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1. INTRODUCCIÓ 

 Simethis mattiazzi (Vandelli) G. López et Ch. E. Jarvis, coneguda vulgarment com purga 

de pobres o lliri rosa de Sant Bru, és una planta herbàcia que primerament es va assignar a 

la família de les Liliaceae, després a l'Asphodelaceae i, finalment, a la Xanthorrhoeaceae 

(Gianguzzi et al., 2012). La seva distribució és atlàntico-meridional, estenent-se des del 

sud-oest de Gran Bretanya i Irlanda, fins al nord del Marroc, Algèria i Tunísia (Coste, 1937; 

Pignatti, 1982; Chapham et al., 1987; Garrido, 2014). Allà on creix la planta es caracteritza 

per presentar un clima submediterrani amb tendència atlàntica (Mercada, 2000; Gianguzzi 

et al., 2012). A Catalunya és una espècies molt rara, coneguda només a la plana de la Selva, 

concretament entre Sils, Caldes de Malavella i Vidreres (Garrido, 2014). Tot i que sembla 

que poden haver més poblacions a Maçanet de la Selva (comunicació personal del Sr. Josep 

Barnés) i a Vidreres (comunicació personal d'en Josep Maria Dacosta, Tècnic de Medi 

Ambient). L'hàbitat òptim on es fa la planta és la brolla silicícola d'estepes i brucs 

d'escombres (Lavandulo-Ericetum scopariae Br. Bl. 1931) (Bolòs, 1959). 

 La primera referència que es té de l'espècie a Catalunya la va proporcionar el Doctor 

Antoni Xiberta, qui la descobrí al 1947 al Bosc de Can Pedrer, actualment urbanització de 

King Park, al terme municipal de Sils. D'aquesta troballa es conserva un plec d'herbari a 

l'Institut Botànic de Barcelona (BC-106870, Rec. Xiberta, 1947). Inicialment, el paisatge va 

ser descrit com una <<landa formada per Erica scoparia, Citus salviifolius, Juniperus 

communis, Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, Lavandula stoechas, etc. amb alguns 

arbres residuals, com alzina surera, roure i pi pinyer>> (Font i Quer, 1995). Cal dir, però, 

que actualment no sempre es compleix aquesta descripció i ara S. mattiazzi creix sota una 

espessa massa forestal, sense gaires espais oberts (Garrido, 2014).  

 
Imatge 1 - Fotografies de Simethis mattiazzi. (A) Individu fructificat (Fotografia de L. Garrido), (B) detall de la flor 
(Fotografia de G. Mercadal). 

 

(A) (B) 
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 Amb les dades existents, al 2010 es va considerar una espècie en perill [B1ab (ii, iii, iv, 

v) + 2ab(ii, iii, iv, v)] al Llibre vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de 

Catalunya (Sáez et al., 2010), tot seguint els criteris de la UICN. L'espècie també va ser 

inclosa als annexos I i II del Decret 172/2008, del 26 d'agost, del Catàleg de flora 

amenaçada de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 

 

 Aquest treball es focalitza en l'estudi de l'estat de conservació i la fisiologia de les 

llavors de Simethis mattiazzi, alhora que es mira de respondre a les següents preguntes. 

(1) Quantes poblacions de l'espècie hi ha a Catalunya i on es localitzen? Quants individus 

hi ha i quants d'ells són madurs?  (2) La pèrdua de la qualitat de l'hàbitat afecta 

l'abundància de peus? (3) Quina és la capacitat de reproducció que té l'espècie (sota 

diferents factors físics i climàtics)? (4) És en perill a Catalunya?  

 Per respondre a la primer qüestió s'ha realitzat l'estudi in situ de la planta. Aquest ha 

constat en la millora del coneixement de les poblacions i la realització d'un cens del 

nombre d'individus a la Plana de la Selva; així com en l'estudi de la proporció d'individus 

no reproductius, florits i fructificats. A més, també s'ha volgut estudiar la resposta de S. 

mattiazzi davant de la pèrdua de la qualitat de l'hàbitat, a partir de la comparativa d'àrees 

en clarianes enfront d'àrees que han patit la successió del bosc i, conseqüentment, s'han 

tancat.  

 La capacitat de reproducció de l'espècie s'ha estudiat a partir del seguiment ex situ del 

desenvolupament de l'embrió, la capacitat de germinació i l'estudi de la viabilitat de les 

llavors. Cal tenir present que no s'han trobat referències prèvies de processos de 

germinació realitzat en aquest tàxon, de manera que el present estudi és el primer que es 

porta a terme per conèixer les condicions òptimes per a la germinació de les granes. Així 

doncs, les condiciones fixades als tractaments han sigut destriades en funció del major 

grau d'influència que s'han cregut que tindrien els factors establerts en el 

desenvolupament de l'embrió i conseqüent germinació.  

 Tota aquesta informació permetrà verificar la resta d'accions protectores que s’hauran 

de dur a terme per aquest tàxon a Catalunya.  

 

 Pel que fa a la llavor, Simethis mattiazzi forma un fruit en forma de càpsula de 5-6 mm 

que conté tres cavitats internes les quals inclouen diverses llavors cadascuna. La llavor és 

arrodonida i de color negre brillant (Font i Quer, 1995). La grana (Imatge 2) està formada 

per una coberta calcificada que li proporciona duresa i dificulta que es malmeti. 

L'eleosoma és una apèndix ric en lípids molt atractiu per a les formigues. Aquestes  

transporten les llavors als seus nius, on consumeixen l'eleosoma i descarten les llavors 

intactes. D'aquesta manera les llavors són dispersades i les formigues obtenen aliment. A 

més, la seva eliminació per part de les formigues pot implicar quin serà el destí de la 

llavor. Ja que en alguns casos la cisió de l'eleosoma pot actuar com a senyal a la germinació 

i trencar l'estat de latència, la presència d'aquest podria disminuir la germinació o no tenir 

efecte (Baskin & Baskin, 2014; Garrido, 2009). Finalment, també s'observa l'embrió i 

l'endosperma que aquest emprarà com a font de nutrients durant la germinació.  
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Imatge 2 - Llavor disseccionada de Simethis mattiazzi. Imatge obtinguda sota la lupa amb un augment de x20 
(Fotografia de L.. Garrido).  

 

2. OBJECTIUS  

 The present study on the demography and the conservation status of Simethis 

mattiazzi (Vandelli) G. López et Ch. E. Jarvis is performed in an attempt to improve the 

knowledge of this taxon in Catalonia and to make a first look on its reproductive capacity.  

 To make out the conservation status in Catalonia of Simethis mattiazzi we want to 

know how many populations are found in our country and where are they placed, how 

many individuals form part of each population, which percentage is mature and which 

percentage can reproduce. Furthermore, the loss of habitat quality is studied in order to 

know if it influences the abundance of this species.  

 The reproductive capacity is studied from the seed's viability and physiology. The 

seed's physiology study is based on finding whether different physical and climatic factors 

affect embryo growth and seed germination. To accomplish that, seeds are exposed under 

different controlled conditions such as temperature, full darkness or photoperiods of 10 

hours of light and 14 of darkness and presence or absence of elaiosome.  

 All this information will help us know if this species is in danger and needs protection 

measures to ensure its continuity over time in our country.  

 

 

3. MATERIAL I MÈTODES 

3.1. Estat de conservació de  Simethis mattiazzi a la Plana de la Selva  

3.1.1. Cartografia detallada de les poblacions 

 Per a la localització de S. mattiazzi s'ha contactat amb G. Mercadal, qui va realitzar un 

primer estudi de l’espècie a Catalunya i ajudà a realitzar la fitxa corresponent que es troba 

al Llibre vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya (Sáez et al., 

2010). També s'ha consultat totes les citacions bibliogràfiques de l’espècie a Catalunya i 

els plecs d’herbari dipositats als herbaris de Girona (UdG), del Institut Botànic de 

Coberta de la 
llavor 
 
 
Embrió 
 
 
 
 
Endosperma 
 

Eleosoma 
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Barcelona i el del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (a la Universitat de 

Barcelona), per conèixer totes les localitzacions on ha estat vista l’espècie a Catalunya 

(Garrido, 2014). Finalment, s'ha contactat amb en Josep Barnés, qui ha fet el major nombre 

de troballes del tàxon a la plana de la Selva. A partir d’aquestes dades s’ha realitzat un 

mostreig a les localitzacions conegudes i als seus voltants, per verificar o  negar la 

presència de l’espècie i trobar noves àrees de distribució del tàxon. La localització s’ha dut 

a terme als mesos d'abril i maig, moment en que l’espècie ja presenta individus adults que 

es poden identificar fàcilment.    

 Amb les poblacions localitzades, es procedeix a la seva delimitació sobre un 

ortofotomapa. La delimitació s’ha realitzat en el període de floració de l’espècie, per 

facilitar-ne la identificació i localització.  Per fer-ho s’ha emprat un GPS (marca GARMIN 

model eTrex 30) sota el datum ETRS89. Al camp s’ha vorejat el límit exterior de totes les 

poblacions mentre que s’enregistraven al GPS les coordenades UTM de forma continuada, 

obtenint així un conjunt de punts que delimiten cadascuna de les poblacions. Les ortofotos 

de la zona, en format ràster, s'han extret de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC, 2015). Les coordenades obtingudes són un fitxer .gpx i s'han tractat amb el 

programa MiraMon, el qual permet sobreposar els punts a les ortofotos. MiraMon també 

ha permès transformar els fitxers .gpx a .pnt, és a dir, transformar les dades en punts. 

