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FLORA DE CATALUNYA

Subclasse 4.^ — MONOCLAMÍDIES DC.

Són angiospermes dicotiledònies, apètalcs, és a dir, de perigoni senzill,

herbaci o colorat.

/Plantes de color vermell o groguenc, escamoses, paràsites sobre les rels

I
dels Cisius 101. Citinàcies.

j
Plantes verdes, generalment fuUoses, no paràsites, o, cas d'ésser-ho, sobre

' els troncs 2

{Plantes llenyoses 3

Plantes herbàcies 20

( Flors, almenys les masculines, en aments 4
(Flors no disposades en aments 10

i Solament les flors masculines 'agrupades en aments '. 5

7( Flors masculines i femenines disposades en aments

7

^Arbres espinosos, amb els ramells i fulles coberts d'escames argentades,

quatre estams, fruit en drupa, ataronjat. . lOO. Eleagnàcies.
I Arbres o arbustos inermes, sense escames argentades, de cinc a tres

estams, fruit en drupa verda o gla 6.

^Fulles imparipinnades, aromàtiques, sense estipules, fruit en drupa

coriàcia (nou) in. Juglandàcies.
jFulIes simples, no aiomàtiques, amb estipules caduques, fruit en gla,

amb la cúpula corresponent 112. Cupulíferes.

(Fulles palminerves 8.

Fulles penninerves o uninerves g.

^Fulles dentades o incisolobades, aments cilíndrics, fruit carnós (sorosi),

g
' 105. Moràcies.

j
Fulles palmatilobades, aments globulosos, fruit en poliaqueni, globulós,

{ 114. Platanàcies.
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Monoclamídies. Subclasse 4 »

'Plantes dioiques, fruits en càpsula bivalva, disposats en aments cilín-

drics o ovoides, llavors amb plomall 113. Salicàcies.

g ( Plantes monoiqucs, fruits formats per aquenis més o menys comprimits,

alats, en ament cilíndric o ovoide, llavors sense plomall,

115. Betulàcies.

jFuUes palmatilobades, flors petites i nombroses, tancades dins un recep-

to \ tacle carnós, fruit en siconi, arbres latescents. 106. Artocarpàcies.

Fulles dentades, enteres o nul•les 11.

j
Jentades, amb estipules 12.

I

Fulles d

(Fulles eienteres o nul•les, sense estipules 13.

(Flors verdes, solitàries, filaments estaminals encorbats abans de l'an-

tesi, fruit en drupa, globulós 107. Celtidàcies.

i Flors vermelloses, fasciculades, filaments estaminals rectes, fruit en

( sàmara 108. Ulmàcies.

(Vuit estams biseriats, peiígins, fruit en aqueni o en hana,

.3, 96. Dafnàcies.
Vuit estams uniseriats o bé més o menys de vuit, hipògins .... 14.

(Fruit sec, format per tres coques o simple i rodejat pel perigoni. . 15.

(Fruit carnós, rarament aqueni coronat pels lòbuls del perigoni. . . 17.

í Fruit format per tres coques, no rodejat pel perigoni,

15 103. Euforbiàcies
[Fruit simple, rodejat pel perigoni 16.

(Plantes, freqüentment, hermafrodites, perigoni coriaci o carnós, fruit

en aqueni 94. Salsolàcies.

I
Plantes, generalment, polígames, perigoni escariós o herbaci, fruit en

( utricle indehiscent o pixidi 93. Amarantàcies.

Petits arbustos paràsits sobre el tronc dels arbres, branques dicòtomes,

articulades, fulles oposades 99. Lorantàcies.

I

Arbres o petits arbustos no paràsits, branques ni dicòtomes ni articu-

lades, fulles alternes 18.

(Arbres de fulles grans, ovato-lanceolades, perigoni petaloide, de quatre

divisions, 8-12 estams, fruit en drupa 97. Lauràcies.
Subarbustos de fulles petites, linears, perigoni de 3-6 divisions, 3-5 es-

[ tams, fruir sec o carnós 19-
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Monocl^miuies. Subclasse 4 »

Fulles separades, planes, agudes, flors gioguenques, perigoni de 3-5

divisions uniseriades, 3-5 estams, fruit drupaci o un aqueni coronat

pels lòbuls del perigoni g8. Santalàcies.
^ \ Fulles subimbricades, revolutes, obtuses, fíors rosades, perigoni de sis

divisions biseriades, tres estams, fruit bacciforme,

104. Empetràcies.

1 Fruit bacciforme, perigoni de cinc tèpals lliures, iguals, deu estams,

20 < plantes d'1-2 m 92. Fitolacàcies.

(Fruit sec 21.

!

Fruit capsular, de sis cavitats, septicida, perigoni tubulós liugüiforme,

6-12 estams; herbes fètides, de 2-8 dm . . i02. Aristoloquiàcies.

Fruit en aqueni 22.

Flors, generalment, hermafrodites, fulles alternes, guarnides de beina,

tiges nuoses, articulades 95. Poligonàcies.

]
Flors unisexuals, fulles alternes o bé oposades, amb estipules, tiges no

23.nuoses.

Í Perigoni femení de quatre tèpals, filaments estaminals encorbats abans

de l'antesi, un estigma en forma de pinzell . . . 109. Urticàcies.
^^ \ Perigoni femení d'un sol tèpal que rodeja l'ovari, filaments estaminals

( rectes, dos estigmes filiformes 110. Cannabinàcies.
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Famüia 92. — FITOLACACIES R. Br.

