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Les males herbes s’han colat 
en la nostra civilització i ens 
han fet canviar la manera 
d’entendre la natura. 

RICHARD MABEY
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humanes que per qualsevol altre factor ecològic o geogrà-
fic i també perquè una bona part de les plantes que s’hi 
fan són cosmopolites. Des de principis del segle XX i cada 
cop més en plena globalització i en tenir una major opor-
tunitat d’escampar-se, hi ha moltes d’aquestes plantes que 
viuen a les entrades de les poblacions europees, que són 
pràcticament les mateixes que hi ha als envols de Nova 
York i fins i tot de ciutats australianes, tals com les orti-
gues, les corretjoles, l’herba de gallina i les paradelles.

El concepte de mala herba
Edward James Salisbury (1886-1978), un reputat botànic 
anglès, director durant molts anys del Kew gardens de 
Londres, va definir una mala herba com aquella planta que 
creix en un lloc on no hi hauria de ser. 

D’una manera sintètica va voler explicar l’abast i la for-
ça de les males herbes per colonitzar territoris, sovint 
allunyats dels seus orígens, on creixen amb molta vigoria 
en haver trobat uns ambients molt semblants als del lloc 
on vivien. Però aquí han pogut  desenvolupar-se millor 
sense la competència amb altres plantes i sense les malal-
ties ni els depredadors que les tenien controlades en el seu 
territori natural. Amb aquestes facilitats moltes vegades, 
esdevenen invasores amenaçant la biodiversitat local i  
provocant problemes tant o més grans que els ocasionats 
per la destrucció d’hàbitats naturals o pel canvi climàtic.
Són característiques remarcables de les males herbes la 
seva gran capacitat d’adaptació i la tenacitat per 

Justificació
El propòsit d’aquest llibre és apropar les persones a aques-
tes plantes corrents i vulgars de les quals gairebé ningú 
no en fa cas i que, espontàniament, sense demanar permís 
a ningú, creixen aquí i allà en els descampats, a les vores 
dels camins, en els camps conreats o abandonats, als ta-
lussos de l’autopista, a les escletxes de les parets, als sots 
dels arbres o entremig de les llambordes dels carrers, a 
vegades amb una força sorprenent que esquerda les pedres 
perquè triomfi la vida.

Val la pena que tothom descobreixi la seva bellesa, sovint 
desapercebuda o emmascarada per la pols i la brutícia, i 
donar a conèixer alguns trets de la seva biologia, de la seva 
història i fins i tot, per alguna d’elles, de la seva utilitat, 
de les seves virtuts remeieres o dels seus aromes i sabors.
 El coneixement que cadascú tingui d’aquestes plantes ha 
d’ajudar-lo a saber interpretar el propi entorn, ja sigui 
rural o urbà. La vegetació ruderal està integrada per una 
munió de plantes menystingudes estèticament i mal cone-
gudes, però que són, paradoxalment, aquelles que tenim 
més a prop.

Sobre aquestes plantes no hi ha gaires llibres que en parlin, 
ni a nivell científic ni en el vessant divulgatiu. Es per això 
que he volgut fer una eina útil i original per aquelles per-
sones interessades en el coneixement del medi natural, 
amb la inquietud de preguntar-se quines són aquestes 
plantes, què hi fan aquí i com hi han arribat. 

El coneixement de les males herbes  pot ajudar a entendre 
i valorar la vegetació ruderal  de qualsevol indret del país, 
de les ciutats i dels seus voltants, ja que aquesta vegetació 
està molt més condicionada per la presència i l’activitat 

Males herbes obrint-se pas i esquerdant les voravies.

Males herbes a l’entrada d’una població



Males herbes acostant-se a una casa habitada.