Sobre aquests s'ha creat un vector no estructurat de tipus vectorial, el qual permet unir els 

punts i, finalment, realitzar els polígons que delimiten la localització de les poblacions.  

  

3.1.2. Caracterització de l'hàbitat  

 Per a conèixer l'estructura ecològica i  caracteritzar els hàbitats on apareix el tàxon de 

la zona s'ha realitzat l'estudi de la vegetació. Aquesta s'ha analitzat a partir de la creació 

d'inventaris fitosociològics, tot adoptant els índex d'abundància-dominància proposats per 

Braun-Branquet (1932, 1964).  

 

3.1.3. Recompte del nombre de peus 

 El recompte de peus s'ha realitzat entre els mesos d'abril i juliol del 2014 i els mesos 

d'abril i maig del 2015, moment en el qual S. mattiazzi és més fàcil de distingir i localitzar, 

ja que està florida i fructificada de l'abril al juny i principis de juliol, quan es comença a 

pansir la part aèria de la planta. 

 A l'hora d'iniciar el recompte d'una població cal tenir en compte dos factors: la 

quantitat d'individus i la mida de l'àrea per determinar el tipus de recompte. 

 Així, si hi ha molt pocs individus en la població es realitza un recompte total de peus; 

però si la població té un nombre mitjà d'individus o elevat s'efectua el recompte a l'atzar 

del 10% de la superfície de la població i, posteriorment, es calcula la mitjana. 

 La superfície que comprèn cada població s'ha obtingut prèviament a l’inici del 

recompte amb l'ajut dels polígons realitzats per cartografiar les poblacions de S. mattiazzi 

i el programa MiraMon, que permet mesurar distàncies, perímetres i àrees dels ortofotos 

en format ràster. Així, si l'àrea és petita o mitjana, es realitza un recompte total de peus; 

però si es determina que una població s'estén en una àrea molt gran, sigui quina sigui la 

quantitat d'individus, també es realitza un recompte a l'atzar del 10% de la superfície que 

avarca la població i es calcula la mitjana. 

 En el cas que una població no sigui homogènia i, per exemple, dins d'una població 

d'àrea gran i quantitat d'individus baixa es trobi un rodal on el nombre d'individus 
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augmenta significativament, és necessari calcular la densitat poblacional a part de la resta 

de la població. Així, cal delimitar l'àrea que ocupa aquest rodal, comptar a l'atzar el 

nombre d'individus del 10% de la superfície d'aquesta zona més densa i obtenir la mitjana 

a part (Diagrama 1). 

 
 
Diagrama 1 - Procés per a determinar el tipus de recompte que es realitza en  les localitzacions homogènies. 

 El recompte total d'individus s'efectua traçant transsectes d'un a dos metres 

d'amplada, paral·lels i adjacents els uns als altres, des d’un extrem de la població fins a 

l'altre. Així, és possible comptar tots els individus que hi ha dins de l'àrea. Per realitzar 

aquesta tasca calen varetes o estaques de ferro i corda o fil, així es disposen dues files 

d'estaques, una a banda i banda del transsecte, i cada estaca separada de l'anterior per uns 

dos o tres metres. Un cop fixades les estaques, s'uneixen amb una corda per delimitar la 

secció que ocupa el transsecte i que es compta. Un cop realitzat el primer recompte, es 

treu la corda i varetes de l'extrem exterior de la població i es torna a col·locar a un o dos 

metres de la línia de varetes que no ha sigut desmuntada. Així es va avançant d'un extrem 

a l'altre del polígon fins a 

terminar tot el recompte. 

 Quan només es compten els 

peus del 10% de la superfície es 

col·loquen les varetes i les 

cordes fent quadres d'un a dos 

metres de costat, depenent de la 

densitat d'individus que hi hagi 

a la zona. La superfície dels 

quadres és d'un metre quadrat 

quan hi ha molts peus i de 

quatre metres quadrats quan 

n'hi ha menys. 

 

 També s'ha estudiat la proporció d'individus florits, fructificats i no reproductius. Per 

obtenir una proporció significativa s'estudia, com a mínim, el 10% de la població. 

D'aquesta manera es coneix la proporció d'individus que arriben a la maduresa i quins es 

reprodueixen. 

 

3.1.4. Efecte de la disminució de la qualitat de l'hàbitat 

 A fi de trobar si existeix una resposta del tàxon davant de les diferents densitats de 

vegetació, degut al tancament progressiu del bosc, es realitza un estudi comparatiu de 

diferents parcel·les. Aquestes parcel·les es cerquen dins de les poblacions conegudes de S. 

mattiazzi i es diferencien segons si la massa forestal és tancada o oberta. Així doncs, el 

terme massa forestal tancada fa referència a zones on els arbres i arbusts són molt 

Mida de  
l’àrea 

Petita o 
mitjana 

Quantitat 
d’individus 

Pocs 
Recompte 

total 

Mitjà o  
elevat 

A l’atzar 10% 

Gran A l’atzar 10% 

Imatge 3- Estudiant realitzat el recompte en un transsecte a la població 
localitzada en la urbanització de King Park (Fotografia de G. Mercadal).  
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abundants, mentre que el terme massa forestal oberta al·ludeix a les zones amb arbres 

esclarissats, i amb arbust més o menys nombrosos que deixen passar molta claror al sòl. 

Les comparacions de les parcel·les es realitzen en cinc de les localitzacions on s'ha trobat 

el tàxon. Les poblacions triades es caracteritzen per presentar ambdós tipus de zones, 

obertes i tancades o ser clarament una zona oberta o tancada. En cada població es realitza 

el recompte de 5 parcel·les de 2 × 2 metres per cada tipus de zona. D'aquesta manera s'ha 

triat la localització número 5 (Taula 3, Imatge 5), on s'hi troba zones amb la densitat de 

vegetació molt densa i altres zones molt obertes, per estudiar ambdós tipus de zones. 

També s'han estudiat els rodals número 1 i 8 com a exemples de zones obertes i els rodals 

número 3 i 18 com a mostres de zones tancades. Els resultats obtinguts es tracten 

estadísticament mitjançant l'anàlisi de variància ANOVA d'un factor, seguit del test de 

comparació múltiple, el test de Tukey. Aquest procediment permet conèixer si existeixen 

diferències en el nombre d'individus que creixen en cadascuna de les localitzacions 

comparant-les entre elles. La hipòtesi de partida en aquest estudi és que existeixen 

diferències en l'abundància de peus segons si es troben en una zona amb massa forestal 

densa o en una clariana.  

 

3.2. Seguiment ex situ de la germinació de les llavors 

3.2.1. Recol·lecció de llavors, tractament previ i muntatge experimental 

 Al principi de l’estudi, s'han recol·lectat les llavors entre els mesos de maig i juliol del 

2014, al límit entre Caldes de Malavella, Sils i Vidreres. Les granes s'han assecat i, 

posteriorment, dipositat a la nevera a 4°C fins al moment de la seva manipulació (durant 3 

mesos aproximadament).  

 Els efectes de les condicions establertes s'han investigat amb 5 tractaments, i cada 

tractament té 3 rèpliques amb 20 llavors cadascuna. Els tractaments s'han disposat en 

dues incubadores amb temperatures fixades a 4 i 10°C, i llum (10h/14h i 24h de foscor 

embolicant les plaques amb paper d’alumini). A les llavors se’ls ha tallat, o no, l’eleosoma 

segons el tractament al que se'ls ha sotmès. Seguidament s'han desinfectat totes les granes 

en una dilució de lleixiu al 5% durant 10 minuts. Els fruits s'han disposat sobre papers de 

filtre humitejats amb aigua destil·lada dins de plaques de Petri. Les plaques s'han segellat 

amb parafilm per minimitzar la pèrdua d’aigua durant la incubació. Durant l’experiment 

s'ha afegit tanta aigua com ha sigut necessària per mantenir els papers de filtre amb un 

grau d’humitat el més constant possible, i cada cop que s'han retornat les plaques a la 

incubadora s'han col·locat a l’atzar.  

 

3.2.2. Viabilitat de les llavors  

 El mètode emprat per a avaluar la viabilitat de les llavors emprades en l’experiment ha 

estat el test del tetrazolium. Aquesta solució de tinció consisteix en un derivat del 

tetrazolium, el clorur 2,3,5-trifeniltetrazolium (TTC: C19H15ClN4), i aigua (Vandelook et al., 

2008; Kananont et al., 2009). Aquest test es basa en l'activitat dels enzims deshidrogenasa, 

en concret de l'àcid màlic deshidrogenasa. L'enzim transfereix els protons alliberats 

durant la respiració i interactua amb el TTC. El resultat de la interacció és la reducció del 

TTC que dóna un compost de color vermell, el trifenilformazan. Així doncs, el color vermell 

resultant indica l'existència d'activitat respiratòria a les mitocòndries i, per tant, que el 

teixit és viu o és viable (Brasil, 2009). Aquest test està aprovat per la International Seed 

Testing Association (ISTA, 1999). 
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 50 llavors s'han sotmès a aquest test. Prèviament al test les  llavors s'han deixat en una    

placa de Petri amb aigua destil·lada durant 24h a temperatura ambient per tal de 

rehidratar les granes. Passat aquest temps s'han seccionat les granes acuradament de 

manera longitudinal per exposar-ne tots els teixits vius. S'han transferit a la solució de 

tetrazolium al 5% i s'ha afegit tanta solució com ha sigut necessària, per tal de cobrir 

completament les granes, i s'han deixat incubar durant 25 min a temperatura ambient. 

