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NOTA BREU

Arenaria marschlinsii W.D.J. Koch [≡A. serpyllifolia L. 
subsp. marschlinsii (W.D.J. Koch) Nyman] és un oròfit eu-
ropeu que es distribueix per les muntanyes del centre i sud 
d’Europa, Pirineus, Alps i Balcans. A la península Ibèrica úni-
cament es coneix dels Pirineus (López-González, 1988; Bo-
lòs & Vigo, 1990; Sáez et al., 2010). Es diferencia de la resta 
d’espècies de la secció Arenaria L. per tenir un port petit, 
dens i compacte; sovint és perennant; presenta pèls patents, 
eglandulars, mesclats amb altres de curts i subretrorsos; la 
inflorescència és densa; els sèpals interns presenten un mar-
ge membranós generalment més estret que la part herbàcia; i 
perquè viu en pedrusques d’alta muntanya (López-González, 
1988; Bolòs & Vigo, 1990; Bolòs et al., 2005; Tison et al., 
2014). Les primeres referències que es tenen de la presència 
d’aquest tàxon als Pirineus provenen de citacions en territori 
francès, d’on ja es coneixia dels Alps. Gautier (1898) l’indi-
cà de vall d’Er i del coll de Llo, i Despaty & Conill (1920) 
al coll de Núria a la vall d’Eina, al vessant nord del massís 
Puigmal (Alta Cerdanya). Al vessant ibèric dels Pirineus va 
ser indicada per primera vegada per Bolòs & Vigo (1979) al 
vessant meridional massís del Puigmal (Ripollès) i, posteri-
orment, en aquest mateix sector, Vigo (1983) afegeix dues lo-
calitats (Noufonts i coll de Tres Pics) i Aymerich et al. (2011) 
una localitat (Ras de l’Ortigar). A més a més, a l'Aragó exis-
teixen alguns plecs d’herbari inicialment determinats com a 
Arenaria marschlinsii (JACA-R213698 – Benasc; JACA-
R17606 – Guara), però que en obres posteriors no han es-
tat considerats com a vàlids (López-González, 1988; Gómez 
et al., 2018). Finalment, Montserrat & Benito (2000) apor-
ten una localitat situada a Andorra (coll d’Ordino-Casama-
nya). Amb aquestes dades, seguint els criteris UICN (2001, 
2003), a Catalunya va ser catalogada com a Vulnerable VU 
B1ab(ii,iv,v)+2ab(ii,iv,v); D2 (Sáez et al., 2010); com a Da-
des Deficients DD a Andorra (Carrillo et al., 2008); i Vulne-
rable VU D2 a França (UICN FRANCE, FCBN & MNHN, 
2012), incloent les poblacions dels Pirineus i dels Alps.

Als darrers anys hem confirmat i ampliat el coneixement 
de les poblacions d’Arenaria marschlinsii ja conegudes, i 
hem descobert diverses localitats que amplien notablement 
el coneixement de la distribució d’aquest tàxon a Catalunya 
i als Pirineus, i que permeten millorar el coneixement sobre 
els seus requeriments ecològics i el grau d’amenaça. A conti-
nuació, indiquem les noves localitats trobades.

Arenaria marschlinsii W.D.J. Koch
ANDORRA: Camí de baixada de l’Alt de Comapedrosa 

cap al circ de Baiau, abans de la cruïlla de l’estany Negre, 
Arinsal, 31TCH7216, 2856 m, clapissar d’esquists al voltant 
del camí, 1-IX-2016, X. Oliver. 

PALLARS JUSSÀ: Peu del Pas de l’Ós, entre l’estany de 
la Frescal (o de Mar) i l’estany de Saburó, 31TCH3610, 2465 
m, replanets granítics sorrencs pedregosos en restes d’anti-
gues edificacions hidroelèctriques, 12-VII-2016, J. Carreras; 
estany Tapat, 31TCH3207, 2230 m, replanets granítics sor-
rencs pedregosos en restes d’antigues edificacions hidroelèc-
triques, 27-VII-2016, J. Carreras.

PALLARS SOBIRÀ: Entre el Bony de les Picardes i el 
Clot de les Picardes, Espot, 31TCH4010, 2740 m, tartera es-
quistosa, 9-VII-2016, M. Guardiola; entre les Picardes i el 
coll de Muntanyó, Sort, 31TCH3910, 2765 m, tartera esquis-
tosa, 6-VIII-2016, M. Guardiola; camí de baixada del Port 
de la Portella al circ de Baiau, Alins, 31TCH7116, 2733 m, 
clapissar d’esquistos al voltant del camí, 30-VIII-2016, X. 
Oliver; Pui de Linya, Espot, 31TCH3914, 2825-2860 m, sor-
res de granit descompost, 22-VII-2017, M. Guardiola; Pala 
d’Eixe, Espot, 31TCH4011, 2630 m, sorres d’esquists des-
compost, 30-VII-2017, M. Guardiola; entre la pala d’Eixe i 
la pala de Sudorn, Espot, 31TCH4011, 2590 m, sorres de gra-
nit descompost, 30-VII-2017, M. Guardiola.