En el marge de qualsevol voravia poden conviure una gran 
varietat de plantes diferents en aparent harmonia.
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Les virtuts de les males herbes
Les males herbes representen una reserva de diversitat, 
avui dia desconeguda, que potser algun dia la humanitat 
podrà fer servir i agrair. Cal recordar que la penicil·lina, 
que ha salvat milions de vides, estava amagada en una 
floridura menystinguda i de mal aspecte fins que Fleming 
la va descobrir! El filòsof americà Ralph Emerson (1803-
1882) va escriure: “Què és una mala herba? Una planta, 
les virtuts de la qual encara no s’han descobert”.

Les males herbes van ser de ben segur la primera font de 
recursos pels humans. Fa cosa de 10.000 anys quan els 
homes van canviar la seva vida nòmada per una vida se-
dentària van canviar les característiques de l’entorn on es 
van aposentar i les plantes més atrevides, com aquells 
ocells que de mica en mica s’acosten a les persones i perden 
la por, van entossudir-se a seguir els passos dels humans 
i ja no se’n van separar. 

Així, àmpliament escampades i accessibles a les persones, 
se suposa que devien ser la primera verdura, la primera 
medicina i l’origen de diverses aplicacions en obtenir-ne 
tints pels vestits, vernissos per la fusta, abrasius per polir 
els metalls i  aromes per cuinar.

Algunes males herbes són de una remarcable bellesa. La 
niella (Agrostemma githago), per exemple, és una planta 
indesitjada dels conreus de blat i de blat de moro, però les 
seves flors d’un color fúcsia, són tan atractives que val la 
pena fer-ne un bon ram o portar-la al jardí i fer-la créixer. 
L’acant (pàg. 79) és una planta introduïda del suroest me-
diterrani pel seu valor ornamental que ha esdevingut una 
planta invasora, però les seves inflorescències són d’un 
encant extraordinari. He vist fer rams de plantes ruderals 

sobreviure. Després dels bombardejos de Londres al final 
de la segona guerra europea, en els indrets més arrasats i 
convertits en un munt de runes, diuen que els primers 
éssers vius que hi van aparèixer, no van ser ni els ocells 
ni les rates ni les persones, sinó les males herbes.

S’explica també que l’abans esmentat Salisbury va acon-
seguir cultivar més de 300 plantes diferents a partir de la 
brutícia acumulada a la gira dels seus pantalons d’anar 
d’excursió!

Des del moment de l’aparició de l’agricultura s’ha tendit 
a separar el món natural en dues parts conceptualment 
diferents, la  dels organismes controlats i gestionats en 
benefici de la humanitat i la de les plantes silvestres que 
ocupen el seu territori i viuen lliurament. Les males herbes 
apareixen quan aquest equilibri es trenca : les plantes 
autòctones es colen en el domini civilitzat i les plantes 
cultivades s’escapen dels camps i concorren en aqueta 
terra de ningú que fa de  frontera entre les unes i les altres,  
posant de manifest que la naturalesa i la vida en general 
no és tan ordenada com sembla i es nega a ser controlada 
pels nostres conceptes culturals. 

Ben mirat, hi ha qui troba una certa afinitat existencial 
entre la humanitat i les males herbes. Les persones també 
viuen en el límit entre allò que és domesticat (els senti-
ments controlats) i allò que és silvestre i espontani (els 
propis instints) i a més, persones i plantes comparteixen 
un mateix anhel d’adaptació i supervivència.
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paisatge primaveral i fins i tot era apreciada en la cultu-
ra popular: roselles i blauets, per exemple, eren un del 
símbols de la pagesia catalana.

Les plantes arvenses van molt lligades al pagès. Una pro-
va evident és la riquesa de noms populars d’aquestes plan-
tes, fruit de la seva relació amb les persones que han tro-
bat el nom adequat per a cada una d’elles. Sovint una 
mateixa planta té 6 o 7 noms diferents. La rosella, per 
exemple, també es coneix 
com ababol, puput, galla-
ret, ganfarró, monja, ca-
putxí, paramà, badaba-
doc i quicaraquic.