(Del gènere Phytolacca.)

Flors hermafrodites, regulars, blanques o rosades, en raïms bracteolats,

perigoni de cinc tèpals ovats, persistents, reflexos a la maturitat, deu estams

inserits en un disc carnós, deu estils curts, fruit bacciforme, negre, globulós,

deprimit, foimat per deu carpels verticiliats, monosperms. Herbes d'un a

dos metres, de tija dreta, robusta, estriada, glabra, generalment purpúria,

ramificada (de manera dicotòmica a la part superior), amb les fulles grans,

ovato-oblongues, agudes, enteres, atenuades en pecíol relativament curt i

terminades en mucró callós, glabres, sense estipules.

Gènere 590. — PHYTOLACCA L.

(Del grec cputov, planta, lai-ca, laca, pel suc vermell del fruit, que recorda el color d'aque-

lla substància)

2,241. — Ph. decandra L.

(perquè aquesta té deu estams.)

Sinonímia. — Escopetes, bclladona borda,

raïms de moro; cast., hierba carmín, uvas de

Indias o de Amèrica; /;-., laque, raisin d'Amé-

rique.

Geografia. — Oriünda de l'Amèrica boreal, hom la

troba naturalitzada en diversos llocs, com les faldes

del Montseny, prop de Gualba, on abunda; Terrassa,

al cementiri; hortes de S. Pere; horts i runes de Ge-

lida. =; Marges del Tordera, a la vora del Rec Viver,

abundant (Salv.!); cap a S. Celoni, Arbúcies, Riells,

Viladrau, r.; voltants de Barcelona (Costa); Guillerios, Stes. Creus, Devesa de Girona,

horts de Sagaró (Vay.). Juny-Oct.

decandra
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Família 93. — AMARANTACIES R. Br.

(Del gènere Amarantus.)

Flors nionoiques o polígames, rarament hermafrodites, solitàries o en glo-

mèruls axil•lars o terminals disposats en raïms o panícules; perigoni verd o

escariós, de 3-5 tèpals, amb 3-5 estams i 2-3 estils; fruit utricular, indeliiscent

(aqueni) o pixidi rodejat pel perigoni. Herbes, generalment, anuals, de fulles

alternes, peciolades o sèssils, sense estipules.

Plantes monoiques o polígames, de fulles laminars, peciolades, flors

rodejades de tres bràctees, disposades en raïm o panícula, perigoni

de 3-5 tèpals, 3-5 estams i 2-3 estils, fruit en aqueni o pixidi,

591. Amarantus.
Plantes de flors hermafrodites, amb les fulles alenades, sèssils, flors

rodejades de dues bràctees, perigoni de cinc tèpals, tres estams, dos

estUs i per fruit un aqueni 592. Polycnémum.

Gènere 591. — AMARANTUS L.

(Del grec [jiapaíveiv, marcir-se, amb la partícula privativa à, al•ludint a diverses per-

petuïnes de flors immarcescibtes
)

Flors verdoses o vermelloses, monoiques o polígames, acompanyades de

tres bràctees i disposades en raïm o panícula, perigoni de 3-5 tèpals, 3-5 es-

tams, 2-3 estils i per fruit un utricle indehiscent (aqueni) o pixidi; fulles lami-

nars, peciolades.

[Plantes perennes, de rel llenyosa, tiges ajagudes, assolcades, utricle

indehiscent 2.

^
\ Plantes anuals, de tiges rarament ajagudes, utricle quasi sempre dehis-

cent 3-

'Perigoni de tres tèpals, utricle el'hpsoide, agut, llis, priïn, més llarg que

el perigoni, fulles ovato-rombals 2,242. A. deflexus.

2 { Perigoni de cinc tèpals, utricle ovoide, mucronat, rugoso-tuberculós,

consistent, més llarg que el perigoni, fulles lanceolato-linears,

2,243. A. muricatus.
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Amarautàcies. G. 591. -Amarantus.

3
(Perigoni de tres tèpals, tres estams 4.

(Perigoni de cinc tèpals, cinc estams 7*

''Glomèruls en part axil•lars i en part disposats en panícula terminal,

utricle indehiscent, subglobulós comprimit, llis, poc més llarg que el

perigoni, fulles ovato-rombals, ordinàriament escotades.

2,244. A. ascéndens.

[Glomèruls tots axil•lars, utricle dehiscent, ovoide o subglobulós, ± rugós,

fuUes no escotades 5-

[^Tija blanca, llisa, bràctees alenades, espinescents, més llargues que el

perigoni, utricle subglobulós, molt rugós, més curt que el perigoni,

2,245. A. albus.

[Tija verdosa o vermellosa, assolcada, bràctees lanceolades agudes, no

espinescents, utricle ovoide, rugós, més llarg que el perigoni. . . 6.

Tija dreta, fulles ovato-rombals, llargament peciolades, d'un verd ver-

mellós, glomèruls multiflors, bràctees iguals al perigoni,

2,246. A. silvestris.

iTija ajaguda, fulles ovato-el•líptiques, petites, breument peciolades,

d'un verd bonic, glomèruls paucillors, bràctees més llargues que el

perigoni 2,247. ^• blitoídes.

'Fulles amb dues espines axil•lars, tija glabra, panícula petita, poc rami-

ficada, bràctees i tèpals iguals, utricle més curt que el perigoni,

2,248. A. spinosus.

I

Fulles sense espines, tija pubescent, panícula gi'an, bastant ramificada,

bràctees més llargues que els tèpals, utricle més llarg que el peri-

goni 8.

