ADDlClONS A LA FLORA.

M. CARME BARCELO I M A R T ~
Vilanom i la Geltrú

Des de fa uns anys es va comencar a estudiar les diferents
especies d'algues que es troben a la costa de Vilanova i la Geltrú.
Les primeres cites són degudes a (POLO, 1978) en la seva
tesi doctoral (<Lesalgues bentbniques de la Costa Catalana),, concretament en les localitats de la Punta Llarga i Punta de Sant
Gervasi, descrivint les diverses especies trobades i el seu habitat.
Dos anys més tard a fi d'ampliar i coneixer millor la flora algoIbgica de Vilanova varem publicar un treball (M.C. BARCELÓ,
1980), on presentarem altres especies Mediterranies no citades
anteriorment en aquesta costa.
Seguint en les nostres recerques, enumerem avui nous taxons
a fi d'actualitzar i completar el mes Ampliament possible la flora
algolbgica Vilanovina. Estem segurs que nombroses especies resten encara per descobrir, perb esperem en anys a venir poder
donar-vos a coneixer noves especies que seran fruit de properes
exploracions.
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Enumerem en aquest treball 14 especies, algunes citades recentment a la Mediterrania, i d'altres de comunes que ens havien
passat desapercebudes.
RESULTATS:

RHODOPHYCEAE
RHODYMENIALES
1 .- Lomentaria clavellosa (TURNER) GAILLON

Distribució: Mediterrania Occidental, Adriatic, Atlantic Nord.
Localitat: Roques de I'interior del moll, al nivel1 litoral, (febrer1980).
Descripció: Alga vermella de consistencia gelatinosa. Els exemplars determinats amiden entre 2-3 cm. d'alcada. Esta constituida
per un eix central no dividit del que parteixen diversos eixos principals, els quals es van ramificant en petites pinnes. Als extrems
de les pinnes se situen els tetrasporangis que foren observats
a I'hivern.
2.- Rhodymenia ardissonei J. FELDMANN
Citada anteriorment com Phyllophora sp. a les roques del Moll,
en parets verticals poc il.luminades (M.C. BARCELÓ, 1980),
CRYPTONEMIALES
3.- Corallina elongata ELLlS I SOLANDER
Citada anteriorment com Corallina mediterranea ARESCHOUG a
la Punta de Sant Gervasi (POLO, 1978) i a la Punta Llarga, Punta
de Sant Gervasi i Roques del Moll (M.C. BARCELÓ, 1980).
4.- Corallina granifera ELLlS I SOLANDER
Distribució: Mediterrani. Canaries.
Localitat: Trobada de rbssec a la platja de Ribes Roges, epífita

Corallina elongata Ellis i Solander.

Grateloupia filicina (Wulfen) C . Agardh
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d'Halopitys incurvus (HUDSON) BATTERS, (desembre-1981).
Descripció: Alga de color rosa pAl.lid, de 2-5 cm. d'alqada, calcificada, arborescent i composta d'articles prims. Es caracteritza perque les parts apicals tenen ramificació tricbtoma. No s'ha trobat
fructificada.

5 . - Grateloupia filicina (WULFEN) C. AGARDH
Distribució: Cosmopolita
Locaiitat: Punta Llarga. Trobada en llocs ombrívols i batuts per
les ones al nivel1 litoral, (maig-1982).
Descripció: Alga de color porpra fosc. El tal.lus 6s aplanat, cartilaginós, normalment disposat en un pla i amb ramificacions dístiques i abundants. Els nostres exemplars estan compresos entre
6-10 cm. d'alqada.

