
60

Saxifraga stolonifera Meerb. (= S.

sarmentosa L.) a La Garrotxa

Saxifraga stolonifera Meerb. (= S.

sarmentosa L.) in La Garrotxa (NE

Catalonia)
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La Garrotxa: Marge dret del riu Fluvià, en
un mur de roca basàltica molt proper a l’antiga
estació del tren d’Olot, UTM 31T DG5769,
438 m. s. m.; M. Campos, 18-04-1997 (HGI
12267).

Hem trobat una població de Saxifraga
stolonifera Meerb. a la localitat de referència i
l’hem observat recentment plantada, a partir
d’exemplars d’aquesta població, al Jardí Bo-
tànic del Parc Nou d’Olot (segons els jardi-
ners del parc). Aquesta planta viu a l’indret,
pel cap baix, des de fa 10 anys. La població es
fa en una paret vertical ombrívola i humida,
dins el Parietarietum judaicae K. Buchwald
1952. Els seus individus arrelen a les escletxes
de les roques i produeixen nombrosos estolons
filiformes, vermellosos.

Saxifraga stolonifera és una planta vivaç
que fa una roseta de fulles orbiculars, corda-
des, lleugerament carnoses, de color verd,
amb venes i taques de color platejat a l’anvers,
i vinós al revers. Tota la planta és pubescent,
amb pèls vermellosos tant a les fulles com a
les tiges floríferes. De la part central de la rose-
ta, d’abril a juny, en neix una panícula piramidal
de 20-45 cm, amb nombroses flors. Les flors
són netament zigomorfes, amb cinc pètals
enters: tres de superiors, iguals i ovalats, de co-
lor blanc amb taques de groc i porpra; dos
d’inferiors, 2-3 vegades més llargs que els altres
i diferents entre ells, lanceolats, blancs, persis-
tents durant la formació del fruit (vegeu fig.1).

L’espècie, originària del SE de Xina i del
Japó, va ser introduïda a Europa el 1791 com
a ornamental. S’ha observat ocasionalment
naturalitzada en murs de l’Oest, Centre i Sud
d’Europa (Fournier, 1952; Pignatti, 1982;
Webb, 1993), però ni a Catalunya ni a la pe-
nínsula Ibèrica no ha estat citada amb anterio-
ritat (Aseginolaza et al., 1985; Casasayas,
1989; Vargas, 1997). Espècie que dins la flora
olotina s’ha de considerar com subespontània
casual.
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