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RESUM: es dóna referència de la primera població d’esta rara espècie trobada al P.N. de la Serra 
de Mariola, i es fan alguns comentaris sobre la seua distribució i ecologia.

RESUMEN: se refi ere el hallazgo de la primera población de esta rara especie en el P.N. de la Serra 
de Mariola, y se realizan algunos comentarios sobre su distribución y ecología.

ABSTRACT: Current situation of Phyllitis scolopendrium in the Serra de Mariola Natural Park. The 
discovery of the fi rst population of this rare species refers in the PN Serra de Mariola, and some 
comments on their distribution and ecology are made.
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Foto 1. Phyllitis scolopendrium (Girona, Sant Joan de les Fonts)
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1. INTRODUCCIÓ

La flora del Parc Natural de la Serra de Ma-
riola està en procés de ser millor coneguda 
des de fa uns anys que varem començar a 
recopilar el que ja s’havia publicat i el que 
anavem trobant nosaltres mateixa al llarg dels 
anys (SERRA & AL., 2012). Posteriorment va-
rem fer una segona publicació en la que afe-
girem un bon nombre d’espècies no trobades 
encara i varem resoldre alguns dubtes que 
s’arrossegaven des de feia anys (SERRA & 
AL., 2019).

Alguna de les espècies presents al parc natu-
ral ja va ser motiu d’estudi ampliat, degut a la 
seua raresa, en esta mateixa revista com va 
ser el cas de la Caralluma munbyana subsp. 
hispanica (SERRA & PERIS, 2015).

Ara portem ací la presència d’altra espècie 
igualment rara i escassa com és el Phyllitis 
scolopendrium.

La llengua de cérvol (Phyllitis scolopendrium) 
és una falaguera (foto 1) prou escassa a terres 
valencianes (MATEO, CRESPO & LAGUNA, 
2011) amb poques localitats conegudes de les 
que una de les primeres, sinò la primera, va 
ser feta per CAVANILLES (1793) dels avencs 
de Partagat, a la serra d’Aitana on no ha segut 
tornada a trobar i per això es va fer un primer 
intempt de reintroducció en 2008 (foto 2).

Foto 2. Phyllitis scolopendrium (Alacant, Be-
nifato)
La seua distribució mundial original sem-
bla centrar-se en Europa continental encara 
que arriba als arxipèlags d’Azores i Madeira 
(ORMONDE, 1986; ANDREWS & AL., 1994; 
BORGES & AL., 2005). A Nordamèrica i NE 
d’Àsia sembla assilvestrada, encara que hi ha 
poblacions tetraploïds (les europees serien di-
ploïds) que es consideren autòctones i corres-
ponents a una varietat diferent [P. scolopen-
drium var. americanum (Fernald) Kartesz & 
Gandhi] segons autors americans (GLEASON 
& CRONQUIST, 1991; WAGNER, MORAN & 
WERTH, 1993) o, fins i tot, com espècie dife-
rent [Asplenium komarovii Akasawa (= Phylli-
tis japonica Komarov)] per als autors asiàtics 
(LIN & VIANE, 2013), veure mapa 1 (https://
www.gbif.org/es/species/7310677).

Mapa 1. Dis-
tribució mun-
dial de Phyllitis 
scolopendrium 
subsp. scolo-
pendrium
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A les nostres comarques va començar a lo-
calitzar-se dins de coves per un estudiós de 
la biodiversitat cavernícola (HERRERO-BOR-
GOÑÓN, 1987) però a l’àmbit del parc natural 
restava la seua troballa.

2. MATERIAL I MÈTODES

Per a ubicar les poblacions d’esta espècie 
s’han emprat els GPS que porten els smartpho-
nes i després s’ha corregit sobre la cartografia 
digital i la fotografia aèria fent servir el visor 
del Institut Cartogràfic Valencià (https://visor.
gva.es/visor/).

Les dades ambientals emprades així com les 
biogeogràfiques segueixen a RIVAS MARTÍ-
NEZ & AL. (2007), tenint en compte el que 
s’ha esmentat per a la província d’Alacant 
(SERRA, 2007).

3. RESULTATS

Els requeriments ambientals de la llengua de 
cérvol fan que a casa nostra sols aparega en 
ambients molt ombrívols i humits, així la ma-
jor part de poblacions es troben dins de coves 
en Vall d’Ebo o Benidoleig (HERRERO-BOR-
GOÑÓN, 1984, 1987). Uns anys després es 
troba la primera localitat fora de coves, en el 
barranc del Condoig (PÉREZ BADIA, 1997).
A partir d’eixos anys és una espècie que 
s’incorpora als treballs de conservació de la 
Generalitat Valenciana i s’augmenta la pros-
pecció per trobar poblacions viables així com 
s’arreplega material per iniciar el seu cultiu. 
Anys després s’incorporarà en la categoría de 
Protegida no Catalogada al Catàleg Valencià 
de Flora Amenaçada (ANÒNIM, 2009).