Plantes d'un verd clar, bràctees de 5-6 mm, espinescents, lanceolato-

alenades, amplament escarioses al marge, amb el raquis pàl•lid, dues

vegades més llargues que el perigoni, tèpals erectes oberts, espatulato-

linears, rosegats o mucronats, més curts que el fruit, que és molt

caduc 2,249. A. retroflexus.

^Plantes d'un verd fosc, bràctees de 3-4 mm, subespinescents, Imears

alenades, estretament escarioses al marge, amb el raquis d'un verd

fosc, una vegada o menys més Uargues que el perigoni, tèpals erectes

aplicats, ovato-linears, mucronats, iguals o més curts que el fruit,

poc caduc 9.
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Amarantàcies. G. 591. - Amarantus.

'Panícula clara, formada de poques espigues llargues, separades, gene-

ralment la terminal molt més llarga o única, planta gràcil, glabra,

2,250. A. pàtulus.
"

\ Panícula densa, formada de nombroses espigues denses, curtes, com-

pactes, iguals o bé la terminal més llarga, planta robusta, pubescent,

2,251. A. chlorostachys.

2,242. — A. deflexus L. — A. prostra-

tus Balb.

(dd llaü, deflexus, corbat, -per Ics rames ajagudes

i rcdrcçadcs al capdamunt: prostratus, ajagut.)

Perenne, amb el rizoma cilíndric, gruixut,

ramificat, tija de 3-6 dm, prostrada difusa,

ascendent a l'àpex, prima, d'un verd pàl•lid

o vermellós, ramificada, pubescent, amb les

fulles ovato-rombals, primes, peciolades, agudes,

obtuses o escotades, niucronades, pubescents

als nervis pel revers, flors verdoses o vermello-

ses, en glomcruls axil•lars i panícula terminal

densa, afil•la, bràctees ovadcs, agudes, quasi tan llargues com cl pcrigoni, aquest

de tres tèpals lanceolato-lincars, mucronats, ires estams, utricle cl'lipsoide, agut,

llis, prim, quasi de doble llarg que el perigoni, indehiscent, amb les llavors molt

lluents.

A. deflexus

Geografia. — Runes, vores de camins, marges, hortes: Freqüent des del litoral al

Pireneu. — Maig-Set.

A. muricatus

2,243. ~~ ^' niuricatus Gillies

(del llatí muricatus, cobert de pues, al•ludint

a l'utricle eriçat de berrugues asprors.)

Planta de rel llenyosa, gruixuda (fins d'un

centímetre de diàmetre), ramificada íuberosa a

l'àpex, multicaule, amb tiges de 3-5 dm, aja-

gudes, ramificades des de la base, anguloses

estriades, verdes, glabres, fulles lanceolato-H-

nears, atenuades en pecíol, obtusiúscules o

truncades, glabrescents, pàl•lides, flors verdo-

ses, glomèruls en panícula terminal espiciforme,
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Amarantàcies. G. 591. - Amarantus.

fluixa, afil•la, bràctees ovades, agudes, iguals a dos terços de la longitud del

perigoni, aquest amb 4-5 tèpals linears lanceolats, mucronulats, tres estams,

utricle ovoide, mucronat, i-ugós tuberculós, consistent, poc més llarg que el

perigoni, indehiscent, llavor bruna, poc lluent.

Geografia. — Arenys marítims; Oriünda de les pampes de l'Argentina, abunda al

Morrot, de Barcelona, prop de la via ferrada = Tarragona, arenys del port i de l'esta-

ció del ferrocarril; Masnou, Tiana, Premià (Sen.!). — Juny-Oct.

2,244. ~ A. ascéndens Lois. — A. Blí-

tum L.

(ascéndens, per les tiges asecndents; és cl Blitum

rubrum minus de Bauliin, nom genèric que ja

emprà Dioscòridcs, i que Linné conservà com a

específic.) ^

Anual, amb la tija de 2-6 dm, prostrato-

difusa o ascendent, simple o ramificada des de

la base, verda o vermellosa, glabra, estriada,

fulles ovato-rombals, llargament peciolades, ge-

neralment escotades, verdes, freqüentment ta-

cades de blanc o de bru, glabres, flors verdoses,

glomèruls en part axiliars i els altres en panícula terminal espiciforme, com-
pacta i afil•la, molt fullosa a la base, bràctees membranoses, triangulars, agudes,

més curtes que el perigoni, aquest de tres tèpals lanceolats, mucronulats, tres

estams, utricle subglobulós comprimit, acutiúscul, més llarg que el perigoni,

indehiscent, llavors molt lluents.

A. ascéndens

A. albus

Geografia. — Runes, vores de camins i terres cul-

tivades: Barcelona, a can Tunis; Gelida. — Jul.-Oct.

2,245. ~ A. albus L.

(per la tija blanca.)

Anual, amb la tija de 3-8 dm, dreta, blanca,

glabra, molt ramificada, de branques esteses

o recorbades i fulles petites, les inferiors traiis-

ovadcs, les superiors oblongo-lanccolades, ate-

nuades en pecíol, obtuses, mucronades, d'un

verd pàl•lid, flors d'un verd clar, glomèruls

12
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Amarantàcies. G. 591. -Amaran tus.

tots axil•lars, petits, generalment geminats, formant llargues espigues fullo-

ses, interrompudes, terminals, bràctees alenades, espinescents, més llargues

que el perigoni, aquest amb tres tèpals alenats, tres estams, utricle subglobu-

lós, petit, molt rugós, més curt que cl perigoni, dehiscent, llavors petites, ne-

gres, molt lluents.

