
Figura 1. Distribució del LLIRI DE NEU ( ) en el
terme municipal de Sils (vegeu els punts negres - -).

Galanthus nivalis

FLORA SINGULAR  DE SILS (V)

EL LLIRI DE NEU ( )Galanthus nivalis

.

. .

.

.

.

.

.
mas Massabé

can Serverí

can Tarrés

C-253

N
-I

I

GI-5
55

mas Matamala

Reclar

Pins

rierariera

la
Torderola

hostal la Granota

can Belladona

. .

be
ll

ad
on

a

rie
ra

de
la

riera de
V

allcanera

Vallcanera

Vallcanera Parc

les Comes

Mallorquines

A
-7

Sils

l’estany de Sils

sèquia de Sils
ferrocarril

King Parc

can Busquets

torrent

de la

Coma Xifra

forn del Vidre

N

Ø

LLIRI DE NEU L.( )
Altres noms catalans són: AIGUAMOIXOS, FADRINS, VIOLA
BLANCA, CONSOLDABORDAi FLOR DE NEU.

(AMARIL.LIDÀCIES)

Galanthus nivalis

Amaryllidaceae

INTRODUCCIÓ: LLIRI DE NEU ( )

LLIRI DE NEU

LLIRI DE
NEU

el és una planta
menuda, delicada i de gran bellesa que es sol desenvolupar en boscs
humits i prats mesòfils d’Europa central i oriental.
Les especials condicions climàtiques de la plana selvatana permeten que
aquesta espècie de distribució típicament europea pugui arribar a
desenvolupar-se a la terra baixa mediterrània. De fet les poblacions
selvatanes del representen, pràcticament, les localitats
més meriodionals de la península Ibèrica (vegeu figura 2).
A la plana selvatana el es troba en el domini de la
verneda formant el sotabosc herbaci dels boscs de ribera ben constituits
conjuntament amb d’altres espècies de gran bellesa com poden ser: el
MARCÒLIC ( n), el BUIXOL ( ), la
CONSOLDA ( ), el DORÒNIC CORDAT
( )...

La primera notícia d’aquesta planta als Països Catalans es deu a QUER
(1762-1784) que recollí la citació Olotina del seu company Antoni Bolòs
i Ferrussola. Bastants anys després es començà a citar del Pirineu i del
Pre-pirineu (COLMEIRO, 1846; COSTA, 1877;

COSTE & SOULIÉ, 1913,...). Vers el 1916 E

realitzà el primer mapa de distribució d’aquesta planta a Catalunya
(

D’altra bandam VILAR (1987) confeccionà per a la seva tesi doctoral
<< >> un mapa de distribució del

a la Selva (Vegeu figura 2).
Pel que fa el terme de Sils, el es troba a la sèquia de Sils
i recs propers i a la riera de Pins (vegeu figura 1).
D’altra banda, el es troba protegit per la Generalitat de
Catalunya pel Decret 328/92 del 14/12/1992 (publicat en el DOGC 1714
del 1/3/1993) en els espais PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) de la
Riera de Santa Coloma-Estany de Sils i de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. Així doncs, està estrictament prohibida la recol.lecció
d’aquesta espècie excepte per finalitats científiques.
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Lilium martago Anemone nemorosa
Symphytum tuberosum

Doronicum pardalianches

Flora i Vegetació de la Selva

GAUTIER, 1898;
LLENSA, 1912; l Dr.
Xiberta trobà aquesta planta a la plana de la Selva (XIBERTA FONT I
QUER, 1916) i al 1917, després de descobrir un altre poblament a Moià

XIBERTA 1917) on va marcar els punts de la Val d’Aran, la plana de la
Selva, Moià, Santa Fe del Montseny, la serra de l’Albera i el Rosselló. En
el mateix treball redactà una detallada descripció sobre les localitats
conegudes de la plana selvatana i el Montseny i recollí els diversos noms
vulgars catalans del . Aquest mapa fou millorat
posteriorment pel Dr. FONT I QUER (FONT I QUER in LLOBET 1947)
i finalment per BOLÒS . (1993) que recollien totes les dades actuals
dels Països Catalans.
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Galanthus nivalis

LLIRI DE NEU

El fet d’ésser una planta bastant escassa i de floració hivernal, època de
poca tradició recol.lectora i excursionista, propicià que el

restés durant molt de temps sense aparèixer en la majoria de
catàlegs florístics locals i nacionals.

LLIRI DE
NEU

FLORACIÓ: planta de florida hivernal fet que permet que pugui arribar
a florir quan encara el sòl és nevat. El temps de florida varia en funció de
l’altitud on es trobi la planta i pot oscil.lar, des de mitjans de desembre
fins a mitjans d’abril. A la plana de la Selva sol florir des de mitjans de
gener fins a finals de febrer tot i que es pot avançar o retraçar segons la
climatologia de cada any. .