Finalment, s'han retirat les llavors, s'han netejat amb aigua destil·lada i s'han observat sota 

la lupa binocular amb llum. S'han inspeccionat els teixits vius i totes aquelles llavors que 

es tenyeixen uniformement de color vermell s'enregistren com a viables.  

 

3.2.3. Estudi del desenvolupament de l'embrió i germinació de les llavors 

 Dos estudis fisiològics independents, el desenvolupament de l'embrió i la capacitat de 

germinació de les llavors sota diferents tractaments s'han realitzat simultàniament. Amb 

els experiments es pretén observar la resposta de Simethis mattiazzi davant els diferents 

factors climàtics i físics. Els tractaments als que s'han sotmès les llavors es descriuen a 

continuació.

 Aquests estudis s'han iniciat el 15 d'octubre del 2014 i han acabat el 4 de març del 

2015, tenint una durada de 20 setmanes.  Els tractaments destriats (Taula 1) han tingut 3 

rèpliques cadascun amb 20 llavors per placa. Des de l’inici de l'estudi fins al final s'ha tret 

una llavor de cada placa cada 2 setmanes, aquesta s'ha tallat amb el criòtom i s'ha mesurat 

la llargada de cada llavor i de l’embrió sota una lupa connectada a l'ordinador amb el 

programa AxioVision LE. Així s'obté la ràtio E:Ll (llargada de l'embrió/llargada de la 

llavor) que permet observar el creixement de l'embrió en els diferents tractaments. La 

ràtio E:Ll de les llavors al inici de l’estudi s'ha obtingut a partir de tallar llavors sense 

tractar.  

  

Efectes de l’eleosoma 

 L’efecte de l’escissió de l’eleosoma per part dels dispersors de les granes s'ha estudiat 

incubant llavors a les quals se’ls ha tallat l’eleosoma manualment i llavors amb l’eleosoma 

sense tallar.  Totes les plaques que tenen les granes amb eleosoma s'han incubat amb un 

fotoperíode de 10/14h (dia/nit) a 10°C. Les granes a les que s'ha cisat l'eleosoma s'han 

emprat per estudiar l'efecte de la llum i les temperatures, ja que s'espera que sigui 

necessària l'escissió d'aquest apèndix pel trencament de l'adormició de les llavors (Baskin 

& Baskin, 2014; Garrido, 2009). 

 

Efectes de la llum 

 Per esbrinar si el fotoperíode influeix en el desenvolupament de l’embrió s'han 

establert dues condicions de llum: foscor 24h i 10/14h (dia/nit) simulant les hores de 

llum del hivern. La condició en foscor recrea la llavor en una situació que l'hagi portat a 

quedar enterrada, mentre que el fotoperíode de 10/14h simula la quantitat de llum que 

rebria una llavor en superfície.   

 

Efectes de les temperatures  

 Per esbrinar si les llavors necessiten passar un període de fred un cop s’ha tallat 

l’eleosoma s’han diferenciat dos grups: un on es disposen les plaques a 10°C constants al 

llarg del temps i un altre on es sotmeten les llavors a 4°C durant dos mesos i, després, a 
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10°C constants. Aquest canvi de temperatura permetrà observar si és necessari l'augment 

de les temperatures per trencar l'adormició i s'iniciï el procés de germinació.   

 Les temperatures establertes en aquest experiment per a la germinació s'han 

determinat a partir de les dades climàtiques de la població de Sils dels mesos de tardor i 

primavera (Sistema de Classificació Bioclimàtica Mundial, 2009). Cal tenir present que la 

temperatura que indica a la llavor si el temps és òptim per iniciar la germinació no és la 

temperatura mitjana, sinó la temperatura mínima que es dóna durant el dia.  

 

 Amb la finalitat de descobrir la capacitat de germinació de S. mattiazzi en cada 

tractament, s'ha comprovat l’estat de les llavors regularment i s'ha anotat el nombre de 

llavor germinades de cada placa. Les llavors que presenten una radícula brollada de més 

de 0,2 mm s'han considerat granes germinades i s'han retirat. Així, es dóna un atribut 

quantitatiu a la germinació de les llavors que permet obtenir un valor en percentatge de la 

capacitat de germinació  de les llavors durant l'experiment (Ranal et al. 2006).   

 Tot i que els assajos han durat 20 setmanes, les plaques s'han seguit controlant durant 

5 setmanes més per assegurar que no hi haurien més germinacions (Baskin & Baskin, 

1998). Finalitzat l’experiment, a les llavors no germinades se’ls ha realitzat el test del 

tetrazolium per comprovar la seva viabilitat (Cheplink & Sung, 1998).  

 

 A partir de la informació cercada sobre el possible efecte de l'eleosoma i la conjetura 

de les dades climàtiques i llumíniques òptimes per a la germinació, la hipòtesi de partida 

en ambdós estudis és que existeixen diferències entre tractaments establerts. 

 

 Els resultats obtinguts sobre el desenvolupament de l'embrió s'han tractat amb 

l'estudi estadístic ANOVA de dos factors (Vandelook & Van Assche, 2008), on els factors 

són els tractaments i el temps i la variable dependent la ràtio E:Ll. Així, s'ha estudiat si el 

desenvolupament al llarg del temps de l'embrió ha sigut el mateix en els diferents 

tractaments comparant les mitjanes entre tractaments, entre els diferents temps i la 

interacció entre els dos factors.  

 

 Les dades obtingudes amb la germinació de les llavors s'han analitzat estadísticament 

mitjançant l'anàlisi ANOVA d'un factor i el test post-hoc de Tukey (Vandelook & Van 

Assche, 2008). D'aquesta manera es comparen les mitjanes de la germinació final 

obtinguda en cada tractament i s'identifica si existeixen, o no, diferències entre els 

tractaments.  
 

Taula 1 - Tractaments emprats en l'estudi del desenvolupament de l'embrió i germinació de les llavors. 

La nomenclatura emprada en els tractaments és el resultat de posar a cada variable la lletra A (primera 

columna) o B (segona columna) en funció del tractament establert (indicat amb una x), tenint en compte 

que la primera lletra correspon al la variable eleosoma, la segona a la llum i la tercera a la temperatura.  

Tractament 

Eleosoma Llum Temperatura 

Present Tallat 
Foscos 
(24h) 

10/14h 
(dia/nit) 

10°C 4°C → 10°C 

ABA x   x x  

BAA  x x  x  

BBA  x  x x  

BAB  x x   x 

BBB  x  x  x 
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 Totes les dades han sigut transformades prèviament a l'anàlisi amb la funció arcsinus 

per estabilitzar-ne la variància. 

 

 

4. RESULTATS 

4.1. Fenologia 

 Simethis mattiazzi és un geòfit, així que any rere any rebrota del mateix bulb fent que 

pugui viure diversos anys. El cicle fenològic (Taula 2) s'inicia al mes de març, quan les 

fulles rebrollen de les gemes del bulb. Floreix de l'abril al juny, amb un màxim de floració a 

mitjans de maig. Fructifica entre els mesos de maig i juny, amb un màxim de fructificació 

entre finals de maig i la primera quinzena de juny. La planta torna a entrar en quiescència 

al juliol. També, s'ha vist que les poblacions localitzades en zones molt obertes i amb més 

insolació, com són les localitzacions 8 i 21, presenten els màxims de floració i fructificació 

aproximadament quinze dies abans que les zones més ombrívoles.  

 
Taula 2 - Cicle fenològic anual de Simethis mattiazzi. L’ombrejat gris fosc indica el màxim fenològic, mentre que el 
gris clar indica una proporció molt baixa d'individus de la població. 

 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Repòs vegetatiu             

Desenvolupament              

Floració               

Fruit madur               

 

4.2. Estat de conservació de  Simethis mattiazzi a la Plana de la Selva  

4.2.1. Cartografia detallada de les poblacions 

 A partir de la troballa del Dr. Xiberta l'any 1947 i 

les comunicacions personals de G. Mercadal, Josep 

Maria Dacosta (Tècnic de Medi Ambient) i Josep Barnés 

s'han retrobat algunes de les poblacions situades als 

municipis de Sils, Vidreres, Caldes de Malavella i 

Maçanet de la Selva. I en les prospeccions d’aquestes 

localitats hem trobat, en àrees adjacents, noves 

poblacions.  

 

 Actualment es coneixen vint-i-sis localitats amb 

poblacions de S. mattiazzi a Catalunya, totes compreses 

dins dels límits municipals de les poblacions de Caldes 

de Malavella, Sils, Vidreres i Maçanet de la Selva (Taula 

3, Imatge 5). Concretament, es troben en tres quadrats 

UTM de 10 kilòmetres de costat, les dues localitzacions 

de S. mattiazzi a Sils són al quadrat UTM amb 

coordenades 31T DG 82, les vint-i-tres àrees que 

comprèn el tàxon a Caldes de Malavella són a dos 

quadrats amb coordenades 31T DG 82 i DG 83, la única 

Imatge 4 - Mapa corològic de Simethis 
mattiazzi a Catalunya.  
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localització que es troba a Vidreres és a la coordenada 31T DG 82 i, finalment, les dues 

localitzacions de Maçanet de la Selva són al quadrat UTM 31T DG 72 (Imatge 4).  

