometre en les dades 
aportades oralment o per escrit. D'altra 
banda com c]ue cada planta té uns rec^uisits 
ecologics determinats, el plec dona informa-
ció sobre l'ambient on creixia. Tal com es fa 
amb els Uibres de les bibl ioteques, que 
s'ordenen tematicament i porten un codi 
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L'HGI en xifres 

L'any 1991 l 'herhari ¿c la 
UdG es va integrar en la Xarxa 
Internacional d'Herharis, Tlndex 
Herharionim, anih les si<;les HGI. 
A m b data d 'oc tuhre de 1995 
l 'herbar i de p lantes vascuiars 
constava de 9.250 plecs catalogats 
i uns 3.000 per incíoure. Corres-
ponenc a 153 famílies i prop de 
730 generes que representen un 
ventall complet de la flora de les 
nostres comarques. Peí que ta al 
d 'algues ben ton iques marines 
n'inclou uns 3.200. 

A l 'herbari hi ha rant els 
exemplars mes comiins com les 
especies rares a casa nostra. Des-
taquem entre d'altres, la falguera 
Pellaea calomelanos (foto 4), amb 
plecs de les dues úniques locaiirats 
europees conegudes (Sant Llo-
reng de la Muga i la Callera), o 
les plantes endémiques de l'Alra 
Garrotxa Polygala vayredae i Lít-
hospermumoleifolium (foto 2), i les 
plantes aquatiques de l'Emporda 
deis generes Elatine (E. macropo-
da, E. brochonü i E. alsinascrum), 
Isoetes (1. setacea i I. velata) i Mar-
silea (M. quadrifolia i M. strjgosa) 
(foto 3). 

A rherbari s'hi troben també 
especies que abans eren comunes 
pero que ara son difícils de 
recol-íectar, com per exemple les 
lletuguetes (Valerianella sp.) o la 
niella (Agrostemma githago) (foto 
1) i altres males herbes deis camps 
de cereals que, a causa de la utilit-
sació continuada d'herbicides i 
canvis en els tipus de conreus, 
s'han fet molt rares. 

Un altre cas ben diferent a 
l'incerior és el de les plantes intro-
duTdes provinents d'altres conti-
nents. Generalment en procés de 
na tu ra l i t zac ió ac tua l , la seva 
recoMecció ens pot donar pistes 
sobre les dates d'introducció en 
diferents indrets i el seu procés 
d'expansió. 

Fii;.2.— Liihii-;]vriiuiiii níeitDliiim.cíiwiccnJi.'-
inicii Ji' ['Alta Gamicxa, que es la ^.^ la val) JL' Saní 

AnJnl, iqui.'V'arrul-'arpcrprlniLTCiipNi. XaiarJ, 
laniiat:eiitÍL Jf ÍVat.s Je Mullri, a l'any llSH-

numeric. els plecs d'un herbari s'orde-
ncn per tamflies o bé per generes (cas 
Je n^ierbari de la UdG), i es numeren 
per distingir-los un de l'altre. 

Origen de l'HGl 

L'herbari de la Uni\"ersirat dv 
Girona va ser fundar l'any 1976 peí 
Doctor LILIÍS Polo, professor del 
Col-lcgi Uni\'ersicari de Girona, ales-
borcs integrar a la Uni\'ersitat Auto-
nt)ma de Barcelona. Els primers plecs 
van sortir. precisament , de la seva 
col-lecció particular, a la qual s'hi van 
anar afegint, peí que fa a les plantes 
vascuiars, els plecs corresponents ais 
treballs de recerca que es van dur a 
terme a les comarques gironines els 

anys segiients: estudis al Cap Nciríeu 
(Girbal i Pok>, 197.S), a la valí de Sant 
Daniel a Girona (Polo i Vilar, 1983) i 
al Vlassís del iVIontgrí (Massip i Polo, 
1987). Darrerament s'han indos diver
sos herbaris personáis deis quals ilesta-
quem el de Manuel Iban del Girones ¡ 
de la G a r r o t x a ( i n c d i t ) i el de J. 
Maynes i A. Mallol del Baix Empordá 
(inedir). Finalmcnt cal esmentar les 
coMecciims provinents Je la SeK'a 
(Vilar, 1987) i de l 'Alta Garrotxa 
(Villas, 1993). Peí que fa a les algues 
bentonÍL]ues, el griiix deis plecs prove-
íien de di\'erses ¡ocalitats de la costa 
catalana resultat, entre d'altres, deis 
treballs de L. Polo (1978) i C. Rodrí
guez (1992). 

Reptes presents i futurs 

L'iieH^ari és i \'oI ser un reflex de la 
diversicar tlorísrica de les comarques de 
Girona, i per aixd hi teñen cabuda tant 
les especies mes bañáis com els ele-
ments mes singulars. Alguns herbaris 
presenten una recol-lecció esbiaixada 
cap a aquclles plantes mes rares al terri-
tori, pero cal teñir en ct)mpte que plan
tes abans molt freqüents ara son difícils 
d'herboritzar, per exemple, males her
bes de conreu. 1 a l'inversa, plantes 
a\iii molt comunes abans podien haver 
estat molt rares, com les plantes natu-
ralitzades recentment. 

