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Senecio pterophorus ha estat trobat en dues ocasions al Baix Llobregat: una al turó de Caçagats
(Gavà, DF1572), als contraforts sud-orientals del massís de Garraf, i una altra a can Fargues
(CF2072), al delta del Llobregat. Es tracta d’un arbust erecte, llenyós, de fins a 2 m d'alçada i
ramificat des de la base. Les fulles són de forma variable, lanceolades a linears amb el marge dentat
a lobulat o fins i tot partit. Els capítols, fins d’ 1,5 cm de diàmetre, s'agrupen en inflorescències
corimboses terminals, molt vistoses a causa del color groc intens de les lígules perifèriques. 

S. pterophorus és una espècie originària de Sud-àfrica, introduïda a les Illes Britàniques, on colonitza
hàbitats principalment ruderals. Recentment (Pino et al. 2000) ha estat trobada en diversos punts de
les conques del Besòs i la Tordera, i en una localitat aïllada del Camp de Tarragona. Els dos
exemplars trobats al Baix Llobregat confirmen, per tant, l'expansió de l'espècie pel litoral català.
Són, també, una dada més que posa de manifest la continuada naturalització d'espècies exòtiques,
tant animals com vegetals, que s'observa a l'àrea metropolitana de Barcelona.
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