 

 La superfície total que abracen les vint-i-sis localitzacions de Simethis mattiazzi és de 3 

hectàrees aproximadament. Cal dir, però, que la àrea dels polígons és molt variable, amb 

un promig de 1.941,03m2 i una desviació estàndard de 2.545,19m2. 

 

4.2.2. Hàbitat  

 Inicialment s'esperava trobar les poblacions en brolles silicícoles d'estepes i brucs 

d'escombres (Bolòs, 1959). Tot i que les estepes i els brucs d'escombres són abundants, la 

successió de la vegetació al llarg del temps ha fet que en molts casos ens trobem davant de 

brolles arbrades o, fins i tot, un bosc ben desenvolupat (Taula 4).  

 El clima és el mateix en totes les zones estudiades. De tipus submediterrani amb 

tendència atlàntica (Mercadal, 2000), ja que es caracteritza per tenir hiverns temperats. 

Les precipitacions són abundants durant les estacions de tardor, hivern i primavera. En 

canvi, durant l'estiu són poc abundants, tot i que llavors la planta ja és en estat latent 

(Sistema de Classificació Bioclimàtica Mundial, 2009). Especialment importants són les 

pluges primaverals, relativament abundants i, sobretot, regulars al llarg dels anys, la qual 

cosa permet que la planta pugui completar el cicle biològic. 

 

 La descripció, l'ecologia i les principals característiques topogràfiques i geològiques de 

les àrees estudiades són les següents.  

 

(1) Localització 1  

 Es troba al mig de la urbanització de King Park, antigament Bosc d'en Pedrer, al terme 

municipal de Sils. La vegetació a la zona és força oberta, amb arbres que cobreixen la 

majoria de l'espai aeri, tot i que degut a la seva situació penetra molta llum al sòl, els 

arbusts són dispersos i poc abundants i l'estrat herbaci cobreix gairebé la totalitat de la 

superfície. L'orientació nord-oest li concedeix un estat força humit, fet que explica la 

presència d'espècies típiques de boscs humits com són Sorbus domestica, Crataegus 

monogyna, Geranium sanguineum, Serratula tinctoria, Hypochoeris maculata i Quercus 

pubescens. El substrat és format per granodiorites i granits alcalins procedents del 

Carbonífer-Permià (ICGC, 2015). Actualment es tenen moltes referències de la presència 

de l'espècie al Bosc d'en Pedrer (Garrido, 2014), però a dia d'avui la urbanització de King 

Park ocupa el que antigament era el Bosc d'en Pedrer i només rau una parcel·la dins de la 

zona residencial amb un rodal de l'espècie. Això pot indicar que antigament la població de 

Simethis mattiazzi que es trobava a la zona podia ser més extensa.  

 

(2) Localitzacions 2,  11 i 23 

 Les àrees 2 i 11 estan situades entre 100 i 150 metres de la urbanització de King Park, 

als termes municipals de Sils i Caldes de Malavella. Les dues localitzacions estan 

compostes per menys de deu individus. L'àrea 23 es troba als afores de King Park, al camí 

dels Terressos Blancs, davant de Can Xuma, i està formada per alguns centenars de peus. 

Degut a la seva proximitat a la urbanització i que al mes d'abril del 2015 s'ha realitzat la 

neteja del sotabosc i tala de diversos arbres, no s'han localitzat aquest any els individus de 

les localitzacions 2 i 11. A més, aquest fet ha provocat que no hagi sigut possible la 

realització d'inventaris de vegetació d'aquestes zones. El substrat, a l’igual que en el cas 
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anterior, està format per granodiorites i granits alcalins dels períodes Carbonífer-Permià 

(ICGC, 2015). 

 

(3) Localització 3 

 És a les afores de la Urbanització de King Park, al bosc d'en Bernardí. La població de S. 

mattiazzi es troba en una clariana, on hi ha una brolla arbrada. El tàxon se situa 

majoritàriament sota d'arbusts, ja que els matolls són abundants i ocupen gairebé la 

totalitat de l'espai. Sota els arbusts també s'hi troba l'estrat muscinal que, com un mantell, 

cobreix gairebé tota la superfície del sòl. L'àrea que ocupa és de 750m2 aproximadament, 

on l'espècie es distribueix formant petits rodals separats entre ells, fet que provoca una 

molt baixa densitat de peus. El substrat és de granodiorites i granits alcalins del 

Carbonífer-Permià (ICGC, 2015).  

 

(4) Localitzacions 4, 5 i 6 

 Els rodals es troben entre Can Pipes i Cal Sant, a la població de Caldes de Malavella. En 

aquest cas, els rodals s'han fraccionat per la creació de carrils i, a més, la localització 

número 6 va patir un rebaix de terra que actualment és el límit sud d'aquesta població. La 

vegetació present a l'hàbitat té diferents abundàncies, ja que hi ha zones obertes i d'altres 

tancades. Alhora, el tàxon també presenta zones on és molt dispers i forma rodals amb 

individus més o menys dispersos entre aquest i altres àrees amb un elevat nombre de peus 

on s'ha arribat a comptar més de 400 individus en un metre quadrat. L'orientació nord-

oest conjuntament amb l'àmplia cobertura que ocupa l'estrat arbori permeten la presència 

de zones més humides on es donen plantes característiques de boscos humits, com Sorbus 

domestica, Crataegus monogyna, Geranium sanguineum, Stachys officinalis, Serratula 

tinctoria,, Hypochoeris maculata, Carex flacca i Quercus pubescens. El substrat és format per 

granodiorites i granits alcalins del període Carbonífer-Permià (ICGC, 2015).  

 

(5) Localitzacions 7, 8, 10 i 21 

 Aquestes poblacions es troben a la rodalia de la Pedrera d'en Gimferrer, en clarianes 

arbrades d'alzines sureres amb alguns pins més o menys abundants segons la zona. Els 

arbusts són força abundants, cobrint més del 50% de la superfície en la majoria de les 

localitzacions, on es troba majoritàriament Erica scoparia, Calluna vulgaris, Phillyrea 

angustifolia i Cistus salviifolius. Aquesta zona es veu afectada pels vents freds i humits 

procedents dels estanys de Sils. Aquest fet permet explicar la presència d'algunes espècies 

de boscs humits i caducifolis. El substrat és de granodiorites i granits alcalins dels 

Carbonífer-Permià i, a més, a la localització 8 també s'hi troben leucogranits de gra groller 

del mateix període (ICGC, 2015).  

 

(6) Localització 9 i 22 

 Les àrees 9 i 22 es troben adjacents i limitades per la Pedrera d'en Gimferrer. Així 

doncs, es pot pensar que antigament aquestes dues poblacions podien estar connectades, 

sent així d'un mateix rodal. L'estrat arbori i arbustiu estan ben desenvolupats, fent que en 

aquests punts ens trobem davant d'un bosc, en concret, d'un alzinar. Com en el cas 

anterior, aquesta zona també es veu influenciada pels vents procedents dels Estanys de 

Sils. Aquest fet conjuntament amb l'elevada cobertura arbòria i arbustiva que hi ha a la 

zona, fan de la localització número 9 una àrea més humida com més lluny et trobes del 

marge de la Pedrera. Conseqüentment, en aquesta zona es dóna la presència més 
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abundant que en el cas anterior d'algunes espècies típiques de boscs més humits.  El 

substrat és format per granodiorites, granits alcalins i leucogranits de gra groller del 

Carbonífer-Permià (ICGC, 2015).  

 

 (7) Localitzacions 12, 13, 14, 15 i 16 

 Les localitzacions número 12 i 13-14-15-16 es troben a banda i banda d'un petit vall 

que porta aigua a la Riera de Malavella. Tot i trobar-se a la mateixa alçada, els rodals 13, 

14, 15 i 16, en ser vessant nord-est, són molt més humits que el rodal 12, que es troba al 

vessant sud-est. Tot i així, en la zona 12 i el conjunt de rodals que formen les àrees 13, 14, 

15 i 16, no s'hi troben molt més d'un centenar d'individus en cadascuna. El substrat sobre 

el que es troben els rodals està format per granodiorites i granits alcalins dels períodes 

Carbonífer-Permià (ICGC, 2015).  

 

(8) Localitzacions 17 i 18 

 L'àrea es troba al mateix lloc que la localització número 17, adjacent a un carril molt 

transitat, el camí de Cal Sant, on amb el pas dels vehicles s'aixeca molta pols que provoca 

que la vegetació es vegi coberta per una capa de llims. En aquest punt no es troben molt 

més d'un centenar d'individus de S. mattiazzi.  

 La localització 18 es troba a l'altra banda del camí de Cal Sant, a uns 50 metres 

d'aquest. A mesura que s'incrementa l'alçada, la vegetació es va obrint fins a deixar una 

zona més clara i amb menys arbres al capdamunt.  

 A ambdues localitzacions el substrat és format per granodiorites i granits alcalins del 

període Carbonífer-Permià (ICGC, 2015). 