Foto 1  EL LLIRI DE NEU ( ). a. V
b i c. Detall d’una flor.

Font: Gabriele Jesdinsky .

. Galanthus nivalis ista general de
la planta.

DESCRIPCIÓ DE LA PLANTA: herba plurianual de 15 a 35 cm
d'alçada, i glabrescent; fulles amplament lineares, obtuses de 5-30
x 0,4 -1 cm; tija florífera amb 1 flor apical solitària, bracteada (

, pèndula de 10 - 30 cm de longitud; periant blanc amb un
verticil extern de 3 tèpals i un altre verticil intern de 3 tèpals més,
obovats, emarginats i tacats de verd a l’àpex; 6 estams; càpsula més o
menys carnosa, el.lipsoïdal (vegeu foto 1 i figura 3).
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ETIMOLOGIA: - .Galanthus
-nivalis.

Del grec llet i flor, fent
referència al color blanc-llet del periant; Del llatí , és a dir
propi de la neu, perquè és una planta tan primerenca que en molts llocs on són
freqüents les nevades sol florir quanencara laneu nos’ha fos.

gala, anthos,
nivalis

1 N O TA : L a c i t a c i ó d e
L. Del

quadrat UTM DG 94 a BOLÒS
. (1993); BOLÒS,( 1998) i

a G E N E R A L I TAT D E
CATALUNYA (2002) a partir
de la citació del Dr. L. Vilar es
deu a un error de transcripció de
dades segons el propi autor.

Galanthus nivalis

et al

Figura 2. Distribució
del LLIRI DE NEU a
Europa (BOLÒS &
VIGO, 2001), als Països
Catalans (modificat de
BOLÒS ., 1993) i a
la Se lva (VILAR,
1987)

et al
1

.

ÀREA GEOGRÀFICA GENERAL: Bona part d’Europa (excepte
Portugal, Irlanda i Islàndia) i la Turquia asiàtica. Les poblacions de la Gran
Bretanya es consideren adventícies (Vegeu
figura 2).

(BOLÒS & VIGO, 2001)

USOS I VIRTUTS: LLIRI
DE NEU

LLIRI DE NEU

Ales contrades catalanes l’ús més freqüent del
és l’ornamental degut a la seva gran bellesa. Sol ser recol.lectat

per tal de decorar balcons, jardins o herbaris ja que es pot transplantar molt
fàcilment per ser una planta bulbosa. Però si no es planta en un lloc
ombrívol i lleugerament humit el es mor per ser una planta
molt delicada a la insolació directe. Segons el Dr. BERDOCES (2001), en
algunes regions d’Europa, on la planta és més freqüent, també s’utilitza a
vegades com a planta medicinal per tal d’estimular la motilitat muscular i
se li atribueix la capacitat de reduir els efectes perjudicials de la
poliomielitis. Tota la planta es considera medicinal tot i que el bulb és
lleugerament verenós.

HÀBITAT ALS PAÏSOS CATALANS:

LLIRI DE NEU

Vernedes, herbassars
megafòrbics i prats subalpins, des de la terra baixa humida (Selva, Gironès)
fins als Pirineus (Val d’Aran, Alta Ribargorça, Pallars Sobirà, Conflent,
Vallespir, Baixa Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà...). 30 a 1950
m d’altitud. També es coneix de l’Alcatén al País València (BOLÒS &
VIGO, 2001). En general el és rar o molt rar arreu dels
Països Catalans però les àrees on esdevé un xic més comú són a la Val
d’Aran, a la Garrotxa, al Montseny (Vall de Santa Fe i riera de Gualba) i a la
plana de la Selva (ribes de l’Onyar, rieres de l’antic estany de Sils i riera de
Santa Coloma) (vegeu figura 2).
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GLOSSARI:
Bràctea

Glabre -a
Apical
Periant

Verticil

TèpaL
Obovat-ada
Emarginat-ada

Òrgan foliaci situat vora les flors,
generalment de forma, mida, coloració, etc. diferents
que les de les fulles normals.

. Que no té pèls.
. Extrem superior d`un òrgan.

A la flor, conjunt de peces estèrils que
envolten els estams i/o els carpels. Pot ésser simple
(perigoni), format de peces totes més o menys iguals,
anomenades tèpals, o doble, amb calze (format de
sèpals) i corol·la (formada per pètals).

. Conjunt de les fulles (o d'altres òrgans) que
neixen al mateix nivell d'una tija o eix.

. Cadascuna de les peces d'un perigoni.
. De forma ovada invertida.

. Que presenta a l'àpex una osca o
entrant poc profund.

f.
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m

m.

m

m
adj
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Figura 3.  Il.lustració del LLIRI DE NEU ( s).
Font: Dibuix d’Álvaro Loshuertos (inèdit).
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Gabriel Mercadal  i Corominas
Escola Taller la Selva, mòdul de Sils


