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Flors de camp
de Catalunya
Aquesta guia il·lustra una tria molt 
representativa de flors de camp, de vora 
i de marge —ruderals i arvenses—, de 
Catalunya. Les més vistoses i les més 
comunes d’arreu del país; n’hem exclòs 
només un grup molt abundant però amb 
flors molt discretes —les gramínies—, i les 
que tan sols trobem a l’alta muntanya.

Les flors són la part més vistosa de 
plantes que ens expliquen, només pel 
fet de ser-hi, el tipus de terreny on 
arrelen: sòls trepitjats i compactats, 
d’altres de remoguts —després de 
llaurar-los—, molt nitrogenats, secs, 
pedregosos, humits… Amb la seva 
bellesa atreuen i alimenten, a més de les 
abelles domèstiques, un munt d’insectes 
salvatges, pol·linitzadors i predadors, 
tant o més amenaçats, fonamentals en 
la dinàmica dels ecosistemes. Moltes 
també tenen usos culinaris i medicinals 
per a nosaltres. Costa, doncs, pensar-hi 
en termes de “males herbes”.

Malgrat això, l’ús —i abús— d’herbicides 
les ha fet desaparèixer gairebé del tot, 
en alguns punts dels nostres paisatges 
agraris. Hi pot haver motivacions 
productivistes, en determinats conreus, 
però tot sovint, en marges i vores, 
sobretot, l’erradicació d’aquestes plantes 
és un empobriment no només estètic, sinó 
també com a ecosistema viu i dinàmic.

Conèixer-les millor és un primer pas 
per valorar-les més. Us hi convidem! 

ESTATGE

Alta
muntanya

Muntanya
mitjana

Planes interiors i litorals, 
baixa muntanya

FENOLOGIA Període de floració al llarg de l’any
G Presència de flors    G Absència de flors

ABUNDÀNCIA Totes les espècies de la guia són comunes en 
el seu ambient arreu del país, amb diferències 
locals en funció dels usos del sòl.

A Anual, perviu d’un any a l’altre com a llavor
B Biennal, triga dos anys a florir i fer llavor    
P Perenne, perviu més de dos anys
E Enfiladissa, creix recolzant-se en tiges d’altres plantes
S Subllenyosa, amb tiges que poden ser dures i perennes 
M Mata, més o menys llenyosa, baixa, amb tronc curt i  
 diverses branques que surten prop de terra

IDIOMES     es espanyol     en anglès

TIPUS DE PLANTA

Totes les espècies són a escala aproximada dins cada làmina, 
excepte en el cas de plantes sensiblement més grans, que 
apareixen a escala més petita —davant un cercle—.  
El detall de les flors apareix ampliat dins un cercle perfilat.

Els noms populars locals de les flors són molts i bonics, però per 
manca d’espai proposem una sola denominació, normalitzada.

HÀBITATS

Murs i rocams, parets de pedra seca

Erms 

Pradells secs i terofítics, de plantes anuals 

Prats més o menys humits, de dall i de pastura

Camps de conreu herbacis, de cereal i farratgers

Horts

Herbassars ruderals, de vores de camps i camins, 
entre conreus llenyosos —vinyes, fruiters, olivars…—
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ESCALA

NOMENCLATURA

CRUCÍFERES I BORAGINÀCIES

Ravenissa blanca  ▶ 
Diplotaxis erucoides 
Tenyeix de blanc durant els mesos 
freds vores i conreus. Les fulles i 
flors són comestibles en amanida, 
picants; les darreres tenen 
un gust que recorda el wasabi. 
Els gafarrons i altres ocells en 
mengen les llavors amb delit.    
es Rabaniza blanca
en White Wall Rocket

A  GFMAMJJASOND  

 

Caps blancs Lobularia maritima  ▶  
Menuda, amb moltes inflorescències 
denses, plenes de floretes blanques, 
petites, que fan olor de mel. Els fruits,
en madurar, deixen pas a unes 
petites membranes translúcides.
es Mastuerzo marítimo 
en Sweet Alyssum