Geografia. — Abundant als camps i hortes des del litoral al Pireneu. Juny-Nov.

2,246. — A. silvestris Desf. — A. víri-

dis L.

(silvestris, propi de la selva, aquí usat no gaire

pròpiament; viridis, per la inflorescència verda.)

Anual, amb la tija de 2-5 dm, dreta, verdosa

o vermellosa, assolcada, ramificada, glabra,

fulles ovato-romhals, llargament peciolades, ob-

tuses o agudes, d'un verd vermellós, ilors ver-

doses, en glomèruls tots axil•lars, multiflors,

els superiors formant \\\\ llarg raïm espiciforme

i fullós, bràctees lanccolades agudes, no espines-

cents, quasi iguals al perigoni, aquest de tres

tèpals lanceolato-linears, mmronats, escariosos al marge, tres estams, utricle

subglobulós, rugós, de doble llarg que cl perigoni i dehiscent, llavors doblement

grans que les de l'espècie anterior, negres, molt lluents.

A. silvestrlR

Geografia. — Horts i terres cultivades: Abundant al litoral i al Vallès = Comarques

de l'interior (Costa). — Jul.-Set.

A. blitofdes

2,247. — A. blitoídes S. Watson — A.
Blitum auct. amer. ant., non L.

(blitoídes, ço és semblant al Blitum, amb el qual

ha estat confós pels autors americans.)

Anual, amb la tija de 2-5 dm, ajaguda, rami-

ficada des de la base, blanquinosa, pubescent

papillosa, glabra, molt fuUosa, fulles transova-

dcs, petites, consistents, breument peciolades,

obtusiúscules, mucronades, d'un verd bonic,

glabrescents, flors verdoses o vermelloses, glo-

mèruls tots axil•lars, bràctees ovato-lanceolades.

ï3
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Amarantàcies. G. 591 .
- Amarantus.

± mucronades, iguals als tres quarts del perigoni, aquest de 4-5 íèpals li-

nears, desigtMls, vmcronats, cscaríosos, més curts que el fruit iguals a ell,

amb el raquis verd, tres estams, utricle ovoide, mucronulaí, bastant Uis, més

curt que el sèpal més llarg, dehiscent, llavor negra, grossa (i'3-i'8 mm),

molt lluent.

Geografia. — Arenys marítims del litoral: Procedent de l'occident de l'Amèrica

boreal, al Morrot, de Barcelona. — Tardor.

A. spinosus

2,248.—A. spinosus L.—A. diacanthus

Rafin.— Blitum americanum spinosum
Sloane

(ambdós noms al•ludeixen al parell d'espines

axil•lars característiques d'aquesta espècie.)

Sinonímia. — Blet espinós; cast., amaranto

espinoso, espinaca de Malabar.

Anual, amb la tija de 3-10 dm, estriada,

vermellosa, glabra, ramilicada, fulles oijato-

rombals, llargament peciolades, obtuses, d'un

verd que tira al color d'aram a la cara superior,

pàl•lides per sota, amb dues llargues espines axil•lars alenades, flors verdes,

en glomèruls axil•lars i en panícula terminal poc ramificada, formada d'es-

pigues cilíndriques, denses, la terminal més llarga, bràctees linears acumi-

nades, iguals al perigoni, aquest de cinc tèpals llargament espatulats, blan-

quinosos, amb el raquis verd, cinc estams, utricle el•lipsoide deprimit, més
curt que el perigoni, dehiscent, llavors de

marge agut.

Geografia. — Runes i terres de conreu: Oriünda
dels tròpics, a can Tunis, r., 24 oct. 1912 (Sen., Sa-

llent i Cad., leg.!).

2,249. — A. retroflexus L.

(per les rames rccorbades cap a la base, ramis

retrocurvatis, diu Linné.)

Sinonímia. — Marxant, segons Vayreda.

Anual, amb la tija de 2-8 dm, dreta, robusta.

14
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Amarantàcies. G. 591. -Amarantus.

pubescent, generalment blanquinosa, fulles ovato-romhals, atenuades en llarg

pecíol, mucronades, d'un verd pàl•lid per sobre, molt més clares per dessota,

flors verdoses, en petites espigues axillars denses i en panícula terminal

gran, compacta, afilla, bastant ramificada, que ultrapassa poc les laterals,

bràctees espinescenís , de 5-6 mm, lanccolades alenades, amplament escarioses al

marge, amb el raquis pàl•lid, el doble més llargues que el perigoni, les quals

donen a la panícula un aspecte eriçat espinescent, perigoni de cinc tèpals

erecta -oberts, linears espatulats, rosegats mucronats, cinc estams, utricle

ovoide, poc més llarg que el perigoni, dehiscent, vioü caduc, Uavors petites,

negres, molt lluents.

P major Moq.

ficada.

Planta molt robusta, panícula més fluixa, molt rami-

Geografia. — Camps i terres de conreu: Al litoral, Vallès, Penedès, Bages, Ribes =
Comarques de l'interior (Costa), fins a la regió subpirenenca, Olot, Vidrà, Guilleries

Sagaró, Lledó (Vay.). La (3 major Moq. a Terrassa. — Jul.-Nov.

2,250. — A. pàtulus Bert.

(per les rames inferiors molt obertes, del Untí

patulus, patent.)