Si fem un tal1 transversal observem a la periferia una regid de
cel.lules allargades i a la part central uns filaments curts en forma
d'estrella.
No s'ha trobat fructificada.
6.- Peyssonnelia bornetii BOUDOURESQUE I DENIZOT
Distribució: Mediterrhnia
Localitat: De rbssec a la platja de Ribes Roges, exemplars aillats
i enganxats als peus de Posidonia oceanica DELILE, (desembre1981).
Descripcib: Alga vermella, laminar en forma de ventall amb estries conc6ntriques. S'aguanta al sustracte pels rizoides que estan
al centre del tal.lus. El dihmetre del tal.lus dels exemplars determinats amiden entre 3-4 cm., encara que (BOUDOURESQUE I
DENIZOT, 1975) diuen que poden arribar a amidar 11 cm. El gruix
del tal.lus esta compres entre 70-75 u i els valors extrems segons
(BOUDOURESQUE I DENIZOT, 1975) 6s de 60-300 u.

Si fem un tal1 radial (fig. l ) , observem I'absencia de cel.lules
sota I'hipotal.lus i també de cistolits intercalats entre les cel-lules
perital.lines. En canvi fem notar la presencia de rizoides pluri-

Fig. 1 & 2 .
Peyssonnelia bornetii Boudouresque i Denizot: 1 - Tall radial. 2 - Detall dels
rizoides ramificats.
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cel.lulars que poden allargar-se considerablement, el diametre
dels quals esta compres entre 11-16 u. (fig. 2)
No I'hem trobada fertil.

7.- Halopitys incurvus (HUDSON.) BATTERS

Distribució: Mediterrani, Atlantic Nord (del sud dlAnglaterra a les
Canaries).
Localitat: De rossec a la platja de Ribes Roges, generalment cobertes d'epífits, (desembre-1981).
Descripció: Alga de color vermell fosc, formant mates de 10-12
cm. Les branques principals són alternes i sempre més o menys
recorbades. Aquestes porten ramuls que tendeixen a ser unilaterals sobretot a les parts apicals i recorden I'aspecte d'una pinta.
Si fem un tal1 transversal (fig. 3), observem un sifó central
envoltat de cinc sifons pericentrals a I'exterior dels quals es troben
unes cel.lules que van dismin,uin.t de tamany cap a la periferia.
No I'hem trobada fructificada.
8.- Polysiphonia denudata (DILLWYN) KUTZING

Distribució: Mediterrani.
Localitat: Punta de Sant Gervasi, (maig-1981).
Descripció: Alga de color vermell fosc, pot arribar a amidar 8
cm. d'alcada quan és esteril i 15 cm. quan és fertil. El diametre
de la base varia entre 250-480 u en els exemplars esterils i de
600-700 u en els fertils segons (LAURET, 1967). Els nostres
exemplars amiden entre 4-6 cm. i tenen de 420-545 u de diametre.
Fent un tal1 transversal (fig. 4), observem un sifó central valtat
de cinc o sic sifons pericentrals i una serie de cel.lules disposades
irregularment que envolten totalment el tal.lus. Si fem el tal1 més
amunt de la base la corticació és intermitent. Els ramuls extrems
presenten tricoblasts pluricel.lulars dividits dicotomicament.

Fig. 3.
Halopitys incurvus (Hudson) Batters. Tall transversal
Fig. 4
Polysiphonia denudata (Dillwyn) Kützing. Tall transversal.
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S'han trobat exemplars tetraspbrics.

PHAEOPHYCEAE

9.- ~ t ~ ~ o c a scoparium
u ~ o n (LINN É) KUTZING
Distribució: Mediterrani, AtlAntic des d'Anglaterra fins a les illes
del Cap Verd i Antilles.
Localitat: De rbssec a la platja de Ribes Roges, (desembre1981).
Descripció: Alga de color marró fosc, oscil.la entre els 5-15 cm.
d'alcada. Els exemplars determinats amiden 8 cm. Consta d'un
eix principal, diferenciat amb c&l.lules internes, d'on surten les
pinnes que són alternes i dístiques. Com que hem trobat aquesta
especie a I'hivern, les pinnes són més curtes, dístiques i acostades les unes a les altres; les formes d'estiu són Ilargues, espaiades i no dístiques. Les nostres observacions coincideixen amb
,
els exemplars estudiats a I'llla de Mallorca per ( G ~ M E Z1981).