P-S  GFMAMJJASOND   

  

Ravenissa groga  ▶ 
Erucastrum nasturtiifolium 
Com altres crucíferes, està 
emparentada amb naps 
i raves. Té la tija esvelta 
i les fulles basals molt 
segmentades. Creix bé en 
sòls pedregosos i talussos.
es Oruga salvaje 
en Watercress-leaved Rocket

BoP  GFMAMJJASOND

  ▲  Besneula  
crètica

Cynoglossum  
creticum

El primer any fa 
només una roseta 

basal de fulles molt 
piloses; la

inflorescència és 
erecta i ramificada. Els 

fruits tenen quatre lòbuls, 
coberts d’agullons curts. 

es Lengua de perro 
 en Blue Hound’s Tonge

GFMAMJJASOND B   

 

◀  Llengua de bou 
 Echium vulgare 

Fa una ampla roseta basal
de fulles llargues, d’on el 

segon any creixen tiges
florals erectes, amb flors
molt vistoses. Viu en sòls

pobres i secs, amb 
preferència pels calcaris.

es Viborera 
en Viper’s Bugloss

GFMAMJJASOND AoP 

  

Borratja Borago officinalis  ▶
Típica boraginàcia 
—dona nom a la família 
sencera!—, amb 
tiges i fulles 
cobertes de pèls, molt 
aspres al tacte. Flors i 
fulles es mengen en
amanida quan són
tendres, o es fan
bullides —les fulles—,
en brous i en farcellets. 
es Borraja  en Borage

A   GFMAMJJASOND  

  

◀  Sarronet de pastor
Capsella bursa-pastoris 

La forma dels fruits —de bossa o 
sarronet, d’aquí el nom— la fan 

inconfusible. Quan
s’humitegen són enganxosos,

i els insectes s’hi queden
atrapats.

es Zurrón de pastor
en  Shepherd’s Purse

GFMAMJJASOND AoB

     

Rosella vera  ▶
Papaver rhoeas
Coneguda de tots, té molts
altres noms populars: babol, 
gallaret, paparota, roella, 
quiquiriquic… Els fruits
formen desenes de milers de 
llavors diminutes que
es dispersen pel vent.
es Amapola
en Common Poppy

A  GFMAMJJASOND  

  

Esperó 
de sembrat  ▶   
Delphinum  
verdunense  
La bellesa de les 
seves flors, amb  
un vistós esperó  
dirigit cap amunt,
és comparable a la 
toxicitat de tota la  
planta, deguda a  
la presència de  
l’alcaloide delfinidina,  
que pot causar  
vòmits i fins i tot  
la mort. 
es Espuela de  
caballero en Larkspur

A  GFMAMJJASOND  

  

Ranuncle arvense Ranunculus arvensis  ▲  
Els fruits —amb un bec terminal prominent i dues cares 
espinoses— la fan inconfusible. Com altres ranunculàcies 
és una planta molt tòxica per als humans i el bestiar.
es Gata rabiosa  en Buttercup

  

◀  Cascall banyut
Glaucium corniculatum 
És propera a la rosella,  

de la qual es diferencia pel
color de les seves flors i 
pels característics fruits, 

llargs i cilíndrics, que 
recorden banyes, com 

indica el seu nom.
es Adormidera cornuda

en Blackspot Horn Poppy

A  GFMAMJJASOND  

  

◀  Herba d’orenetes  
Chelidonium majus   

La presència d’abundant
làtex d’un groc taronja

fan inconfusible aquesta planta
pròpia de llocs humits

i rics en matèria orgànica.
Aquest làtex s’usa en medicina 

popular per curar berrugues. 
es Celidonia  en Greater Celandine

A  GFMAMJJASOND 

 

Fumària  
enfiladissa  ▶  
Fumaria 
capreolata
Amb les seves 
flors allargades que tenen 
un característic gep basal, 
decora murs i marges
de camins a l’inici de
la primavera.
es Conejillos 
en White Ramping  
Fumitory

