
Qüestionari de la Vincetoxicum nigrum 

 
1. Aquesta planta que s’anomena Vincetoxicum nigrum pertany a la 

família de les ...  

a) Asclepiadàcies 

b) Ranunculàcies 

c) Crucíferes 

2. Vincetoxicum és el nom d’un gènere de plantes. Dins d’aquest 

també hi ha una espècie que fa les flors blanques o grogues i que 

s’anomena: 

a) Vincetoxicum nigrum 

b) Vincetoxicum hirundinaria 

c) Vincetoxicum escarlata 

3. La Vincetoxicum nigrum conserva les gemmes perdurants a nivell 

de terra durant el període desfavorable, és per això que de la seva 

forma vital se’n diu: 

a) camèfit 

b) hemicriptòfit 

c) geòfit 

4. És una planta herbàcia i ... 

a) Glabre 

b) Enfiladissa amb circells 

c) Pilosa 

 



 

5. Les seves mides són ... 

a) Mínima de 20 cm i màxima de 50 cm 

b) Mínima de 40 cm i màxima de 100 cm 

c) No arriba als 30 cm 

6. La part subterrània d’aquesta planta és ... 

a) Un rizoma 

b) Un bulb 

c) Un tubercle 

7. Les fulles que tenen un pecíol molt curt, són ... 

a) Petites, glauques i decusades 

b) Trifoliades, coriàcies i molt piloses 

c) Senceres, brillants i oposades 

8. La forma del limbe és lanceolada, té la base arrodonida i l’ àpex és 

acuminat. El marge és: 

a) Lobulat 

b) Ciliat 

c) Espinós 

9.  La nervadura de les fulles 

a) Paral·lela 

b) Pinnada 

c) Palmada 

10.  Aquesta planta que creix en llocs ombrívols, rocosos i frescos, al 

Moianès, l’hem trobat florida ... 

a) El mes de febrer, març i abril 

b) El mes de juny i juliol 

c) El mes d’abril, maig i juny 

11.  Les flors que tenen el color porpra, molt fosc, són solitàries, piloses 

i hermafrodites, i mostren una simetria: 

a) Actinomorfa 

b) Zigomorfa 

c) Asimètrica 

12.  La corol·la d’aquestes flors té una corona que està formada per … 

a) Pètals 

b) Una trompa negra 

c) Uns apèndixs erectes o encorbats 

 

 



13.  El calze està format per: 

a) 5 lòbuls ovats distribuïts de manera radial i soldats a la base. 

b) 5 sèpals lliures 

c) 6 lòbuls distribuïts de manera radial i soldats, formen una 

mena de campana. 

14.  Els lòbuls o segments de la corol·la formen un tub curt a la seva 

base, cada flor en té ... 

a) 5 

b) 6  

c) 8 

15.   El gineceu té un l’ovari format per 2 carpels lliures. 

a) L’ovari és súper 

b) L’ovari és semiínfer  

c) L’ovari és infer 

16.  Els fruits d’aquesta planta s’anomenen: 

a) Núcules 

b) Fol·licles 

c) Bisamares 

17.  Les llavors són planes i tenen ... 

a) Un aril vermell 

b) Una coberta blanca 

c) Un plomall de pèls en un extrem 

18.  Altres noms populars de la Vincetoxicum nigrun són ... 

a) Pebrotera borda o pebrotera boscana 

b) Corona de rei 

c) Trebolet d’ombra 

 19. Aquesta planta també és coneguda amb el nom d’herba febrera 

perquè … 

a) La seva temperatura puja 3 graus durant el dia. 

 b)  No floreix quan el mes de febrer és de traspàs. 

 c)   S’utilitzava per guarir la febre. 

 20. Alguns pobles d’Alemanya de la Selva Negra han adoptat aquesta 

planta i la mostren en molts souvenirs. 

a) És veritat 

b) No és veritat 

c) Només ho han fet Baden-Baden i Triberg 

 