RIPOLLÈS: Canal de la Coma de l’Orri, Setcases, 
31TDG3795, 2375 m, tartera esquistosa travessada per 
camí, 21-VII-2014, X. Oliver; canal de l’Aigua, Setcases, 
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31TDG3794, 2440 m, tartera esquistosa, 21-VII-2014, X. Oli-
ver; coll de la Coma de l’Orri, Setcases, 31TDG3795, 2480 m, 
tartera esquistosa, 21-VII-2014, X. Oliver; puig Pastuira, Set-
cases, 31TDG4092, 2300 m, clapissars d’esquistos, 25-VII-
2014, X. Oliver; entre coll de la Marrana i Bastiments, Set-
cases, 31TDG3796, 2573 m, tartera esquistosa, 27-VII-2014, 
X. Oliver; canals de Camamilla, sota portella de Morens, Set-
cases, 31TDG4097, 2350 m, tartera esquistosa, 27-VII-2014, 
X. Oliver; serrat de la Coma Clot, Queralbs, 31TDG3294, 
2525-2675 m, clapissar d’esquistos 11 i 17-VIII-2014, M. 
Alabau; Fontnegre, Queralbs, 31TDG3294, 2530-2670 m, 
clapissar d’esquistos al voltant del camí, 27-VIII-2014, M. 
Alabau; coma de la Llebrada, Queralbs, 31TDG2996, 2495-
2730 m, tartera esquistosa, 28-VIII-2014, M. Alabau; coll 
d’Eina, Queralbs, 31TDG3294, 2580-2.640 m, tartera es-
quistosa 22-VIII-2014, M. Alabau; sota la carena del Puig de 

Fontlletera, Vilallonga de Ter, 31TDG3792, 2550 m, clapissar 
d’esquistos vora camí, 12-VII-2016, X. Oliver; vora la jaça 
de Noufonts, Queralbs, 31TDG3196, 2405 m, clapissar d’es-
quistos, 21-VII-2016, X. Oliver; les Arbretes Blanques, Que-
ralbs, 31TDG3794, 2650 m, clapissar esquistos, 15-VII-2018, 
X. Oliver; sota el Costabona, Setcases, 31TDG4595, 2300 m, 
pedrusca esquistosa, 18-VII-2018, M. Guardiola; els Emprius 
d’Ulldeter, sota el Bastiments, Setcases, 31TDG3796, 2740 
m, camí sobre esquistos, 3-IX-2018, X. Oliver.

Aquestes noves localitats amplien notablement cap a l’oest 
la distribució coneguda d’aquest tàxon als Pirineus, de mane-
ra que actualment es coneix de quatre grans sectors: Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici, pic de Comapedrosa-Circ de 
Baiau (Alt Pirineu i Andorra), pic de Casamanya (Andorra) i 
les capçaleres del Ter i el Freser (vegeu Figura 1). No incloem 
les poblacions del vessant francès dels Pirineus ja que no hi 

Figura 1. Hàbitat d’Arenaria marschlinsii: a) al pui de Linya sobre granit molt descompost; b) detall d’un individu en una tartera esquistosa entre el 
Bony de les Picardes i el Clot de les Picardes.

a

b
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ha dades concloents que confirmin que encara hi és present; 
Tison et al. (2014) l’indiquen de forma genèrica com a molt 
rara en aquest sector (incloent els Alps marítims), però no hi 
ha cap dada a Tela-Botanica (2018) i segons INPN (2018) és 
un tàxon de presència probable (no pas segura) als Pyrénées-
Orientales ja que la darrera observació és a l’any 1920.

Als Pirineus centrals (Parc Nacional d’Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici) hi hem detectat 7 localitats repartides 
per la vall Fosca, la vall d’Àssua i la vall d’Espot, on sembla 
que té preferència per les zones culminants dels cims i colls 
en zones freqüentades per ovelles. L’hàbitat principal són tar-
teres d’esquists i granits generalment per sobre dels 2.600 m 
i fins a 2.860 m, però també és molt abundant sobre sorres de 
granits descompostos de les capçaleres de les tarteres i caos 
de blocs als cims i colls més elevats (per sobre dels 2.800 
m). Secundàriament, també l’hem observat en replans sor-
rencs granítics entre parets granítiques de zones culminants 
dels cims (2.700-2.860), però també a menor altitud (2.200-
2.500) sobre desmunts de sorres prop d’antigues edificacions 
hidroelèctriques. En aquest sector, algunes poblacions estan 
formades per pocs milers d’individus (Pui de Linya, entre el 
Bony de les Picardes i el Clot de les Picardes, entre les Pi-
cardes i el coll de Muntanyó), mentre que en altres només 

hi hem vist poques desenes d’individus (pas de l’Ós, estany 
Tapat, entre la pala d’Eixe i la pala de Sudorn).