Anual, amb la tija de 2-8 dm, dreta, poc
robusta, gràcil, glabrescent, simple o poc rami-

ficada, fulles ovato-rombals, atenuades en pecíol,

obtuses, mucronades, d'un verd fosc per sobre,

mes clares i un poc lluents per dessota, glabres,

flors verdoses, glomèruls en panícula clara,

afil•la, formada de poques espigues llargues,

separades, generalment la terminal molt més
llarga que les laterals única, bràctees subespi-

nescents, de 3-4 mm, linears alenades, estretament escarioses al marge, amb el

raquis d'un verd fosc, a tot tirar una vegada més llargues que el perigoni, aquest
de cinc tèpals erectes, aplicats, ovato-linears , mucronats, utricle ovoide, igual
poc més llarg que el perigoni, dehiscent, Uavors negres, lluents.

A. pàtulus

Geografia. — Koites i terres cultivades: Gelida, r.; Ribes, hort de Montagut, poc
comú. = Frontera d'Aragó (Loscos!), Barcelona, al Morrot (Sen.). — Jul.-Nov.

N. B. Costa cita una varietat hcemalodes a Sant Julià de Vilatorta (Masf,!).
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PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Amarantàcies. G. 591. -Amarantus.

2,251. — A. chlorostachys Willd.

(del grec /Xwpòç, verdós, i aTà^uç, espiga, per la

inflorescència verda.)

Molt afí de l'espècie anterior, amb la qual

sol ésser confosa amb tot i el seu aspecte dife-

rent. Hom la distingeix principalment per ésser

planta més robusta, més alta, amb la tija dreta,

pubescent, terminada en panícula densa, for-

mada d'espigues nombroses, curtes, totes iguals

o la terminal un poc més llarga, compactes, es-

pesses, d'un verd fosc, erecta. Hi ha, no obs-

tant, trànsit poc marcat entre ambdues espè-

cies, pel qual motiu creiem que en lloc de con-

siderar-les específicament distintes cal prendre-les per varietats de l'-l. retro-

flexus, com fa Fiori (FL analit. ital.. I, 321.)

A* chlorostachys

N. B. Solen cultivar-se a Catalunya l'A. caudaltis L., cua de guineu o assots de

monja; 1'^. tricolor L., velluts; la Gelosia cristata L., cresta de gall, i altres.
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FLORA DE CATALUNYA

Gènere 592. — POLYCNEMUM L.

(Hom el suposa format dels mots grecs Tzollr^ molts, i •/tv»)[j.7], genolls, perquè comprèn

plantes de tiges nuoses.)

Flors hermafrodites, blanquinoses, diminutes, axil•lars, solitàries o gemi-

nades, acompanyades de dues bràctees escarioses, perigoni de cinc tèpal?,

tres estams, dos estils, fruit en utricle indehiscent (aqueni), llavor lenticular,

vertical, negra, lluent. Herbes anuals, rígides, de fulles alenades, dilatades

a la base, sèssils.

Fulles de 6-15 mm, rígides, espinescents i compactes, bràctees més llar-

gues que el perigoni, aquest superat pel fruit . 2,252. P. majus.

Fulles de 4-8 mm, més fines i més blanes, distanciades, bràctees breu-

ment mucronades, tant o més llargues que el perigoni, aquest no

ultrapassat pel fruit 2,253. P. arvense.

que el

2,252. — P. majus Al. Braun. — P. ar-

vense L. p majus Wk.
(per ésser, relalivamcnt a I espècie següent, de

innjor grandària.)

Tija de 5-25 cm, ordinàriament ajaguda i

ramificada des de la base, verda vermellosa,

fuUosa, glabra, fulles alenades, rígides, espines-

ccnls, subimbricades, de 6-15 mm, flors nom-

broses, que ocupen quasi tota la longitud de la

tija, bràctees lanccolades alenades, llargament

acuminades, més llargues que el perigoni, tèpals

ovats acuminats, aquenis ovoides, poc més llargs

perigoni, llavor d'i'5 mm.

P. majus

Geografia. — Camps i llocs pedregosos arenoses, sobretot calcaris: Terrassa, cap a

Matadepera; Gelida. — Jul.-Ag. (').

(i) També a les muntanyes de Prades, de Tarragona, on és coneguda amb elnom dVicrfca ^iHcra.

(F. Q.).
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PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Amarantàcies. G. 592.-Polycnémum.

2,253.— P. arvense L [5 minus Doll.—

P. minus Jord.

(arvense, perquè es ja als camps.)

Molt afí de l' espècie anterior, però niés petit

i més prim en totes les seves parts, hom el dife-

rencia principalment per les tiges més pubes-

cents i amb més asprors, per les fulles més curtes

(4-8 mm), més fines, més blanes, més distancia-

des, per les bràctees alenades, molt breument

mucronades, poc més curtes que el perigoni o

iguals, utricle ovoide, molt petit, no més llarg

que el perigoni.

Geografia. — Camps i hortes de tot el país, des de la costa al Pireneu. — Jul.-Set.
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FLORA DE CATALUNYA

Família 94. — SALSOLACIES Mq. Tand.

(QUENOPODIÀCIES Lindl.)

(Del gènere Salsola.)

Flors, generalment, hermafrodites, nues o acompanyades d' 1-2 bràctees,

solitàries o en glomèruls, formant espiga o panícula, perigoni coriaci o carnós,

generalment acrescent, 2-5 tèpals, cinc estams o menys, fruit en aqueni.