La vegetació ruderal 
(del llatí rudus, ruderis: 
runes, enderrocs) està 
constituïda per plantes 
oportunistes. De fet, un 
ésser viu existeix perquè 
té la capacitat per fer-ho 
i l’oportunitat de fer-ho. 
Així, les anomenades ma-
les herbes omplen els es-
pais buits de la Terra i 
compensen fins a cert 
punt la vegetació des-
truïda durant milers 
d’anys per les catàstrofes 
naturals (esllavissades, 
inundacions, incendis ) i 
més recentment per l’activitat humana, amb la destrucció 
d’hàbitats naturals, la pol·lució i els cultius intensius. En 
són bons exemples les ortigues, el bàbol, el màstec, la mal-

florides barrejades amb 
gramínies que no tenen 
res a envejar als més 
bonics rams de les flo-
risteries. 

Algunes plantes rude-
rals són excel·lents ver-
dures que ben cuinades 
esdevenen de millor 
qualitat que algunes de 
les verdures tradicio-
nals que es venen al 
mercat. Només en 
aquest llibre n’hi ha més 

d’una dotzena , com ara la verdolaga, els colitxos, les orti-
gues, els blets i la borraina.

La vegetació arvense i ruderal
La humanitat té cada cop més mitjans i tècniques més 
avançades per a modificar el seu entorn natural i crear 
ambients artificials  que li proporcionen considerables 
avantatges, com ara conreus, habitatges i comunicacions,  
però que modifiquen radicalment, entre d’altres aspectes, 
el paisatge vegetal.

En aquests nous ambients creats, rurals i urbans, s’hi tro-
ben una sèrie de plantes que en estat natural només sor-
tirien en indrets marginals, però que en les noves condi-
cions fruit de l’activitat humana, esdevenen molt 
abundants a prop i dins de les poblacions, sempre en am-
bients influïts per la presència de l’home, de la qual no se 
n’aparten gaire.

Les plantes que es troben en els camps de conreu i que des 
de l’aparició de l’agricultura han sigut un greu problema 
pel pagès, constitueixen la vegetació arvense (del llatí 
arvensis: dels camps). En són bons exemples, les roselles, 
les corretjoles, el marxant, el morró, el lletsó, i tantes d’al-
tres.

En referència a aquesta vegetació, Oriol de Bolòs va es-
criure en el pròleg del Manual de les males herbes dels 
conreus de Catalunya (Barcelona, 1963): Encara durant 
la primera meitat d’aquest segle eren freqüents a tot Eu-
ropa i, més exageradament, a les terres pobres amb agri-
cultura poc avançada, els camps de cereals plens de flors 
multicolors, en els quals l’espècie cultivada havia de com-
petir amb una gran quantitat d’herbes no productives. 
Aquesta riquesa de coloracions, sovint feia bonic en el 

La niella dels camps de blat

Les roselles, invasores dels camps de cereals, 
avui dia refugiades entre la vegetació ruderal.

Caps blancs i moltes altres 
males herbes al peu de 

la paret d’una casa. 
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M’atreviria a dir que, 
ben mirat, les plantes 
amb un caràcter més humà 
són les males herbes.

JOHN BURROUGHS (1837-1921)



 Alfals   

 Medicago sativa  
Família de les fabàcies (papilonàcies)

Originària de l’Àsia central, introduïda i cultivada a gran es-
cala com herba farratgera, apareix espontània a les immedi-
acions d’antics i d’actuals conreus i es barreja amb les herbes 
ruderals en els herbassars i a les vores de camins i carreteres.

Floració d’abril a octubre.

Planta perenne que re-
brota un cop tallada o 
després de l’hivern, amb 
tiges herbàcies de fins a 
1 m d’alçària.

Fulles compostes amb 
3 folíols allargats i es-
trets, de 2 o 3 cm de llar-
gada i amb prou feines 
1 d’amplada, enters però 
amb unes quantes den-
tetes a la part de dalt.

Flors blaves o violàcies 
de cosa d’1 cm, de forma 
papilionada, reunides en 
petits raïms sostinguts 
per un peduncle que ar-
renca de l’axil·la de les 
fulles superiors.