Al sector del Comapedrosa-Circ de Baiau només s’han 
detectat dues localitats puntuals amb pocs exemplars, però 
no s’ha pogut realitzar prospeccions més intenses a la zona. 
Els exemplars han estat observats entre 2730 i 2860 m, en 
clapissars d’esquistos erosionats associats a camins amb pas 
freqüent d’excursionistes.

A les capçaleres del Ter-Freser als anys 2008, 2011, 2012, 
2014, 2016 i 2018 hem fet un seguiment de totes les pobla-
cions ja conegudes i de les noves localitats que hem indicat 
anteriorment. La majoria de localitats i aquelles amb més 
exemplars es troben a la vall de Ribes (capçalera del riu Fre-
ser), mentre les localitats dels sectors Balandrau-Bastiments 
i Morens-Costabona, que són a la vall de Camprodon (capça-
lera del riu Ter), presenten menys individus. En aquest sector 
dels Pirineus, A. marschlinsii apareix principalment en tarte-
res i prats pedregosos generalment sota els cims més elevats, 
sobre granits o esquists, normalment en indrets freqüentats 
per excursionistes, i pel bestiar oví, boví i equí. Els diversos 
nuclis que hem trobat estan formats per menys d’una dese-
na a un centenar d’individus (Fontlletera, Coma de l’Orri, 
Bastiments, Pastuira, Morens, Costabona, turó de l’Ortigar, 

Figura 2. Distribució d’Arenaria marschlinsii als Pirineus segons quadrícules UTM de 1 km de costat. Els quadrats vermells indiquen les localitats 
ja conegudes mentre que els verds indiquen les noves citacions aportades en aquest article.
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ras de l’Ortigar, conca Molleres, pic de Noucreus...) fins a 
poblacions d’entre 1000 i 2000 individus (serra del Borrut, 
Fontnegre, Noufonts...).

El seguiment de les poblacions del Ripollès en aquests 
11 anys, mostren grans fluctuacions i indiquen certa difi-
cultat d’estimar la dimensió real de la població i la seva 
evolució, perquè segons els anys i les afectacions puntuals 
que pateixen les poblacions, els resultats varien de manera 
important. S’han observat rodals que en anys amb sequera 
marcada redueixen la seva població dràsticament o, fins i tot, 
desapareix, altres que s’han desplaçat d’un any a l’altre uns 
quants centenars de metres, altres que redueixen de manera 
important la població per evolució natural de l’hàbitat que 
estabilitza les tarteres, i alguns rodals travessats per camins 
d’excursionistes amb importants fronts d’erosió incrementen 
o mantenen les densitats de reproductors mentre que altres 
sense freqüentació minven. 

En conclusió, amb les dades que indiquem en aquest tre-
ball, es pot concloure que Arenaria marschlinsii ja no es pot 
considerar amenaçada a Catalunya, ja que no compleix cap 
dels criteris per a ser qualificada com a Vulnerable, i cal, per 
tant, considerar-la com a Quasi Amenaçada (NT) segons cri-
teris UICN (2012). Actualment es coneix en 27 quadrícules 
UTM de 1 × 1 km que, seguint criteris UICN (2012), equiva-
len a una àrea d’ocupació (AOO) de 18 quadrícules UTM de 
2 × 2 km, i a una extensió de la presència (EOO) de 132.100 
ha. A més a més, creiem molt probable que es trobin noves 
localitats als sectors d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici i a l’Alt Pirineu. La majoria de localitats es troben dins 
d’espais naturals protegits: Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, Parc Natural de l’Alt Pirineu i Parc 
Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Tot i que no 
hem fet un cens de totes les poblacions, estimem que global-
ment la població deu estar formada per més de 5.000 indi-
vidus reproductors. L’hàbitat principal, tarteres de granits o 
esquists, no és susceptible de patir impactes importants que 
puguin afectar les poblacions a banda de l’ús intensiu per part 
del bestiar o dels excursionistes en alguns sectors. De fet, la 
majoria de localitats observades es localitzen en hàbitats que 
suporten una freqüentació entre baixa i moderada d’excursi-
onistes i d’ovelles i, en menor mesura, vaques i cavalls. Bo i 
això, cal tenir present que Arenaria marschlinsii desapareix 
a les zones més intensament freqüentades, com alguns cims 
on el bestiar s’estableix durant llargs períodes ruderalitzant 
l’hàbitat, o de tarteres que s’estabilitzen per evolució natural 
de la vegetació.

Agraïments

Part d’aquestes troballes han estat realitzades en el marc 
d’un projecte de cartografia d’hàbitats finançat pel Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat, d’un projecte de cartografia 
d’hàbitats finançat pel Parc Natural de les Capçaleres del Ter 
i del Freser, i per un projecte de seguiment de flora amenaça-
da promogut per la Delegació de la Garrotxa de la Institució 
Catalana d’Història Natural.
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