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Medi 

La flor de neu 

Aquestes precioses flors es troben a més de 3.000 
metres.

Són  unes  flors  molt  difícils  de  cercar  ,  com per 
arribar a trobar-se-les, i per identificar-les, ja que 
la seva aparença les confon amb les margarides.

No són una sola flor, són força floretes juntes, i el 
seu conjunt, les fa convertir en una flor més gran.

A  més,  aquestes  petites  flors,  les  bractees,  són 
molt  gruixudes  i  carnoses,  per  tant,   estan 
protegides  mentre  creixen.

La flor de neu és anomenada de diferents maneres:

Nom  científic  (Leontopodium  alpinum)  en  grec 
(peu de lleó) però internacionalment és coneguda 
com edelweiss.

La seva bellesa és la seva maledicció, perquè els 
excursionistes  a  vegades  n'agafen,  i  això  fa  que 
avui n' hi hagi menys .

Per  aquest  motiu  és  una  flor  protegida  i  està 
penalitzada la seva recol.lecció.

On es troba la flor de neu ?

Avui  dia,  només es  pot  trobar la  flor  de neu als 
Pirineus aragonesos , concretament al Mont Perdut 
(Osca)

Aquest  parc  natural  ha  fet  d'aquesta  flor  el  seu 
símbol,  però  també  té  molta  vegetació  i  indrets 
interessants.

Fotografia de la flor de neu feta al Mont Perdut

La flor de neu, ens ha inspirat ...

Flor de neu, dura i delicada,

tot ho tens a la vegada.

Flor de neu, il·luminada pel sol d'hivern,

adormida estàs sobre el terra ferma.

Flor de neu,atrapada a la muntanya,

no pots baixar, potser et fa mandra?

Flor de neu, llunyana i distant, 

com voldrien trobar-te,sense caminar tant!

Flor de neu, font d'inspiració,

per poetes sense ambició... 
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Llegenda:
Aquesta flor ha inspirat moltes llegendes:

Una d'aquestes diu, que quan un home pretenia a una  
dona havia de pujar  3000 metres per  aconseguir una 
mostra  d'  aquesta  preciosa  flo,  i  així,   la  podien  
lliurar  a  la seva amada.

També es diu que les flors de neu van grimpant 
per la muntanya davant la presència de l'home, i 
a  aquest  li  és gairebé impossible seguir  el seu 
ritme, per això són tan difícils d'arribar a trobar-
les. 