Herbes o petits arbustos de fulles quasi sempre alternes i sense estipules.

(Fulles laminars, peciolades 2.

(Fulles linears o linears lanceolades, sèssils o subsèssils 6.

!

Flors diclines o polígames, sense bràctees, les masculines diferents de

les femenines (heteromorfes) , llavor vertical 3.

Flors hermafrodites, homomorfes, llavor, generalment, horitzontal. 4.

Plantes dic ques, perigoni masculí de cinc tèpals i el fructífer o femení

capsuhforme, coriaci, quatre estils llargs, lliures. . 595. Spinàcia.

[Plantes monoiques dioiques, flors en glomèruls espiciformes, perigoni

masculí de 4-5 tèpals, el femení de dos, que són concrescents, inflats

i formen una coberta capsuhforme, 4-5 estams, dos estils filiformes

\ soldats a la base 594. Obíone.

jPlantes monoiques o polígames, perigoni de les masculines i de les her-

mafrodites de 3-5 tèpals, el de les femenines format per dos d'acres-

cents i connivents, que tanquen el fruit, dos estils soldats a la base,

593. Atriplex.

! Perigoni fructífer coriaci i soldat a la base del fruit, estams inserits en

un disc carnós, llavor horitzontal, planta carnosa. . . 596. Beta.

Perigoni fructífer herbaci, ± pentagonal i lliure, estams inserits al re-

ceptacle, planta herbàcia o llenyosa 5.

/Perigoni pubescent, llavor lenticular, vertical, fulles pinnatisectes,

)
598. Roubieva.

^
í Perigoni glabre, llavor lenticular, horitzontal o subglobosa i vertical,

( fulles a tot tirar pinnatilobades 597. Chenopódium.
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PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Sakolàcies. G. 593. - Atriplex.

^Limbe foliai dentiforme, flors ternades, allotjades en excavacions del

raquis a l'axil•la d'una cúpula de bràctees, tija articulada,

6 ( 603. Salicórnia.

)
Limbe foliar manifest, flors solitàries o en glomèruls, mai en excavacions

del raquis 7.

(Flors acompanyades de 2-3 bràctees 8.

' (Flors no acompanyades de bràctees 9.

IPerigoni fructífer de cinc tèpals no alats, que simulen una baia, estams

lliures, tres estigmes alenats 604. Suaeda.
u íPerigoni fructífer de cinc tèpals alats transversalment en forma d'es-

I
trella, estams soldats a la base, 2-3 estigmes filiformes,

I 605. Sàlsola.

'Perigoni fructífer urceolat, fes en cinc lacínies alades o apendiculades al

dors, flors en glomèruls axil•lars, cinc estams exerts, llavor horit-

9 { zontal 10.

I

Perigoni fructífer tubulós comprimit, quadridentat o denticulat a l'àpex,

flors solitàries, axil•lars, 1-5 estams, llavor vertical 11-

.Perigoni amb cinc ales al dors en forma d'estrella. . . . 601. KÓchia.

10 < Perigoni amb cinc espínnles al dors subulades circinades,

602. Echinópsilon

'Plantes perennes, de fulles linears alenades, fruit rodejat del perigoni

quadridentat, quatre estams, tres estigmes filiformes,

11 ( 600. Camphorosma.
[Plantes anuals, de fulles linears, fruit molt comprimit, nu, estretament

alat, 1-5 estams, dos estigmes curts 599. Corispérmum.

Gènere 593. — ÀTRIPLEX L.

(Corrupció llatina del mot àtpàtpajíi;, emprat pels clàssics grecs, que significa no co-

mestible.)

Flors monoiques o polígames, sense bràctees, verdoses o groguenques,

en glomèruls disposats en espiga o panícula, perigoni herbaci, el de les flors

masculines i hermafrodites de 3-5 sèpals, el de les femenines de dos, que són

acrescents, valvars i tanquen el fruit, 3-5 estams, dos estils soldats a la base,

fruit en aqueni, llavor vertical i en les flors hermafrodites horitzontal. Plan-

tes herbàcies o llenyoses, ± farinoses, de fulles laminars, alternes o bé opo-

sades, peciolades.

20



FLORA DE CATALUNYA
S:il, olàcies. G. 593. -Alriplx.

(Plantes blanquinoses, valves fructíferes albo-argentades, coriàcies, sub-

1 s llenyoses 2.

(Plantes verdoses, anuals, valves fructíferes herbàcies o membranoses. 5.

!

Plantes llenyoses, de fulles enteres, flors en panícula terminal. . . 3.

Plantes herbàcies, de fulles sinuato-dentades, flors en glomcruls axil-

lars 4-

(Espiga foliífera, valves fructíferes rombals deltoides, dentades al marge,

un poc tuberculoses, fulles ovades orbiculars. . . 2,254. A. glauca.
"

j
Espiga sense fulles, valves fructíferes reniformes, enteres, oscamoses,

\ fulles ovato-oblongues 2,255 A. Hàlimus.

Tiges ajagudes, fulles quasi tan amples com llargues, de nervis poc mar-

cats, valves fructíferes més amples que llargues, trilobades, lòbul

mitjà enter 2,256. A. Tornabénei.

^ Tiges dretes o ascendents, fulles més llargues que amples, de nervis pro-

minents, valves fructíferes tan amples com llargues, dentades al marge,

2,257. A. rósea.

['Valves fructíferes membranoses, ovades orbiculars, lliures, cscamoses,

reticulades, fulles oblongo-lanceolades . . . 2,258. A. hortensis.