El fruit és un llegum amb les tavelles cargolades en hèlix, 
que dóna d’una volta i mitja a tres i mitja i fa de 4 a 8 mm 
de diàmetre.

PLANTES SEMBLANTS 

 Trepadella   
La trepadella ( Onobrychis 
viciifolia) s’assembla ben 
poc a l’alfals, però tenen 
en comú ser de la mateixa 
família, ser plantes 
farratgeres i sobretot, el 
seu caràcter invasor, 
escapades dels conreus i 
envaint els erms, els 
herbassars propers i les 
vores dels camins i 
carreteres. Fa una 
fl oració molt bonica de 
fl ors rosades amb 
puntuacions més 
fosques.

 L’enclòver
A Menorca es cultiva des 
de fi nals del segle XIX, 
l’enclòver ( Hedysarum 
coronarium), una planta 
farratgera que ha 
contribuït al 
desenvolupament de la 
ramaderia a la illa. Fa 
unes boniques fl ors 
vermelles que tenyeixen 
les vores dels camins i 
carreteres propers als 
cultius d’on s’ha escapat i 
s’ha convertit en una 
planta invasora.
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UTILITAT:

Es coneixen poques aplicacions d’aquesta planta que, potser, la seva 
principal virtut és la seva humil bellesa.

HISTÒRIES

Aquesta planta és propera al cascall del què se n’obté l’opi. Encara que 
en molt petita quantitat pot contenir alguna substància narcòtica. 
Tradicionalment la infusió de fulles i càpsules de rosella es donava als 
nens i a la gent que patia insomni perquè dormissin bé.
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 Ungla de gat  
 Ononis natrix
Família de les fabàcies (papilionàcies)

Aquesta planta és pròpia dels indrets pedregosos, secs i as-
solellats de les contrades de terra baixa i de l’estatge montà. 
No és rar veure-la a les vores dels camins i carreteres a prop 
o dins de les poblacions.

Floració d’abril a setembre.

Planta perenne, un xic lignificada a la base, ramificada, 
viscosa, de 15 a 50 cm d’alçària.

Fulles de la tija peciolades, compostes, amb 3 folíols (a 
vegades amb 5), oblongs, denticulats, el central peciolat; 
les fulles properes a les flors són simples. Estípules oval 
lanceolades, més curtes que el pecíol de la fulla correspo-
nent.

Flors papilionades, grosses, d’1 cm i mig, de color groc amb 
venes purpurines, generalment solitàries, amb 10 estams 
soldats pels filaments. Corol·la amb 5 pètals desiguals que 
formen l’estendard, les ales i la carena. Calze amb 5 lòbuls 
estrets, la meitat de llarg de la corol·la, pelut.

El fruit és un llegum d’uns 2 cm de llargada i 3 o 4 mm 
d’amplada, pèndul i pelut.
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 Rosella     
 Papaver rhoeas
Família de les papaveràcies

Per bé que és una planta arvense per excel·lència, pròpia dels 
sembrats i camps de cereals, no falta mai a les vores dels 
camins i carreteres, sovint a l’entrada dels pobles que li con-
fereix un marcat caràcter ruderal. És una planta pròpia de 
terra baixa i de muntanya mitjana.

Floració de març a agost.

La rosella és una planta anual que comença a sortir cap al 
setembre i creix a la tardor i a l’hivern per a florir a la pri-
mavera següent, i fructificar cap al juny i morir a l’estiu. 
Ateny de 20 a 60 cm d’alçària amb tiges dretes plenes de pèls 
rígids i drets, igual que les fulles i els peduncles de les flors.

Fulles molt dividides, de 3 a 15 cm de llargada, les de la 
base més grosses i peciolades i les del capdamunt més pe-
tites i sèssils.