A ,E  GFMAMJJASOND 

  

Barba d’ermità  ▶ 
Nigella damascena  
Amb flors que 
tenyeixen d’un
blau clar conreus i 
prats. Les fulles 
dividides en 
lòbuls linears 
situades just sota 
les flors li confereixen 
un aspecte que 
recorda a una aranya. 
es Ajenuz
en Love-in-a-mist

A  GFMAMJJASOND  

   

◀  Fumària oficinal  
Fumaria officinalis 

Petita planta —que, com 
indica el seu nom, s’usa 
com a medicinal—, amb 
moltes inflorescències 

denses, plenes de petites 
flors d’un rosa porpra.

es Palomilla  en Fumitory

A  GFMAMJJASOND 

   

FABÀCIESPAPAVERÀCIES I RANUNCULÀCIES

◀  Vecera Vicia sativa
 Gràcil enfiladissa parenta 

de la favera. És molt 
apreciada i cultivada 

com a farratge, ja que 
aporta una quantitat 

important de proteïnes als 
herbívors.

es Arveja
en Common Vetch

A  GFMAMJJASOND 

   

Garlanda  ▶
Vicia cracca
Robusta enfiladissa, 
amb inflorescències 
denses, plenes de flors, 
i fulles amb nombrosos 
folíols. Prefereix sòls 
humits.
es Alverja silvestre 
en Cow Vetch

P  GFMAMJJASOND  

  

Trèvol estrellat  ▶
Trifolium stellatum 
Les flors amb el calze obert 
en forma d’estrella —d’aquí el nom— 
la fan inconfusible. Com altres 
fabàcies fixa nitrogen per mitjà 
d’una simbiosi amb bacteris del 
gènere Rhizobium.
es Estrella  en Star Clover 

A  GFMAMJJASOND

  

Trèvol de prat  ▶
Trifolium pratense 
Les flors es disposen 
agrupades en 
inflorescències 
globoses i denses. 
Proporciona una 
pastura abundant i de 
qualitat, i és àmpliament 
cultivada com a farratge 
en moltes zones de clima 
temperat.
es Trébol común 
en Meadow Clover 

P  GFMAMJJASOND 

 

Guixó articulat  ▶
Lathyrus clymenum
Les tiges, alades, 
creixen en forma de 
ziga-zaga, i les flors, molt 
vistoses i en grups d’1-3 
sobre peduncles llargs, 
tenen la part central de la 
corol·la violàcia i l’externa 
vermellosa. 
es Arvejón
en Spanish Vetchling

A  GFMAMJJASOND  

   

◀  Gerdell   
Lathyrus aphaca 

Inconfusible per les seves  
fulles reduïdes a un circell  

simple i 2 estípules amples, 
triangulars i sagitades. Les flors, 
grogues i solitàries, es disposen 

sobre llargs peduncles a  
 l’axil·la de les fulles.  

es Afaca  en Yellow Vetchling

A  GFMAMJJASOND  

   

 ◀  Lot  
corniculat

 Lotus  
corniculatus 

Les flors es disposen en grups d’entre 
 1 i 6 a l’extrem d’un peduncle llarg i quan maduren el 

conjunt dels fruits té una forma  
característica de pota d’ocell.

es Trébol de cuernos  en Common Bird’s-foot Trefoil

P  GFMAMJJASOND    

EUFORBIÀCIES, RUBIÀCIES I ALTRES

Melcoratge Mercurialis annua ▶
Tot i ser una euforbiàcia no 
segrega làtex. Hi ha individus 
masculins i femenins: les flors 
masculines es troben en  
espigues i les femenines són 
axil·lars. Típica de sòls  
degradats i remoguts,  
femers, etc. És tòxica.
es Mercurial  
en Annual Mercury

A  GFMAMJJASOND  

  

◀ Espunyidella groga Galium verum 
Les vistoses inflorescències són 

plenes de petites flors flairoses d’un 
groc brillant. A més de diversos usos 

medicinals s’ha usat per quallar la llet en 
l’elaboració de formatges.