I

Valves fructíferes herbàcies, triangulars o rombals, freqüentment tu-

berculoses, soldades a la base 6.

^Fulles caulinars alabardades, de pecíol quasi tan llarg com la meitat del

limbe, valves fructíferes truncades o escotades a la base, llises o tu-

berculoses 2,259. A. hastata.

I

Fulles cauHnars lanceolades, de pecíol curt, valves fructíferes atenuades

a la base, IHses 2,260. A. pàtula.

A. glauca

2,254.— A. glauca L.— Obíone glauca

Moq. T.

(pel color verd glauc de les jiillcs.)

Sinoníiiiia. — Cast., salgadillo, unas de sapo,

corregüòla toledana.

Perenne, de tija subllenyosa, ajaguda, de

2-5 dm, rodona, ramificada, glabrescent, blanca,

fulles ovades o suborbiculars, petites, alternes,

fasciculades, sèssils, obtuses, enteríssimes, cras-

ses, glauques, cobertes de polsim i d'escames

21
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Salsolàcies. G. 593 - Atriplex.

diminutes, d'un glauc argentat, ilors petites, en glomèruls aproxiniats i dis-

posats en espigues fulloses, valves fructíferes rombals deltoides, dentades

al marge i un poc tuberculoses al disc.

Geografia. — Arenys i terres salobroses de la banda meridional i oriental d'Espanya:

Platja de Tarragona, a Salou; Tortosa; illes Medes (Vay.) — Maig-Sct.

A Hàlimus

2,255. — A. Hàlimus L.

(correspon, segons cl sinònim de Linné, a /'Hàli-

mus latifolius sive fruticosus de Bahuin, que

aquest autor suposa igual a /'aXtjioç de Dioscò-

rides; SXt[i.oç significa marí, perquè és planta

que sol fer-se al litoral.)

Sinonímia. — Salgada vera, salat blanc; cas-

tellà, salgada, marisma, orzaga, osagra; francès,

pourpier de mer, fessecul.

Arbust d' 1-2 m, al principi herbaci, però

a la fi llenyés, obscurament angulós, dret o

ascendent, molt ramificat, glabre, blanc argentat, fulles ovato-oblongues, ate-

nuades en curt pecíol obtuses, mucronulades, enteres o denticulades a la

base, subcoriàcies, d'un blanc argentat, alternes, fiors gi-oguenques, glomèruls

aproximats, densos, disposats en espigues sense fulles que formen una pa-

nícula terminal, valves fructíferes reniformes, enteres, blanquinoses, sense

nervis, coriàcies, llises, escamoses, Uavor rosada.

A. Tornnbénei

Geografia. — Terrenys arenosos, guixosos o sala-

brosos del litoral i de l'interior: Litoral de can Tunis,

a Barcelona; Manresa, muralla de la Seu; Lleida, als

prats de Navès. = Cardona (Costa), Cadaqués, Girona

(Vay.) — Juny-Ag.

2,256.— A. Tornabénei Tin.—A. cras-

sifólia Gr. et Gdr.

(dedicat a Francesco Tornabene, botànic italià

del segle xix, autor de diverses obres sobre la

flora de Sicília.)

Anual, amb la tija de 2-6 dm, ajaguda, de
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Salsolàcies. G. 593. -Atripkx

branques ascendents, blanca farinosa, molt ramificada, fulles ovato-iriangu-

lars, quasi tan amples com llargues, sinuades, dentades, subtrilobades, de

nervis poc marcats, molt carnoses, d'un blanc argentat en ambdues cares, cur-

tament peciolades, les superiors alabardades, valves fructíferes més amples

que llargues, trilobades hastades, enteres o denticulades, particularment als

angles laterals, tuberculoses o llises, lòbul terminal enter, llavor bruna.

Geografia.— Arenys marítims de l'Escala, a la Clota (i8 set. 1908 legi); arenys de can

Tunis (Vid. Fan). = Tarragona (Sennen!). — Juny-Set.

2,257. ~ ^• rósea L.

(pel color rosat que sol prendre la inflorescència.)

Sinonímia. — Cast., hierba cenicera, sa-

lobre.

Anual, tija de 3-8 dm, dreta o ascendent,

blanca farinosa, molt ramificada, bastant ro-

busta, fulles més llargues que amples, ovato-

oblongues o rombals triangulars, sinuades den-

tades, argentades en ambdues cares, acutiuscu-

les, atenuades en curt pecíol, de nervis pro-

minents, flors en glomèruls distants que formen

espigues fluixes, interrompudes, fuUoses, el conjunt de les quals és una ampla

panícula terminal, valves fructíferes blanquinoses, orades triangulars, tan am-

ples com llargues, dentades, no trilobades, nervudes o tuberculoses, soldades

a la base, llavor bruna, lluent.

Geografia. — Terrenys salobrosos, calcaris o guixo-

sos: Litoral de can Tunis; Terrassa, a la via ferrada

i probablement accidental; Manresa, Sampedor, Llei-

da. = Balaguer, Seu d'Urgell (Costa), litoral de Gi-

rona i Tarragona (Vay.). — Jul.-Set.

2,258. — A. hortensis L.

(perquè hom la cultiva a les hortes; és /'Atriple.x

hortensis alba de Bahuin.)

Sinonímia. — Armolls, molls, blet moll, es-

pinac de carn; cast., armuelle; /;-., bonne-dame,

arroche, arrochc-cpinard, follette.
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Salsolàcies. G. 593. -Atriplex.