L'hem trobat reproduida amb esporangis uniloculars. Aquests
foren observats per (SAUVAGEAU, 1900-1914) a I'hivern d'octubre a febrer al Mediterrani i després per (FUNK, 1927) de desembre a maig a NApols. A Banyuls (FELDMANN, 1931) els va observar a comencaments de desembre. (GÓMEZ, 1981) els ha observat de novembre a febrer a I'illa de Mallorca.

CHLOROPHYCEAE
ULVALES
10.- Ulva rígida C. AGAROH
Citada anteriorment com Ulva lactuca LINNE a la Punta Llarga,
Punta de Sant Gervasi i roques del Moll (M.C. BARCELÓ, 1980).

Halopitys incurvus ( Hudson) Batters

Stypocaulon scoparium ( Li nné) Kützing

Ulva rigida C. Aga rd h
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DERBESIALES
11.- Derbesia tenuissima (DE NOTARIS) CROUAN
Distribució: Mediterrani, Atlantic, des de la Manega fins a les
Canaries.
Localitat: Roques del Moll, en llocs ombrívols, (juny-1982).
Descripcib: Alga de color verd fosc, llefiscosa, formada de filaments apretats, poc ramificats de 40-65 u de dihmetre en els nostres exemplars, encara que segons HAMEL aquesta especie pot
arribar a mesurar 70 u.
No hem trobar exemplars fertils.
CODIALES
12. - Codium fragile (SURINGAR) HAR IOT ssp. tomentosoides
(VAN GOOR) SILVA

Distribució: Mediterrani, Atltintic Nord.
Localitat: Punta Llarga i Punta de Sant Gervasi, (maig-1982).
Descripció: Alga de color verd fosc, amb ramificació dicbtoma.
És característica d'aquesta especie els utricles mucronats (fig.
5) que segons (SILVA, 1965) poden arribar a mesurar 65 u. Les
mides dels exemplars determinats són de 26 u. A la part superior
dels utricles observem uns pels que quan cauen deixen cicatrius.
No I'hem trobada fertil.
13.- Codium vermilara (OLIVI) DELLE CHIAJE
A causa d'uns estudis mes profunds del genere Codium, les
cites de Codium tomentosum (HUDSON) STACKHOUSE degudes a (M.C. BARCELO, 1980), a la platja de Ribes Roges i de
la Farola, passen a Codium verrrlilara.
CAULERPALES
14.- Udotea petiolata (TURRA) BOERGESEN

Codiurn fragile (Suringar) Hariot ssp. tornentosoides ( V Goor) Silva.

Udotea periolata (Turra) Boergesen

Fig. 5
Codium fragile (Suringar) Hariot ssp. tomentosoides (Van Goor) Silva.
Detall dels utricles.
Fig. 6.
Udotea petiolata (Turra) Boergesen. Filaments de la zona apical de la fronda.
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Distribució: Mediterrani, Canaries, illes del Cap Verd.
Localitat: De rossec a la platja de Ribes Roges, (desembre-1981).
Descripció: Alga de color verd fosc, entre 4-6 cm. d'alqada, constitulda per un rizoma fixat del que parteixen nombrosos estípits
que es transformen gradualment en una lamina en forma de ventall. La fronda esta formada per filaments paral.lels, disposats en
una capa central única, ramificats dicotomicament i presentant
constriccions desiguals. (fig. 6).
Els organs reproductors són desconeguts.
És una especie molt abundant al Mediterrani que viu a gran
profunditat, encara que I'hem observada al nivel1 litoral a les illes
Balears RIBERA i GÓMEZ (com. pers.) i (M.C. BARCELÓ i SEOANE-CAMBA, 1982) al País Valencia.

Al Pr. Dr. J.A. Seoane-Camba, catedratic i director del Departament de Botanica de la Facultat de Farmacia de la Universitat
de Barcelona, on s'ha realitzat aquest treball.
A la Dra. M. Amelia Gómez i a M. Antonia Ribera per les
seves orientacions.
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