En quant a la situació en el parc natural la pri-
mera referència que tenim a la seua presència 
és una comunicació verbal de Juanjo Herrero-
Borgoñón que als anys 90 ens diu que en 1981 
es trobava al Molí Mató, però fent reparacions 
de la conducció d’aigua va desaparèixer. Eixa 
citació mai va arribar a ser publicada però ens 
va fer que dins de la declaració del Molí Mató 
com Microreserva de Flora en 2001 es pensa-

ra en la seua reintroducció.

També tenim la referència d’un home major 
del poble que coneix la presència de la fala-
guera “de sempre” a l’almàssera del poble, on 
arribava una sèquia des de l’assut que estava 
“plena de la falaguera” fins que es va entubar 
la conducció i ara sols resta un exemplar.

En 2003 es varen plantar 6 exemplars i en 
2008 es va dur a terme un altra reintroduc-
ció i es plantarem 18 exemplars (foto 3) que, 
malauradament, no va prosperar i als pocs 
anys va desaparèixer pràcticament, encara 
que en 2010 hi havia sobreviscut algun exem-
plar (foto 4).

Foto 3. Phyllitis scolopendrium (Alacant, 
Agres)

Foto 4. Phyllitis scolopendrium (Alacant, 
Agres)

Anys després es va fer una nova intervenció 
fent una recreació d’una cova en un abric ar-
tificial existent a l’àrea recreativa propera. En 
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este cas es varen plantar diversos exemplars 
però sense tindre un fluxe d’aigua constant 
també varen desaparèixer.

Així doncs en 2014 restava algún exemplar al 
peu del Molí Mató, dins la jonceda per on de-
gota l’aigua i res més (foto 5). En 2017 i 2019 
es varen a tornar i plantar 5 exemplars cada 
any però en els mostreigs fets en 2021 ja no 
s’ha trobat cap exemplar.

Foto 5. Phyllitis scolopendrium (Alacant, 
Agres)

Fins fa 3 anys quan en uns treballs d’eliminació 
de poblacions de l’espècie invasora Ailanthus 
altissima al barranc de l’Assut la Brigada de 
Biodiversitat de la Conselleria va descobrir 
una població natural que creixia a l’ombra de 
la vegetació a la part més humida i amb con-
tacte amb el fil d’aigua del barranc.

Així, en l’actualitat la presència d’esta espè-
cie de forma natural está confirmada i és la 
següent: 

ALACANT: 30SYH1595-30SYH1596, Agres, 
Serra de Mariola, bc. de l’Assut, 690 m, R. 
Carchano & I. Francés, 6-8-2018, LSH 13228. 
Ibidem, L. Serra & A. Bort, 19-9-2021, (Mapa 
2).

La població trobada al barranc de l’Assut es 
presenta dins una bosquina de diverses es-
pècies assilvestrades com ara Ailanthus al-
tissima, Laurus nobilis, Ficus carica, Celtis 
australis i Eriobotrya japonica amb alguns 
exemplars de Ulmus minor i Fraxinus ornus 

Mapa 2. Ubicació de la població de Phyllitis scolopendrium al P. N. de la Serra de Mariola (punt 
blau).
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autòctons (foto 6). Els exemplars es troben al 
tocar l’aigua del barranc dins la comunitat Tra-
chelio caeruleae-Adiantetum capilli-veneris 
O. Bolòs 1957 amb Adiantus capillus-veneris, 
Trachelium caeruleum i la rara hepàtica Lunu-
laria cruciata (fotos 7 i 8).

Foto 7. Phyllitis scolopendrium (Alacant, 
Agres)

Foto 6. Phyllitis scolopendrium (Alacant, 
Agres)

Foto 8. Phyllitis scolopendrium (Alacant, 
Agres)

Mapa 3. Ubicació de la població de Phyllitis scolopendrium al bc. 
de l’Assut (punts verds).
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La població es troba en ombrotipus subhumit i 
termotipus mesomediterrani inferior. Al menys 
hem trobat 37 exemplars que ocupen una su-
perficie que no arriba als 100 m2 (Mapa 3).

Com ja hem esmentat és una espècie pro-
tegida inclosa en l’Annex III del DECRET 
70/2009, del Consell, pel qual es crea i regula 
el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Ame-
naçades, pel que és important mantindre unes 
condicions ambientals òptimes per a que tinga 
un futur la població ara coneguda.
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