 

(9) Localitzacions 19 i 20 

 Aquesta població es troba al camí de la Dona Morta, a la població de Maçanet de la 

Selva. L'àrea es troba al capdamunt d'un turó, en una zona molt oberta amb arbres 

residuals. Els arbusts a les zones adjacents al camí són poc abundants i no hi ha estrat 

muscinal. Tot aquest fets afavoreixen la bona intrusió de llum al sòl durant tot el dia. El 

substrat és format per leucogranits de gra groller del període Carbonífer-Permià (ICGC, 

2015). La població es troba a banda i banda del camí, fent que aquest fraccioni la població 

en dues àrees i en cada banda hi ha un rodal d'individus de Simethis mattiazzi ben 

diferenciat i continu.  

 

4.2.3. Recompte del nombre de peus 

 A les poblacions de les localitzacions 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13-14-15-16, 17, 19-20 i 22 s'ha 

realitzat un recompte total del nombre de peus. A les poblacions 1, 8 i 21 s'han delimitat 

àrees dins del perímetre de la població on el nombre de peus és molt abundant i, en 

aquesta subàrea, s'ha realitzat el recompte a l'atzar del 10% dels individus, mentre que a 

la resta de l'àrea el recompte ha estat total. Finalment, a les poblacions 4-5, 6, 9 i 18, degut 

a la seva gran superfície, s'ha realitzat el recompte a l'atzar del 10% de la població.  

 

 La proporció d'individus no reproductius, florits i fructificats s'ha realitzat a partir de 

l'estudi de com a mínim el 10% dels peus de Simethis mattiazzi de les localitzacions  1, 3, 7, 

8, 9, 10, 12, 13-14-15-16, 18, 19-20, 21 i 22. Degut a l'elevat nombre de peus de les 

localitzacions 4-5 i 6, només s'ha utilitzat la proporció d'aproximadament l'1% d'individus 
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de la localització. I la número 17 no s'ha emprat, ja que els individus que la formen ja 

havien acabat el seu cicle de desenvolupament quan es volia realitzar l'estudi. 

 
Taula 3 - Distribució de la poblacions de Simethis mattiazzi a la plana de la Selva. (*) Comunicació personal d'O. 
Granyer a J. Barnés.  

Localització 
Municipi 

(comarca) 
Autor (any) 

Superfície del 

rodal (m
2
) 

Quadrats UTM 

d'1x1 km 

1. Urb. King Park Sils Dr. Xiberta (1947) 1.116,9 DG 4818 i 4628 

2. Camí del Bosc d'en 

Bernardí (I) 
Sils L. Garrido (2014) 191,0 DG 4816 i 4628 

3. Bosc d'en Bernardí 
Caldes de 

Malavella 
J. Barnés (2008) 758,1 DG 4815 i 4628 

4 i 5. Can Nofre 
Caldes de 

Malavella 

G Mercadal 

(2006) 
7.722,6 

DG 4820, 4821 i 
4629 

6. Cal Sant 
Caldes de 

Malavella 

G. Mercadal 

(2006) 
7.272,0 

DG 4820, 4821 i 
4629 

7. Masia del Sr. Josep 
Caldes de 

Malavella 
J. Barnés (2007) 245,5 DG 4812 i 4630 

8. Can Cases 
Caldes de 

Malavella 
O. Granyer * 734,3 DG 4808 i 4630 

9. Pedrera d'en Gimferrer (I) 
Caldes de 

Malavella 
O. Granyer * 6.281,6 

DG 4808, 4809, 
4810 i 4630 

10. Cal Marçal 
Caldes de 

Malavella 
O. Granyer * 1.504,3 

DG 4808, 4809 i 
4630 

11. Camí de Bosc d'en 

Bernardí (II) 

Caldes de 

Malavella 
L. Garrido (2014) 160,4 DG 4817 i 4628 

12. Camí del Bosc d'en Llop  
Caldes de 

Malavella 
J. Barnés 98,0 DG 4829 i 4628 

13, 14, 15, 16. Bosc d'en Llop  
Caldes de 

Malavella 
L. Garrido (2015) 420,5 

DG 4828, 4829 i 
4828 

17. Camí del Bosc d'en Sant 
Caldes de 

Malavella 
J. Barnés (2008) 174,4 DG 4827 i 4629 

18. Bosc d'en Sant  
Caldes de 

Malavella 
L. Garrido (2015) 2.677,1 DG 4828 i 4629 

19 i 20. Camí de la Dona 

Morta 

Maçanet de la 

Selva 
J. Barnés (2008) 139,8 DG 4782 i 4622 

21. Turó Can Gimferrer 
Caldes de 

Malavella 
J. Barnés (2010) 79,2 

DG 4812, 4813 i 
4630 

22. Pedrera d'en Gimferrer 

(II) 

Caldes de 

Malavella 
J. Barnés 113,7 DG 4810 i 4630 

23. Can Xuma 
Caldes de 

Malavella 
J. Barnés (2015) 2.833,1 DG 4823 i 4628 

24. Prop de Ca l'Albertí 
Caldes de 

Malavella 
J. Barnés (2008) 2.985,1 

DG 4826, 4827 i 
4628 

25. Bosc d'en Iscle 
Caldes de 

Malavella 

Agents forestals 

de Sils 
5.253,0 

DG 4835, 4836 i 
4628 

26. Goba-Camí dels 

Terressos Blancs 
Vidreres 

Agents forestals 

de Sils 
1,0 DG 4836 i 4628 
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Imatge 5 - Mapa de distribució de Simethis mattiazzi. (A) Poblacions trobades al límit entre Caldes de Malavella, Sils 
i Vidreres (31T DG 82 i DG 83). (B) Població trobada a Maçanet de la Selva (31T DG 72). 

(A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) 



 
Taula 4 - Inventaris de vegetació de cada localització 

Forma 
vital 

Declaració 1 3 4 i 5 6 7 8 9 10 12 13 - 16 17 18 19 i 20 21 22 

 

Altura (m) 120 114 120 118 102 105 105 105 130 130 126 125 175 100 140 

Pendent (%) 5,2 14,7 5,2 7 9,2 4,1 4,1 10,7 7,1 7,5 6,7 13,9 13,4 30 10,6 

Orientació NW NNW NW NW NW N N SE SE NE NE NW NW NE NW 

Estrat arbori, alçada (m) 25 25 25 30 20 20 30 20 30 25 25 20 3 20 25 

Estrat arbori, recobriment (%) 70 40 70 60 20 20 80 20 60 60 40 90 20 10 80 

Estrat arbustiu, alçada (m) 2 2 2 1 1,5 1,5 3 1,5 1,5 2 2 2 2 1 2 

Estrat arbustiu, recobriment (%) 30 80 30 50 60 70 80 80 50 60 60 60 70 20 80 

Estrat herbaci, alçada (m) 1 0,5 1 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

Estrat herbaci, recobriment (%) 90 50 90 60 50 60 30 30 20 70 50 30 20 80 30 

Estrat muscinal (molses), 
recobriment (%) 

5 70 5 1 . 10 50 . 50 30 70 30 . 10 10 

Número d'espècies 42 26 42 38 21 28 45 28 25 34 26 28 20 21 22 

  
1 3 4 i 5 6 7 8 9 10 12 13 -16 17 18 19 i 20 21 22 

 

Espècies característiques de 
l'associació Lavandulo-Ericetum 
scopariae 

               

P Clematis flammula L. r . . r . . . . . r . . . . . 

MP p Quercus suber L. 1.1 + 2.2 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.2 1.2 2.1 1.2 3.3 2.2 

MP p Quercus ilex L. + + + + . . . . 1.1 + r + . . . 

MP p Arbutus unedo L. 2.2 1.2 2.1 + + 1.2 1.2 2.2 2.1 1.2 1.1 1.2 2.2 1.2 2.2 

P p Rubia peregrina L. 1.2 + 1.1 + . . + + + 1.2 + 1.1 . + + 

 
Espècies característiques de l'aliança 
Quercion ilicis                

P (Ch) Asparagus acutifolius L. + . . . . . . . . . . . . . . 

 
Espècies característiques de l'aliança 
Ciston                

NP 
semic 

Calicotome spinosa (L.) Link subsp. 
spinosa 

1.1 + + . . . . + . . . r . . r 

Ch Genista hispanica L. subsp. hispanica + . . . . + + . . . . . . 2.2 . 
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1 3 4 i 5 6 7 8 9 10 12 13 -16 17 18 19 i 20 21 22 

MP p Genista triflora Rouy . . . r + . . . . . . . . . . 

Ch (NP) 
Dorycnium pentaphyllum Scop. 
subsp. pentaphyllum 

1.2 + 1.1 + + . . . . + + r 2.2 + . 

Ch (NP) Dorycnium hirsutum (L.) Ser. in DC. 1.2 . . + . . r r . . . . . . . 

NP p Daphne gnidium L. . + + + . + + + + 1.2 . + . . . 

NP Cistus monspeliensis L. . . . 2.2 . . . + . 1.2 1.2 . . . . 

NP Cistus salviifolius L. 2.2 . 2.2 2.2 2.2 3.2 1.2 1.2 2.2 2.2 1.2 + + 2.3 1.2 

NP (MP) 
p 

Quercus coccifera L. subsp. coccifera . . . . . 1.2 1.3 3.2 . . . . + . + 

Ch (H) 
Euphorbia flavicoma DC. subsp. 
brittingeri (Opiz ex Samp.) O. Bolòs et 
Vigo 

2.2 . + + + + + . . . 1.2 + . . . 

