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Botrychium matricariifolium A. Br. ex 
Koch, una nova espècie per a la flora 
del massís del Montseny

Botrychium matricariifolium A. Br. ex 
Koch, a new species for the flora of the 
Montseny massif (NE Iberian Penin-
sula)
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vallès oriental: fogars de Montclús, vall de 
Santa fe, 31t Dg5525, 1.140 m, 2-VII-2010, 
g. Pié (HgI 19478).

Botrychium matricariifolium a. Br. ex Koch 
és un petit pteridòfit vinculat principalment a 
les fagedes acidòfiles a les localitats més me-
ridionals, tot i que apareix també en boscos ca-
ducifolis secundaris i fins i tot en landes i prats 
a les localitats septentrionals més humides 
(Muller, 1991). es diferencia de les altres espè-
cies del seu gènere pel fet de tenir els segments 
foliars estèrils bipinnats (fig. 1). És un tàxon 
amenaçat a Catalunya considerat en perill crític 
(Cr) seguint els criteris establerts per la uICN 
(Sáez et al., 2010) i està protegida a Catalu-
nya (Decret 172/2008 de creació del Catàleg 
de flora amenaçada de Catalunya, Generalitat 
de Catalunya). a Catalunya només es coneixia 
del massís de les Salines (alt empordà), on fou 
trobada l’any 1981 (Bou & Manobens, 1982), 
i retrobada a l’any 2005 on s’hi van localitzar 
tant sols una dotzena de frondes (J. font, ob-
serv. pers.). als Pirineus orientals també ha es-
tat observada al massís del Canigó (Vallespir) 
a una altitud i una ecologia semblant (lewin, 
1995). també es troba als Pirineus centrals 
(a la vall de Boí) i sembla que seria present a 
d’altres comarques nord-catalanes, com l’alta 
Cerdanya i el Conflent (SILENE, 2006-2010).

a aquestes localitats hi afegim la trobada 
recentment al Montseny, dins d’una fageda 
acidòfila ombrívola en una zona de poc pen-
dent de la vall de Santa fe, situada entremig 
de dos petits rierols. Hi hem apreciat dotzenes 
de peus que es troben escampats en una àrea 
que no supera els 1000 m2, la gran majoria en 
bon estat reproductiu. aquesta nova citació re-
presenta la primera localitzada fora de l’àrea 
pirinenca i la més meridional de la península 
Ibèrica.

Pel que fa a la seva conservació, l’únic fac-
tor antròpic que podria malmetre aquesta po-
blació és l’explotació forestal de la fageda, ja 
que es troba en una zona prou allunyada de les 
àrees més visitades del Parc Natural de Mont-
seny.

Figura 1. Botrychium matricariifolium a. Br. ex Koch, 
exemplar de la vall de Santa Fe. Fotografia de G. Pié.
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