Flors d’un vermell viu de 5 a 8 cm, amb un calze format 
per 2 sèpals i la corol·la per 4 pètals. Les flors apareixen 
mirant cap per avall i quan s’obren cauen els sèpals del 
calze i s’estenen els pètals en creu, que també cauen aviat. 
Tot plegat cada flor no dura gaire més d’un dia.

El fruit és una càpsula que porta una mena de tapadora 
amb 7 a 12 línies fosques ben evidents disposades com els 
radis d’una circumferència. A sota d’aquest disc s’obren 
uns forats per on s’escampen les llavors que són molt me-
nudes i nombroses.



HISTÒRIES

Aquesta planta té altres noms populars basats en la seva fesomia: 
glauci, pel seu color glauc, és a dir, d’un verd tirant a blau, i cascall banyut 
i cascall cornut en referència als seus fruits.
El làtex que raja per les ferides és més o menys càustic i s’havia fer 
servir per cremar les berrugues semblantment al làtex de l’herba 
d’orenetes (pàg. 31).
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 Cascall marí  
 Glaucium flavum
Família de les papaveràcies

Surt a la sorra de les platges freqüentades i alterades de tot 
el territori i no s’aparta gaire del litoral.

Floració d’abril a setembre.

Planta biennal d’un verd blavís, amb una roseta basal de 
fulles entremig de les quals emergeix la tija, de fins a uns 
60 cm d’alçària, llisa i recoberta d’una pruïna que es treu 
fàcilment passant el dit per sobre. Si es fereix, raja un suc 
grogós.

Fulles de la base, de 8 a 30 cm, peciolades, dividides en 
lòbuls, gruixudes i aspres al tacte; les de la tija, més peti-
tes i sense pecíol.

Flors grogues, solitàries a l’axil·la de les fulles superiors, 
de fins a uns 6 cm de diàmetre, molt vistoses, amb un 
calze format per dos sèpals que cauen quan la flor s’obre 
i 4 pètals disposats en forma de creu, poc o molt arrugats.

El fruit és una càpsula cilíndrica,desmesuradament llarga, 
de fins a 25 cm, més o menys corbada, que a la maturitat 
s’obre en dues valves de dalt a baix.

HISTÒRIES 

Aquesta planta es coneix també amb el nom d’herba berruguera, ja que 
el seu làtex corrosiu s’ha fet servir com a remei casolà per a cauteritzar 
les berrugues.
Diuen que les orenetes prenen brins d’aquesta planta per facilitar 
l’obertura dels ulls dels pollets. D’aquí el seu nom.
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 Herba d’orenetes    

 Chelidonium majus   
Família de les papaveràcies

És una planta que no s’allunya mai dels indrets freqüentats 
per l’home, sobretot a la muntanya mitjana on busca els llocs 
humits i ombrívols, a les vorades dels boscos, a les vores dels 
camins i a les esquerdes de les parets, tant naturals com a 
les de les construccions urbanes.

Floració de març a setembre.

Planta perenne que a l’hivern perd la part aèria que recu-
pera a la primavera següent, des d’1 pam d’alçària fins a 
80 cm, amb una tija gruixuda, peluda sobretot a la part de 
baix. Si es talla o trenca la tija regalima un làtex de color 
ataronjat, càustic, que provoca ferides i taques a la pell.

Fulles peciolades, dividides en 5 o 7 lòbuls profunds fins 
al centre de la fulla que al seu torn es tornen a dividir en 
lòbuls petits més o menys arrodonits i desiguals, de color 
verd per l’anvers i d’un verd blavís pel revers, poc o molt 
peludes.

Les flors en nombre de 2 a 6 arrenquen d’un mateix punt 
i amb peduncles desiguals formen raïms. La corol·la no 
arriba a 1 cm i té 4 pètals disposats en creu de color groc 
viu. El calze té només 2 sèpals que es desprenen aviat.

El fruit allargassat fa de 3 a 5 cm i està partit en dues 
cavitats per un embà central. Començant per la base, s’obre 
en dues valves per alliberar les llavors.
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Glossari

surt a l’exterior. Per exemple, 
una ceba.