Ch,NP p Calluna vulgaris (L.) Hull 1.2 2.2 3.2 3.2 1.2 2.2 2.2 . 1.2 2.1 2.2 + 2.2 2.2 1.2 

NP p Erica scoparia L. subsp. scoparia 2.2 3.2 4.3 3.3 3.2 1.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 2.2 1.2 3.3 

NP p Erica cinerea L. . . . . . 1.2 + . . . . . 2.2 . . 

NP p Phillyrea angustifolia L. 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2 3.2 2.3 3.2 2.2 2.1 3.2 2.2 1.2 2.2 2.2 

Ch Thymus vulgaris L. + . . + . . . . + . . . . . . 

NP p Rosmarinus officinalis L. . . . . . . . . + . . . . . . 

NP p Lavandula stoechas L. 1.2 1.2 1.2 2.1 1.2 + 1.2 + 1.2 1.2 1.2 1.2 2.3 . . 

G Asphodelus cerasiferus Gay . . . . . 2.2 2.3 + . . . . . . 1.2 

G 
Simethis mattiazzi (Vand.) G. López et 
Ch. E. Jarvis 

2.3 1.2 3.4 3.4 1.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.2 + 1.2 1.2 3.3 1.2 

H Carex oedipostyla Duval-Jouve . . . . . . r . . . . . . . . 

G 
Orchis morio L. subsp. picta (Loisel.) 
Arcang. 

. . + + . . r 1.2 . + . . . . . 

 
Espècies companyes 

               
MP p Pinus halepensis Mill. 3.3 1.2 2.3 4.3 2.2 + 4.3 2.2 3.3 3.2 . 5.5 . + 3.3 

MP p Pinus pinea L. . 2.3 3.3 2.2 + + 1.1 . 3.2 1.1 4.3 . . + . 

P p Juniperus communis L. . 2.2 + 2.1 . + . . 1.1 2.2 2.2 + . . . 

H/G Ranunculus sp r . . . . . . . . . . . . . . 

P semic Rubus ulmifolius Schott 1.2 . + 2.2 . . . . . . . . . . . 
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H Sanguisorba minor Scop. . . . . . . 1.2 . . . . . . . . 

MP Sorbus domestica L. + . . r r . . . . . . . . . . 

MP c Crataegus monogyna Jacq. + . + + + . + . . . . . . + . 

Th Vicia hirsuta (L.) Gray 1.2 . . . . . . . . . . . . . . 

Ch Helianthemum tuberaria (L.) Mill. . . 1.2 2.2 . 2.2 1.2 1.2 1.2 . . . . . 1.2 

Th 
Helianthemum guttatum (L.) Mill. 
subsp. guttatum 

. . . . . . . . . . . . 1.2 . . 

Ch Fumana laevipes (L.) Spach . . . . . . . . . . . . 1.2 . . 

Th (H) Geranium robertianum L. r . . . . . . . . . . . . . . 

H Geranium sanguineum L. 1.2 . . r . . + . . . . . . . . 

P p Hedera helix L. + . + + . . + . . + . + . . . 

H Bupleurum rigidum L. subsp. rigidum 2.2 + 1.3 + + . 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 . 1.2 1.2 

H 
Peucedanum officinale L. subsp. 
stenocarpum (Boiss. et Reut.) Font 
Quer 

. . . . . + . . . . . . . . . 

H Thapsia villosa L. subsp. villosa + 1.2 + 
 

. + + + . . + . 1.2 . + 

MP c Quercus pubescens Willd. 2.1 + + + 3.2 1.2 1.2 . . + + + 2.2 3.3 
 

Th Centaurium maritimum (L.) Fritsch . . . . . . . 1.2 . . . . 1.2 . . 

H 
Vincetoxicum hirundinaria Medik. 
subsp. intermedium (Loret et 
Barrandon) Markg. 

+ 1.2 1.2 . 1.2 1.2 + + 1.2 1.2 . 1.2 . 1.2 + 

H Stachys officinalis (L.) Trevis. + . + . . . 1.2 + . . . + . 2.2 . 

H Verbascum sinuatum L. + . . + . . + . . . . . . . . 

H Plantago lanceolata L. 1.2 . + . 1.2 1.2 1.2 . . + . . . . . 

P p Lonicera implexa Aiton subs. implexa + + 1.1 1.1 + 2.2 2.2 1.2 . 1.2 1.2 1.2 + . 1.2 

NP 
semic 

Inula viscosa (L.) Aiton . . . + . . 
 

. . . . . . . . 

G (H) Serratula tinctoria L. . . + . . . 1.2 . . . . . . . . 

H 
Centaurea pectinata L. subsp. 
pectinata 

1.2 . + + . . 1.2 . + 1.2 + . 1.2 . . 

H Hypochoeris maculata L. 1.2 + + . . + 1.2 + . 1.2 + + . . . 
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H Hypochoeris radicata L. . . 1.1 1.1 . . + . . . . . . . . 

H 
Taraxacum officinale Weberin 
Wiggers 

1.2 . + + . . . . . . . . . . . 

Ch (NP) Ruscus aculeatus L. . . + . . . . . . . . . . . . 

G Gladiolus illyricus Koch + . . . . . . + . + . . . . 1.3 

H (G) Carex flacca Schreber . . 2.2 2.2 . . 1.2 1.2 + 1.2 1.2 + . . . 

H 
Festuca paniculata (L.) Schinz et 
Thell. subsp. spadicea (L.) Litard. 

1.2 . + . . . r . . . . . . . . 

Ch 
Brachypodium retusum (Pers.) P. 
Beauv. 

4.4 1.2 4.5 4.3 3.3 3.3 2.3 2.2 3.3 3.3 2.3 2.3 2.2 3.3 2.3 

G Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch . . + . . . 1.2 r . + . r . r r 

 
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) 
M. Fleisch 

+ 4.4 + + . + 1.3 . 3.2 2.2 4.4 1.3 . + + 

 
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. . . + . . . + . . + . . . . . 

 
Cladonia mediterranea P. A. Duvign. 
et Abbayes 

. r + . . . + . + + + + . . + 

 
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. . 1.2 + . . + + . + + 2.3 + . . . 

Pàgina20 



 
  

 Tot i que al 2015 no s'han localitzat 

les poblacions número 2 i 11, en aquest 

treball es presenten les dades 

obtingudes l'any de la seva detecció. 

Les localitzacions del número 23 al 26 

no s'han estudiat degut a la seva 

troballa tardana.  

 

 El resultat de l'estudi ha sigut que 

de 176.052 individus que es 

distribueixen en 22 localitzacions 

diferents (Taula 5), el 8,79% són 

individus florits, el 19,68 són 

fructificats i el 71,52% són no 

reproductius (Figura 1). 

 
Taula 5 - Recompte del nombre de peus i abundància per unitat de superfície de Simethis mattiazzi. 

Localització Individus totals 
Individus per unitat de 

superfície (m
2
) 

1. Urb. King Park 3.074 2,75 

2. Camí del Bosc d'en Bernardí (I) 5 0,03 

3. Bosc d'en Bernardí 141 0,19 

4 i 5. Can Nofre 78.270 10,14 

6. Cal Sant 76.610 10,53 

7. Masia del Sr. Josep 84 0,34 

8. Can Cases 1.806 2,46 

9. Pedrera d'en Gimferrer (I) 6.080 0,97 

10. Cal Marçal 7.219 4,80 

11. Camí de Bosc d'en Bernardí (II) 3 0,02 

12. Camí del Bosc d'en Llop  107 1,09 

13, 14, 15 i 16. Bosc d'en Llop  116 0,28 

17. Camí del Bosc d'en Sant 152 0,87 

18. Bosc d'en Sant 1.840 0,69 

19 i 20. Camí de la Dona Morta 112 0,80 

21. Turó d'en Gimferrer 360 4,55 

22. Pedrera d'en Gimferrer (II) 73 0,64 

 Total: 176.052 Mitjana: 2,42 

 

4.2.4. Efecte de la disminució de la qualitat de l'hàbitat 

 De les vint-i-dos localitzacions estudiades a la plana de la Selva, nou s'han determinat 

com àrees amb massa forestal poc densa (zona oberta), vuit s'han fixat com àrees amb 

massa forestal densa (zona tancada) i tres s'han establert com a mixtes, ja que presenten 

clarament amplies àrees amb massa forestal molt densa i altres àrees amb gran clarianes. 

Les localitzacions definides com a zones obertes són les número 1, 7, 8, 10, 12, 17, 19, 20 i 

21. Les localitzacions determinades com a zones tancades són les número 3, 9, 13, 14, 15, 

Figura 1 - Proporció d'individus florits, fructificats i no       
reproducctius de les poblacions de S. mattiazzi. 
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16, 18 i 22. Finalment, les poblacions on s'ha establert que s'hi troba una vegetació 

d'abundància mixta són les número 4, 5, 6. Les poblacions número 2 i 11 no s'han 

determinat, degut a la recent neteja que s'ha realitzat a les zones.   

 Així, doncs, aproximadament, el 39,5% de l'àrea on es troba distribuïda Simethis 

mattiazzi és zona oberta i el 60,5% restant és zona tancada.  