es Cuajaleche  en Lady’s Bedstraw

A ,S   GFMAMJJASOND   

  

Apegalós  ▶
Galium aparine
En aquesta i altres 
espècies del gènere 
és característica la 
disposició de  
les fulles en grups  
que neixen al mateix 
nivell de la tija.  
Flors discretes.
es Amor de hortelano 
en Cleavers

A  GFMAMJJASOND  

  

◀  Lleteresa serrada Euphorbia serrata 
Té unes fulles serrades, com indica el 

seu nom. Les inflorescències tenen uns 
nectaris grocs en forma de mitja lluna. 

Típica d’erms, guarets  
i marges magres. 

es Asnaballo   
en Serrate Spurge

A  GFMAMJJASOND  

   

◀  Lleteresa 
Euphorbia characias 

Vigorosa i vistosa, amb 
tiges vermelloses i fulles 

d’un verd blavós, cobertes 
d’una suau pilositat. Tot 

i ser autòctona és també 
usada com a ornamental 

 en xerojardineria.
es Euforbia encarnada

en Large mediterranean 
Spurge

A  GFMAMJJASOND   

  

◀  Lleterola d’hort 
Euphorbia helioscopia 

Més aviat menuda, amb  
una inflorescència  

compacta amb 5 radis  
llargs. Com altres 

 lletereses té un làtex 
 blanc molt tòxic —d’aquí 
el nom— que li confereix 

protecció contra eventuals 
predadors. 

es Lecheruela  
en Madwoman’s Milk

A  GFMAMJJASOND

   

LABIADES

◀  Tàrrec comú 
Salvia verbenaca 

Molt variable en la forma 
foliar —sovint dentada i 

lobulada— i la mida floral. 
Com altres espècies

del gènere és molt 
apreciada com a

medicinal, amb propietats
bactericides i vulneràries.

es Balsamilla   
en Wild Clary

P  GFMAMJJASOND  

  

Rementerola  ▶ 
Calamintha nepeta
Té fulles i flors 
menudes. Fa una
olor intensa, entre 
menta i orenga,
i una floració tardana. 
Se li atribueixen 
propietats com
a tònic estomacal, 
consumida en
tisanes. 
es Calaminta 
en Lesser Calamint

A ,S   GFMAMJJASOND  

 

◀  Malrubí 
Marrubium vulgare

Aromàtica i amb diverses 
aplicacions medicinals. Les 
petites flors tenen un calze 

amb 6-12 dents ganxudes que 
afavoreixen la seva

dispersió per animals.
es Marrubio blanco 

en White Horehound

M  GFMAMJJASOND  

   

Espinadella peluda  ▶ 
Stachys ocymastrum
Flors agrupades en espais regulars,
en inflorescències molt
piloses i denses, a la part
superior de les tiges. La planta
és pilosa i sedosa al tacte. 
es Rabo de zorra   
en Hairy Woundwort 

A  GFMAMJJASOND

 

Orenga   ▶
Origanum vulgare 
Inconfusible per la seva
aroma, molt apreciada
com a condiment i també
com a medicinal,
és considerada tònica
i digestiva. Creix en vores
de bosc i herbassars
humits. 
es Orégano 
en Wild Marjoram

A ,S  GFMAMJJASOND 

 

Tàrrec de prat Salvia pratensis  ▶   
Com indica el seu nom, prospera 
en prats. Les flors, robustes, 
vistoses i bilabiades
són visitades pels borinots. 
es Salvia de prado  en Meadow Clary

   P  GFMAMJJASOND

◀  Flor-robí 
Lamium 

amplexicaule
Les seves flors 

inconfusibles, que 
s’obren a finals 

d’hivern, són una 
important font de 

pol·len per a les 
abelles. Sovint creix 

densament.
es Gallitos

en Henbit Dead-nettle

A  GFMAMJJASOND  

     