CADUC, A: 

Dit de l’òrgan, generalment 
una fulla, que cau a la tardor 
i es refà a la primavera se-
güent.

CADUCIFOLI, A: 

Dit de la planta de fulla cadu-
ca.

CALZE: 

Embolcall situat sota la co-
rol·la de les flors, constituït 
pels sèpals, generalment 
verds.

CAPÍTOL: 

Inflorescència molt par-
ticular,pròpia de les plantes de 
la família de les compostes, 
constituïda per un receptacle 
on s’insereixen flors sèssils de 
forma tubulosa o ligulada, és 
a dir en forma de tubets o de 
làmines. Un exemple n’és la 
margarida formada per un 
botó central de flors tubuloses 
envoltat de flors ligulades 
que, a primer cop d’ull, es po-
den mal interpretar com els 
pètals d’una sola flor. 

CÀPSULA: 

Fruit sec que s’obre de diver-
ses maneres per alliberar les 
llavors. 

CARIOPSI: 

Fruit sec, indehiscent, amb 
una sola llavor soldada al pe-
ricarp formant el gra. És el 
fruit propi de les gramínies.

CAULINAR: 

Referent a la tija.

CILI: 

Cadascun dels pèls rígids que 
en conjunt se situen al marge 
de les fulles, dels calzes o 
d’altres òrgans.

CILIAT, ADA: 

Que porta cilis.

CIMA: 

Inflorescència constituïda 
per eixos que acaben en una 
sola flor. Com que són de 
creixement limitat, la crei-
xença continua mitjançant 
eixos nous laterals que se-
gueixen el mateix procés.

CORIMBE: 

Inflorescència en que les 
flors sostingudes per pedicels 
de diferent llargada arren-
quen a diferents altures del 
peduncle i arriben si fa no fa 
a un mateix nivell (vegeu 
umbel·la).

COROL·LA: 

La part més vistosa de la flor 
constituïda pels pètals.

DENTAT, A: 

Que té dents. Es diu del mar-
ge d’una fulla amb dents. 

DIOIC, A: 

Dit de les plantes que tenen 
les flors masculines i les fe-
menines en peus diferents 
(vegeu monoic).

DRUPA: 

Fruit carnós amb un pinyol 
que conté una sola llavor. 

ENTER: 

Es diu del marge d’una fulla 
que és seguit, sense dents, ni 
entrants ni lòbuls.

ENTRENÚS: 

Espai entre nus i nus en una 
tija.

ESPIGA: 

En general, inflorescència 
formada per flors sèssils dis-
posades al llarg d’un eix. En 
el cas de les gramínies, les 
espigues estan formades per 

ACRESCENT: 

Que continua creixent tot i 
haver assolit el seu normal 
desenvolupament.

ANTERA: 

Part superior de l’estam, en 
forma de capsa tancada, on 
es produeix i s’emmagatzema 
el pol·len.

ANVERS: 

Cara superior d’una fulla. 

AQUENI: 

Fruit sec indehiscent, amb 
una sola llavor, que mai no 
s’obre per alliberar-la sinó 
que la llavor es desprèn del 
fruit descompost.

ARESTA: 

Apèndix rígid en forma de fil 
de llargada variable, que surt 
com una prolongació de la 
glumel·la inferior que embol-
calla la flor de les gramínies. 
Rarament surt de les glumes.

AUTÒCTON, A: 

Dit de la planta que és origi-
nària del mateix lloc (país, 
àrea, regió...) en la qual viu 
d’una forma natural.

BAIA: 

Fruit carnós amb les llavors 

immerses en una polpa suco-
sa. 

BEINA: 

Base eixamplada d’algunes 
fulles, amb tendència a abra-
çar la tija. És corrent en les 
gramínies.

BILABIAT, ADA: 

Obert en dues parts en forma 
de llavis. Per exemple, les 
corol·les de les flors de les 
labiades.

