
IBal: Mallorca, r, BARC., DUVIGN., etc. [n.v.]; Menorca, ROD. FEM. [n.v.]; Eivissa, DUVIGN. [n.v.]; Cabre
ra, P. PALAU. 0-600 m.' - Latemed.

3009(1). G. italicus Mill. (G. segetum Ker-Gawler) lliri dels blats

l' Anteres de 6,5-13 mm, més curtes que el filament (o, rarament de longitud quasi igual); granes
alades. Semblant a l'espècie precedent; anteres amb orelletes divergents o no; estigmes so
vint amb la part inferior filiforme i la superior dilatada; càpsula obovoide. G.b. 2-10 dm. III-VI.

Garrigues, erms, etc.; molt rarament en indrets herbosos humits. Regió mediterrània, principalment a les ter
res marítimes. - Plurireg. holàrt.: Med.-Atl.-pòntic.

3010(2). G. communis L.

A. Planta ordinàriament de 25-50 cm; fulles de 10-40 x 0,4-1 (1 ,2) cm; espigues de 3-10 flors,
generalment no ramificades; segments periàntics de 25-40 x 0,6-1,6 mm; estigma, en gene
ral, amb la part inferior filiforme i la superior dilatada.

Garrigues, erms (Rosmarino-Ericion, Thero-Brachypodietalia, etc.). Regió mediterrània (dom. dels Quer
cetea ilicis) , principalment a les contrades marítimes i a la baixa muntanya. PCat: Contrades marítimes
(del Rosselló al Baix Ebre i al Matarranya), c; terr. auso-segàrric (Bages, r; Anoia, r; Conca de Barberà,
r); Prepirineus C (Alta i Baixa Ribagorça, Montsec i terres veïnes, ROMO, etc. [n.v.]). 0-1200 m. PVal:
Terr. catalanídic N (l'Alcalatén, etc.), r; terr. serrànic (Alt Palància, la Foia de Bunyol, etc.), r; terr. diànic
(la Ribera Baixa, la Marina Septentrional i Meridional, etc.), r; terr. lucèntic (Alt Vinalopó, l'Alacantès,
Baix Segura), rr. 0-1300 m. IBal: Totes les illes, r.2 0-1000 m. - Latemed.-Atl.

1) G. italicus: Les plantes de la Ribera Baixa, leg. BORJA, que hem vist, són G. communis ssp. illyricus. KNOCHE dubta
de la presència de l'espècie a les IBal.

2) G. communis L. var. montserratii var. nova: Stigmatibus a base sensim dilatatis: tepalis ad 5 cm. lang.: foliis latiori
bus (6-12 mm lat.). Typus: Binisermenya (Menorca), ubi leg. P. Font i Quer die 6-V-1913, BC 61019, specimen label lo pro
ximo. La planta de Menorca difereix apreciablement de les de la resta del territori, com assenyalà ja Pere MONTSERRAT,
Collect. Bot. III: 414,1953. És una planta baixa (3-4 dm), amb fulles amples i amb els estigmes atenuats ± regularment de
l'àpex a la base.

La var. reuteri (Boiss.) P. Caut., gràcil, amb fulles curtes i estretes, bràctees més curtes que 1/2 de la longitud del
periant, flors patents, de color de rosa, etc., ha estat citada de l'Alt Palància, PAU. - Med. W: lusit.
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