L'herbari actualment és en procés 
d ' i n f o r m a t i t i a c i ó (vegeu quadre 
adjunt), amb la qual cosa es facilitara 
enormement la gestió i consulta deis 
plecs que conté. L'objectiu immediat 
és ser l'herbari de les comarques de 
Girona, on cota persona interessada 
en Testudi de la flora gironina pugui 
trohar la intormaciií que necessiti. De 

\-\ii. í.— Marsilca srrifjnsa, és una perita talt,'iiL'ra aquatica 
L|ue civix en los liassL-s rcniĵ Hinils ilc TAlbi-ra. 
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Fig. 4.— La fíilgiicra Pellaea c:iloint;lnnos 
nnmcs es coixüudü per Jncs liicíiliciits 
europiícs, ¡i Siini Llorcnt," IIL- LI MU.LÍÍI 
(Alt EinpnrJri) i Li Cellcra (la Sclvii). 

tec rHC"JI JLi col-Uihora iictualmcnc 
aiiih el prüjecte ORCA (Organiczació 
per a la Cartografía tle la Flora Vascu
lar deis PaVsos Catah ins) , que esta 
rccollint les kicalitats on apart ixen 
cada una de les especies conegudes a 
les tc r res c a r a h m e s (Bolos et al-, 
1993). Es per cot aixo K.\\\C l'HGl s'ofc-
rcix com aolur inador deis t rebal ls 
d'herhoritració de horanics i iiaturalis-
tes. cls herharis personáis ;.icls L|iial.s 
podrien restar inedits. Incorpurats a 
l 'HGI, en canvi, pudran donar-se a 
coneixer i veuran garantida !a seva 
conse rvac ió gracies al s is tema de 
desinfecció a qué se sotmec tota la 
col-lecció. 

J. Pont, M. Campos, L. Vilar i L. Polo 
son liiolc;̂ s i professors a la Univ. Je Girona, 

Dep. de C i c n c i e s AinlML'nt;ils. 

La informatització de Therbari de la Universitat de Girona 

L'any 1994 es van iniciar els treballs d'informatització de l'herhari que han de 
suposar una millar i mes fvicil yestió ¡ consulta deis plecs. S'lia creat un subprogra-
ma amb FileMaker Pro 2.0 per Macintosh, anomenat HGl, que utiliza el tesaure 
digital de la flora deis Pai'sos Cataians cedit per en X. Font de la Universitat de 
Barcelona, que conté totes les especies vasculars conegudes a les terres catalanes 
(Bolos et al., 1993). 

L'aplicació HGl esta estructurada en cinc ficxers anomenats HGl, Entra-
des, Herbari, Flora i Municipis. El fitxer HGl és el gestor de l'aplicació, i orga-
nitza la resta de fitxers per tal que s'executi Topció que l'usuari hagi seleccio
nar {opcions d'entrada de plecs, d'impressió d'etiquetes, de manteniment de 
fitxers, de creació de llistats...). 

L'operador, després d'informatitzar un o diversos plecs, pot revisar-los en el 
fitxer Entrades i imprimir les etiquetes corresponents, i postcríorment trasUadar 
les dades al fitxer principal Herbari. Aquest fitxer emmagatzenia, dt)ncs, totes les 
dades de cadascun deis plecs informatitzats. 

El fitxer Flora conté els 5.344 taxons de la flora deis PPCC, i així queda 
obert a qualsevol nova actualització. Peí que ta al fitxer Municipis, s'hi recuUen 
tots els municipis de Catalunya oficialment reconeguts amb l'assignació a la 
comarca a la qual pertanyen. Ambdós fitxers teñen per funció facilitar la selec-
ció deis epítets genéric i específic, i de les localitats, amb un augraent de la velo-
citat d'entrada de plecs evitant, així, els possibles errors tipografics. 

La infomiació que es recull en aquest banc de dades (el fitxer Herbítri) és la 
propia d'un plcc d'herbari: dades geograflques i temporals (UTM, altitud, localitat, 
comarca, data), dades própies del recol-íector ¡ identificador, i altra informació 
biológica referida al taxon, que s'incorjxira automaticament des del tesaure Hora. 

Les consultes a aquest fitxer Herbari es poden realitzar per qualse\'ol deis 
camps d'infomiació que conté (nomde l'esp&cie, la familia, la comarca,...), i es 
poden visualitzar o bé imprimir en forma de llistats. 
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Inínnnaciií contint^uJa en les etiquetes d'herbari, """' 
p renent com a excinple un plec de niella recullida a la VÍÍII de Sanr Daniel. 

dcleniiinuilfir 
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