BRÀCTEA: 

Òrgan, generalment en forma 
de fulla, que surt a prop 
d’una flor, però de mida, co-
lor i forma diferent de les 
fulles de la planta.

BRACTÈOLA: 

Bràctea petita que surt a la 
base dels pedicels de les flors 
d’una inflorescència.

BULB: 

Òrgan gairebé sempre sub-
terrani, persistent, que porta 
una tija molt curta (en gene-
ral en forma de disc) envolta-
da de fulles carnoses que 
emmagatzemen substàncies 
nutritives. Arribat el seu mo-
ment, la tija creix a expenses 
dels nutrients acumulats i 
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SÈPAL: 

Cadascun dels elements del 
calze d’una flor, generalment 
verds. 

SEPTE: 

Paret prima que separa en 
dues una cavitat d’un òrgan.

SÈSSIL: 

Dit de la fulla que no té pecí-
ol i el limbe s’insereix direc-
tament a la branca. També es 
diu d’altres òrgans sense peu.

SILÍCULA: 

Síliqua curteta, de llargada in-
ferior a 3 vegades l’amplada.

SÍLIQUA: 

Fruit en forma de càpsula 
allargada dividida interior-
ment en dues cavitats per un 
septe, en el qual s’insereixen 
les llavors. S’obre com un lle-
gum en dues valves per tal 
d’alliberar-les. 

SUCULENT: 

Abundant en suc, general-
ment aigua, com quan s’em-
magatzema en un òrgan d’una 
planta, com ara a les fulles.

TÈPAL: 

Cadascuna de les peces que 
constitueix un periant amb 
un sol embolcall en el que no 
es diferencien sèpals i pètals.

TUBULÓS, A: 

En forma de tub.

UMBEL·LA: 

Inflorescència en forma de 
paraigua en la que els pedi-
cels de les flors, anomenats 
radis, són d’igual llargada, 
arrenquen d’un sol punt i 
porten les flors poc més o 
menys a un mateix nivell. A 
vegades al capdamunt del 
radi en comptes d’haver-hi 
una flor hi ha una altra 
umbel·la més petita.

UNCINAT, ADA: 

Corbat a la punta en forma 
de ganxo.

VIVAÇ:  

Dit de la planta que renova 
cada any la part aèria, rebro-
tant d’òrgans subterranis 
persistents.
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Abriülls, 45
Acant, 79
Alfals, 26
Apegalós, 80
Assotacrist, 88
Àster esquamós, 94
Bàbol, 33
Bàlsam, 54
Barretera, 93
Berbena, 73
Blauet, 85
Blet blanc, 59
Boixac, 97
Boixac de camp, 97
Borraina, 66
Bracera, 84
Cagamuja, 50
Calcida, 88
Calcida blanca, 89
Canyota, 103, 107
Caps blancs, 34
Card de moro, 86
Card marià, 87
Cardot, 87
Cascall marí, 30
Cogombre amarg, 82
Colitxos, 57
Corona de frare, 88
Corretjola de fl ors blanques, 64
Corretjola vera, 64
Cua de gat, 70

Cucut de bosc, 42
Cugula, 106, 107
Dàctil, 107
Enclòver, 27
Espina-xoca, 83
Filamaria, 43
Flor d’avellana, 42
Flor de nit, 55
Forcadella, 107
Fumària enfi ladissa, 32
Fumdeterra, 32
Gram, 107
Heliotrop, 65
Herba de boligs, 92
Herba de gallina, 58
Herba de la feridura, 70
Herba de sant Jordi, 81
Herba d’orenetes, 31
Herba presseguera, 53
Herba talpera, 77
Jull, 106, 107
Jusquiam blanc, 75
Jusquiam negre, 74
Llengua de bou, 67
Lleteresa, 50
Lleteresa de camp, 49
Lleterola d’hort, 48
Lletsó fi , 99
Lletsó punxós, 99
Lloba-carda, 88
Malrubí, 71

Índex de 
noms vulgars