▲ Verdolaga
Portulaca oleracea  

Planta prostrada típica d’horts, té les tiges 
i fulles carnoses i suculentes, comestibles 

en forma d’amanida o bé cuinades.
És la verdura amb un contingut més

alt en àcids grassos omega-3.
es Verdolaga  en Green Purslane

A  GFMAMJJASOND 

     

tija i fulles
amb pilositat
molt aspra

les flors miren
cap a un mateix

costat

A  GFMAMJJASOND  

◀  Trèvol pudent
Bituminaria bituminosa 

Alta i comuna en marges i 
camps, encara que té una 
aroma desagradable s’ha 

usat com a farratge. També 
té usos medicinals i per tal 

d’acumular metalls pesants, 
s’usa en la descontaminació 

de sòls.
es Trébol hediondo

en Scurfy Pea

P  GFMAMJJASOND  

  

tiges 
no alades

tiges 
alades

Flors amb 
notes 

ataronjades

flors amb 2 estams

fulles
lluents

flors molt 
menudes

Les Miniguies de camp són l’eina de butxaca 
ideal per iniciar-se en el naturalisme i conèixer
la biodiversitat del país. Els 10 títols publicats 

fins ara abasten més de 800 espècies.

CARIOFIL·LÀCIES

Colís Silene vulgaris  ▶
Les flors tenen un 
característic calze inflat de 
forma de globus. 
Molt apreciada, ja que 
tant les tiges tendres 
com les fulles són 
comestibles en cru o  
bé cuinades, sovint en 
truites. Té propietats 
diürètiques i antioxidants.  
es Colleja
en Bladder Campion

P  GFMAMJJASOND  

  

Morró  ▶ 
Stellaria media    
Més o menys reptant i 
molt variable en
mida, forma de
fulles i pilositat.
Flors petites, 
amb 5 pètals tan 
profundament bilobats 
que semblen ser 10. 
Les llavors són
un aliment
apreciat pels
ocells. 
es Pajarera 
en Chickweed

A  GFMAMJJASOND 

  

◀  Cerasti aglomerat 
Cerastium glomeratum 

Les seves discretes floretes 
blanques s’agrupen en 

inflorescències
compactes una 

 mica enganxoses 
 per la presència  
de pèls amb una

glàndula terminal.
es Oreja de ratón  

en Sticky Mouse-ear

A  GFMAMJJASOND 

  

◀  Silene nocturna  
Silene nocturna 

Les flors,  
pol·linitzades per 

papallones nocturnes, 
obren a la nit  

els seus pètals 
profundament bilobats, 

que es recargolen amb les 
primeres llum del dia.  

es Silene nocturna
en Night-flowering Catchfly

A  GFMAMJJASOND   

 

◀  Silene gàl·lica Silene gallica
De floració diürna, és molt 

variable en la mida i color dels 
pètals, des de blancs fins a un porpra 

intens. El calze té uns característics 
pèls pluricel·lulars

molt llargs.
es Carmentilla 

en Common  
Catchfly 

A  GFMAMJJASOND   

 

◀  Paroniquia 
argentada
Paronychia 

argentea
Inconfusible per

les seves flors en
glomèruls globosos, ocultes per 

unes fulles blanquinoses o platejades 
que semblen de paper.

es Sanguinaria blanca
en Silver Nailroot

M  GFMAMJJASOND 

 

Clavell 
de pastor  ▶
Dianthus 
hyssopifolius
D’aspecte gràcil, 
forma gespes laxes i 
emet la característica 
i suau aroma dels 
clavells. Les seves 
flors vistoses i 
solitàries tenen els 
pètals dividits en 
lacínies profundes.
es Clavel de monte 
en Hyssop-leaved Pink

P  GFMAMJJASOND  

 
tiges 

prostrades

fulles de la 
tija sense 

pecíol

fruit 
cilíndric

Fulles a tocar 
de les flors 
tenyides de 

violeta

fulles basals 
amb pecíol

fulles de contorn 
arrodonit

tiges 
enfiladisses i 

aspres

fulles rígides
i estretes
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