 

 Els estudis estadístics han demostrat que no existeixen diferències significatives entre 

el nombre de peus de S. mattiazzi que es fan en els rodals estudiats (p > 0,05). Així doncs, 

no s'observa que el nombre de peus de S. mattiazzi que es troba en una zona estigui 

influenciat per la cobertura més o menys densa dels estrats vegetals de l'hàbitat on està. 

 

4.3. Seguiment ex situ de la germinació de les llavors 

4.3.1. Viabilitat de les llavors  

 Amb les 50 llavors avaluades en aquest estudi i la capacitat de l'oxigen de reduir el 

TTC en un compost de color vermell, s'ha determinat que la viabilitat és del 48%. Entre les 

llavors que han donat positiu en el test de viabilitat, s'ha observat que no totes 

presentaven embrió (Imatge 6). Així, cal tenir present que només el 36% de les llavors té 

embrió, ja fos perquè s'ha avortat, no està completament desenvolupat o és massa petit 

per veure'l sota la lupa binocular. Si es té en consideració que l'embrió poc desenvolupat 

no proliferarà i, per tant, la llavor no germinarà, es troba que només el 17,28% de les 

llavors són realment viables.  

Imatge 6 - Fotografia sota la lupa (augment x20) de dues llavors de Simethis mattiazzi. (A) Llavor amb embrió visible 
i (B) llavor amb embrió no visible (Fotografies de L. Garrido).  
 

4.3.2. Estudi del desenvolupament de l'embrió 

 Abans d'iniciar el test de germinació, les llavors tenen una ràtio E:Ll inicial de 0,49 ± 

0,16 (Figura 2). Els valors obtinguts al final de l'estudi no presenten diferències 

estadístiques entre tractaments (p > 0,05) ni tampoc al llarg del transcurs de l'experiment 

de la ràtio E:Ll (p > 0,05), per tant, no s'ha pogut observar el desenvolupament de 

l'embrió. A més, també s'ha trobat que no existeixen interaccions entre els factors (p > 

0,05). 

 

4.3.3. Germinació de les llavors  

 La germinació en l'estudi ha sigut molt baixa en tots els tractaments (≤11,6%),  com 

s'observa a la Figura 3, els tractaments ABA, BAA i BBA presenten germinacions del 8,3%, 

11,6% i 6,6% respectivament, mentre que els tractaments BAB i BBB tenen una 

germinació pràcticament nul·la, del 0% i del 0,3% respectivament.  

(A) (B) 
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 Tot i així els tests estadístics indiquen que no hi ha diferències significatives entre els 

tractaments (p > 0,05).  

 Les llavors restants a les plaques al final de l'experiment, s'han sotmès al test de 

viabilitat TTC i s'ha corroborat que totes les llavors eren no viables. 

 
 

Figura 2 - Representació gràfica del desenvolupament 

de l'embrió  de Simethis mattiazzi en els diferents 

tractaments. 

 

Figura 3 - Representació gràfica de la germinació 
acumulada de les llavors de Simethis mattiazzi en els 
diferents tractaments. La línia contínua amb els cercles 
indica la rèplica 1, la línia discontinua amb quadres la 
rèplica 2 i la línia de punts amb triangles la rèplica 3. 
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5. DISCUSSIÓ  

 Actualment s'han detectat vint-i-sis àrees on creix Simethis mattiazzi a la Plana de la 

Selva, als termes municipals de Sils, Caldes de Malavella, Vidreres i Maçanet de la Selva. La 

majoria de les poblacions que formen aquests nuclis es troben a prop de camins i/o a prop 

de les poblacions trobades primerament adjacents a aquests camins. No obstant això, 

encara no s'ha cercat en l’extensa àrea que separa els diferents conjunts de localitzacions, 

llocs on és molt probable que hi hagi poblacions que encara no s'han descobert. Així, es 

conclou que és necessari seguir buscant la planta en aquesta zona.  

  

 Els recomptes indiquen que en aproximadament 3 hectàrees, que ocupen les vint-i-dos 

localitzacions estudiades, hi ha 176.052 individus de Simethis mattiazzi. Tot i així, aquest 

és un valor inferior al real, ja que encara falta realitzar el recompte de quatre poblacions ja 

conegudes i no estudiades i, alhora, encara faltarien els possibles individus de poblacions 

encara no conegudes. Així, es determina que també és important trobar totes les 

poblacions per realitzar el recompte de d'individus i poder obtenir un cens real del 

nombre de peus del tàxon a Catalunya. 

 

 En la proporció d'individus florits, fructificats i no reproductius, no s'han pogut 

estudiar totes les poblacions alhora, fet que ha provocat que durant l'estudi alguns rodals 

presentessin el seu cicle fenològic més avançat que les altres poblacions. Aquest fet 

afavoreix a la presència d'individus fructificats respecte als florits, ja que com més tard es 

realitzi l'estudi, més individus fructificats hi ha i menys de florits. Tot i així, les dades 

obtingudes indiquen que el 28,48% dels individus arriben a florir, mentre que el 71,52% 

rau en estat no reproductiu. I dels individus que floreixen, gairebé el 70% arriben a 

fructificar i, per tant, es reprodueixen donant el fruit en forma de càpsula amb diverses 

llavors a dins. La baixa proporció d'individus que arriben a la madures i que es 

reprodueixen finalment pot donar explicació a la raresa d'aquesta espècie.  

 Cal tenir present que el present treball només tracta la proporció d'individus 

fructificats, florits i estèrils, però també seria d'utilitat fer l'estudi del nombre de flors per 

individu i el nombre de llavor per càpsula, per així poder conèixer amb més precisió la 

capacitat reproductiva que té l'espècie.  

  

 Pel que fa a l'ecologia de la planta, a la comarca de la Selva sempre creix en substrat 

silícic, tot i que en d'altres contrades, com és el cas d'Itàlia, es fa damunt substrats calcaris 

(Gianguzzi et al., 2012). Alhora, també s'ha vist que arreu es compleix que el clima on es 

localitza és submediterrani amb tendència atlàntica. Aquest fet pot indicar que per a que 

es faci l'espècie és més important el factor climàtic que l'edàfic.  

 

 Els inventaris realitzats per a conèixer millor l'hàbitat on creix S. mattiazzi, han 

permès observar que del 1947 al dia d'avui la disminució de l'activitat ramadera i forestal 

a la zona ha donat peu a la successió de la vegetació. Aquesta successió ha provocat que el 

que era antigament una brolla silicícola d'estepes i brucs d'escombres s'hagi convertit en 

una brolla arbrada o, fins i tot, en un bosc on es poden trobar plantes característiques de 

boscos humits i caducifolis. Aquest fet dóna peu a dubtar de la potencialitat de l'hàbitat 

que ocupa S. mattiazzi, tot i que els estudis estadístics indiquen que actualment 

l'abundància de l'espècie no es veu afectada per aquest tancament progressiu del bosc. 
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Caldrà seguir en un futur si el bosc es continua tancant, i si la massa forestal acaba neulant 

les poblacions de la planta. Tot i així, de moment, el factor antròpic que impacta més 

severament a l'espècie és la construcció de camins i carrils, l'extracció de materials o la 

neteja no selectiva del bosc.  

 

 La viabilitat de les llavors obtingudes amb el test del tetrazolium és d'un 48%, però 

aquest resultat no es correspon amb els resultats obtinguts amb la germinació, essent 

aquesta inferior, ≤11,6% en tots els tractaments. Això pot ser degut a l'obtenció de falsos 

positius en la viabilitat, ja que moltes llavors positives no presentaven embrió, per tant, no 

són viables per a la germinació. Tenint en compte només les llavors positives que sí tenen 

embrió, el test de viabilitat indica que només el 17,28% de les llavors són viables. El nou 

valor és molt més proper als resultats obtinguts en la germinació, tot i que encara és 

superior. Aquest fet pot indicar que els paràmetres establerts, tot i que permetin la 

germinació de la llavor, no són els més òptims i, conseqüentment, s'ha de seguir 

investigant per trobar quines són les condicions més adients per a la germinació de la 

grana.  Alhora, aquests valors podrien donar explicació a la raresa d'aquest tàxon.  

 Respecte al desenvolupament de l'embrió, tot i no presentar diferències estadístiques 

entre tractaments, cal tenir en consideració que només el 36% de les llavors presenta un 

embrió visible i que el baix nombre de rèpliques ha provocat que, en diverses ocasions, no 

es tingui cap mostra per obtenir la ràtio E:Ll o que s'hagi fet la mitjana amb una o dues 

mostres, enlloc de realitzar-se amb les tres que s'havia planificat l'experiment. Aquest fet 

explica l'absència de dades en les gràfiques i que la desviació estàndard no sigui present 

en tots els valors. Això provoca que les dades obtingudes no siguin suficientment robustes 

com per a afirmar fermament que no existeixen diferències entre tractaments, ni al llarg 

del temps. Així, es conclou que és necessària la repetició d'aquest estudi amb un major 

nombre de rèpliques que permetin l'obtenció de mitjanes viables que poder contrastar.  

 

 En la germinació, tot i que no existeixen diferències estadístiques entre els cinc 

tractaments, es pot afirmar que les condicions establertes en els tractaments ABA, BAA i 

BBA són adients per a que es doni la germinació de les llavors, ja que sí hi ha hagut 

l'aparició de la radícula. 

 Pel que fa a la germinació als tractaments on s'han sotmès les llavors a temperatures 

de 4°C durant un període de temps més prolongat (tractaments BAB i BBB), s'esperava 

que es donessin germinacions unes 9 setmanes després del canvi de la temperatura 

d'incubació que es va donar a la setmana 8. Per contra, aquests tractaments han presentat 

una germinació pràcticament nul·la, del 0% en el tractament BAB i 0,3% en el tractament 

BBB. Les llavors que restaven a les plaques un cop finalitzat l'experiment han donat 

negatiu al test de viabilitat; aquest fet pot indicar que els períodes de fred molt llargs, com 

un hivern intens, poden fer malbé les llavors de Simethis mattiazzi. Així, es conclou que és 

necessària la repetició d'aquests tractaments, amb un major nombre de llavors i rèpliques, 

per verificar que realment no existeixen diferències entre ells. 

 

 Tota la informació obtinguda en aquest estudi permet fer-nos arribar a la conclusió 

que cal realitzar mesures de protecció de Simethis mattiazzi a la Plana de la Selva ja que, 

tot i que el tancament del bosc sembla que no la malmet, l'acció de l'home sí, i és 

important, des del punt de vista de la biodiversitat, conservar aquest tàxon. 
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6. CONCLUSIONS  

 26 locations where the species grows have been found in La Selvas's plain. This areas 

are in 3 UTM whose sides are 10 kilometers long: DG82, DG83 i DG72. 23 locations have 

about 176.025 individuals in an area of 29.689,4m2. However, all the locations aren't 

studied nor found, so it's needed to keep looking for new areas and improving the 

distribution map of S. mattiazzi in Catalonia. 

 Further than 28% of the individuals reach maturity but only 19,68% of the population 

of S. mattiazzi achieve fructification. This low percentage of fructified individuals could 

provide an explanation about this species' rareness.   

 

 The climatic factor is more important than the edaphic factor, because S. mattiazzi is 

found in different substrata, even calcareous or siliceous, but it's only set up in Atlantic 

climate or submediterranean climate with Atlantic tendency.   

 The vegetation succession has transformed old shrublands into ones with some trees 

or even woods, where S. mattiazzi seems to be as abundant as in shrublands. This fact 

makes us wonder about the potential of its habitat in Catalonia.  

 

 The low viability of the seeds can lead to the small dispersion capacity of the species 

and, consequently, promote its isolation, its rareness at the region and its potential loss.  

 Ex situ experiments must be repeated with more seeds and replicas in order to obtain 

more reliable results about germination capacity and embryo's development. At the same 

time, it's needed to keep finding the best conditions to give a better germination capacity 

to the species.   

 

 It's necessary to apply conservation measures on Simethis mattiazzi with the objective 

of ensuring its preservation and keeping it in Catalan lands at long term.  
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8. RESUM  

8.1. Català 

 Simethis mattiazzi és una planta de distribució atlàntica que va arribar a Catalunya 

durant els temps postglacials del Quaternari. Posteriorment, amb l’inici de l’escalfament 

climàtic i la instal·lació del clima mediterrani a la terra baixa catalana, la seva distribució 

es va reduir mantenint-se només a la plana de la Selva, gràcies al seu clima submediterrani 

de tendència atlàntica. Avui dia, només es troba en alguns indrets de la depressió 

selvatana, diversos dels quals molt amenaçats per l’acció humana. Darrerament, la 

Generalitat de Catalunya ha catalogat aquest tàxon com a espècie vulnerable. 
 Els objectius principals del nostre estudi és conèixer la fisiologia i l'estat de 

conservació d’aquest tàxon a Catalunya i identificar els factors que afavoreixen o 

desafavoreixen la seva propagació. Per aquest motiu, el treball es divideix en dos grans 

blocs. 
 

1. L’estat de conservació de l'espècie a la plana de la Selva a partir de: 
 La localització, delimitació i caracterització de l’hàbitat de totes les poblacions de S. 

mattiazzi a la depressió selvatana. 

 El recompte de nombre de peus i proporció d'individus estèrils, florits i fructificats, 

per conèixer la densitat de població i la capacitat del tàxon per a reproduir-se. 

 L'efecte de la disminució de la qualitat de l'hàbitat, a partir de la comparació del 

nombre d'individus que apareixen en zones de massa forestal densa enfront del 

nombre de peus que creixen en clarianes.  

2. Seguiment ex situ de la germinació de les llavors a partir de:  

 L'estudi de la viabilitat de les llavors, amb el test del tetrazolè, per tal de conèixer 

la capacitat de dispersió i manteniment de l'espècie al llarg del temps. 

 El seguiment de la morfologia i fisiologia durant desenvolupament de l'embrió sota 

diferents condicions de temperatura, lluminositat i presència o absència 

d'eleosoma, per així conèixer les condicions a les quals s'ha de sotmetre la llavor 

per a trencar l'adormició i germinar. 

 La capacitat de germinació de l'espècie.  

 

 Els primers resultats obtinguts permetran obtenir una primera idea del cicle biològic 

de l'espècie i, sobretot, de l'estat ecològic del tàxon a Catalunya. Aquestes dades ens 

permetran elaborar properament un pla de gestió per a mantenir i, si pot ser, per a 

propagar l'espècie a casa nostra.  



 

P
àg

in
a3

0
 

8.2. Castellano 

 Simethis mattiazzi es una planta de distribución atlántica que llegó a Catalunya 

durante el tiempo postglacial del Cuaternario. Posteriormente, con el inicio del 

calentamiento climático y la instalación del clima mediterráneo en la tierra baja catalana, 

su distribución se redujo manteniéndose sólo en la plana de la Selva, gracias a su clima 

submediterráneo con tendencia atlántica. Hoy en día sólo se encuentra en algunos parajes 

de la depresión selvatana, varios de los cuales muy amenazados por la acción humana. 

Últimamente, la Generalitat de Catalunya ha catalogado este taxón como especie 

vulnerable.  

 Los objetivos principales de nuestro estudio es conocer la fisiología y el estado de 

conservación de este taxón en Catalunya e identificar los factores que favorecen o 

desfavorecen su propagación. Por este motivo, el trabajo se divide en dos grandes bloques. 

 

1. El estado de conservación de la especie en la plana de la Selva a partir de:  

 La localización, delimitación y caracterización del hábitat de todas las 

poblaciones de S. mattiazzi de la depresión selvatana.  

 El recuento del número de pies y proporción de individuos estériles, 

florecidos y fructificados, para conocer la densidad de población y la 

capacidad del taxón de reproducirse. 

 El efecto de la disminución de la calidad del hábitat, a partir de la comparación 

del número de individuos que aparecen en zonas de masa forestal densa 

frente al número de pies que crecen en los claros.  

2. Seguimiento ex situ de la germinación de las semillas a partir de:  

 El estudio de la viabilidad de las semillas, con el test del tetrazoleno, para 

conocer la capacidad de dispersión y mantenimiento de la especie a lo largo 

del tiempo.  

 El seguimiento de la morfología y fisiología durante del desarrollo del embrión 

bajo diferentes condiciones de temperatura, luminosidad y presencia o 

ausencia de eleosoma, para así conocer las condiciones en las que se ha de 

someter la semilla para romper la adormición y germinar.  

 La capacidad de germinación de la especie.  

 

 Los primeros resultados obtenidos permitirán obtener una primera idea del ciclo 

biológico de la especie y, sobretodo, del estado ecológico del taxón en Catalunya. Estos 

datos nos permitirán elaborar próximamente un plan de gestión para mantener y, si puede 

ser, para propagar la especie en nuestra tierra.  
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8.3. English 

 Simethis mattiazzi is an atlantic distribution plant which arrived to Catalonia during 

postglacial times of the Quaternary period. Lately, with the beginning of climatic warming 

and the setting-up of Mediterranean climate in Catalan lowlands, its distribution has been 

reduced and only has been kept at la Selva's plain, due to its submediterranean climate 

with Atlantic tendency. Nowadays, it can only be found in some parts of la Selva's 

depression, many of them threatened by human activity. Recently, the Generalitat de 

Catalunya has catalogued this taxon as a vulnerable species.  

 The main objectives of our study is to know the physiology and the conservation state 

of this taxon in Catalonia and identify the factors that benefit and disadvantage its 

propagation. For this reason, this study is divided into two large blocks.  

 

1. The conservation status of the species in the plain of La Selva, information taken 

from:  

 The location, delineation and habitat characterization of all stocks of S. 

mattiazzi at La Selva's plain.  

 Scrutinizing the number of individuals and proportion of which are sterile, 

flowers and fruiting, to know the population's density and the capacity of 

the taxon to reproduce.  

 The effect of the diminishment in habitat quality, from the comparison of 

the number of individuals which are in areas of dense woodland compared 

to the number of individuals which grow in clearings and open areas.  

2. Ex situ monitoring germination of seeds, information taken from: 

 The study of seeds' viability with the tetrazolium test, in order to know the 

dispersion capacity and maintenance of the species over time.  

 Monitoring of morphology and physiology during embryo development 

under different conditions of temperature, light and presence or absence of 

elaiosome, to find out which conditions must undergo to break seed 

dormancy and germinate.   

 The germination capacity of the species.  

 

 The first results will help us to get a first idea of the cycle of the species and, especially, 

the ecological status of the taxon in Catalonia. These data will help almost immediately to 

develop a management plan to maintain it and, if possible, to propagate the species in our 

country. 