Anual, tija de 5-15 dm, dreta, angulosa, ramificada, verda, glabra, fulles

oUongo-lanceolades o triangulars subcordiformes, d'un verd glauc o vermello-

ses, enteres o sinuades dentades, alternes, verdoses, en raïms axil•lars i termi-

nal que formen ima panícula, valves fructíferes lliures, orades o bé ovalo-

orhictdars, apiculadcs, enteres, mcmbranoses, llises, reticulades, llavor rossa.

K. Geografia. — Hortes i runes de Terrassa, perfectament naturalitzada, però poc
comuna; Montserrat. = Batet (Vay.) — Jul.-Ag.

2,259. — A. hastata L.

(per les fulles hastades.)

Au'.uil, tija de 2-10 dni, dreta o ascendent,

estriada de blanc i de verd, molt ramilicada,

glabra, fulles alabardades, verdes, alternes o bé

oposades, pcciolades, pecíol quasi tan Uarg

com la meitat del limbe, enteres o feblement

sinuades dentades, les fiorals lanceolato-linears,

flors verdoses, en glomèruls que formen espigues

axil•lars i terminals, im poc fulloses a la base, el

conjunt de les quals és una ampla panícula;

valves fructíferes soldades a la basc, herbàcies,

(riangulars roinbals, tinncadts o subcordiformes a la basc, llises tuberculoses.

llavor negra o bruna, lluent.

Geografia. — Hortes i paratges frescos del litoral, Montcada, Terrassa i altres llocs
del Vallès, Manresa, Urgell, Hostalric, l'Escala = Girona, Roses, Castelló, Tarragona
(Vay.); Cardona (Costa); la Llacuna (Salv. !). — Maig-Set.

A. hastata

A. pàtula

2,260. — A. pàtula L.

(del llatí patulus, estes, per les rames molt obertes.)

Anual, amb la tija de 2-8 dm, dreta, es-

triada de blanc i de verd, poc pubèrula, fari-

nosa, ramilicada, amb les branques molt esteses,

quasi en angle recte, fulles lanceoladcs o lanceo-

lato-linears, cuneïformes i atenuades en curt

pecíol, les inferiors a vegades prolongades a la

base en forma d'orelleta, flors verdoses, en glo-

mèruls poc separats que formen espigues ter-

minals i axil•lars reunides en una panícula
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Salsolàcies. G. 593. -Atriplax.

ampla i íluixa, valves fructíferes romhals alabardades, poc farinoscs, enteres.

OL gemdna Godr. — Valves fructíferes a penes tuberculoses, fulles lanceo-

lades.

Y angustíssima Wallr. — Valves fructíferes a penes tuberculoses, fulles

linears.

Raça A. Uitoralis L., aptid Rouy-.4. littoralis L. — Difereix del tipus per

la tija i les branques dretes, fulles linears lanceolades, atenuades i no dilatades

a la base, per les bràctees fructíferes més petites, ovato-rombals o suhtriangulars

,

un poc apiculades, fortament tuberculoses.

Geografia. — Hortes, camps, vores de camins i runes de gran part del país: Al lito-

ral, Vallès, Bages, Urgell, les var. a i y. = Salou, Tarragona, l'Escala, Sagaró, Olot,

Camprodon, Lluçanès, Vidrà (Vay.); Anglès, la Cellera, Constantins et aUhi (Cod.!). La

raça A. li/loralis L. abundant als arenys de can Tunis. — Jul.-Oct.
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Gènere 594. -- OBIONE GaERTN.

(Mot derivat del riu Obi, de Sibèria, d'on procedeix una espècie d'aquest gènere.)

Flors monoiques o dioiques, en glomèruls petits, clars, reunits en espigues

nues, axil•lars i terminals, agrupades en panícula, perigoni masculí de 4-5 tè-

pals, els femenins formats de dues bràctees connivents, soldades i a la fi

inflades en forma de coberta cupuliforme, obcònica, subtridentada, compri-

mida, truncada-cuneiforme, llisa o tuberculosa, 4-5 estams, dose stils filiformes

soldats a la base, llavor comprimida, vertical. Petits arbustos de 2-5 dm,

albo-argentats, de tronc prostrat, radicant, branques dretes, anguloses, fulles

oblongO'lanceoladcs , atenuades en pecíol, enteríssimes, pubèrules argentades,

uninerves, oposades.

O. portulacoídes

2,261. — O. portulacoídes Moq. T.

;

Atriplex portulacoídes L.

(l>cy la seva semblança amb la Portulaca, la

vcrdolaga; es la Portulaca marina dels autors

prelinncaiis.)

Sinonímia. — Casi., verdolaga marina, sa-

lobrena, armuelles de zorra, arnnielles berbe-

riscos.

Geografia.—Terrenys salobrosos del litoral, Prat de
Llobregat, l'Escala = Tarragona, Salou, prats marí-

tims de Roses, l'Escala, Castelló (Vay.) — Juny -Set.
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Gènere 595. — SPINACIA L.

(Spiíiacia, spinachia i en grec jTtavàyia, eren els noms de l'espinac en l'antiguitat, el

primor dels quals consagrà Linné com a genèric.)

Flors verdoses, dioiques, sense bràctees, les masculines en glonièruls

axil•lars disposats en raïms o panícules fulloses, les femenines agrupades a les

axil•les de les fulles, perigoui de 4-5 tèpals, el fructífer coriaci, capsuliíorme,

4-5 estams sortits, de íilaments capil•lars, quatre estils llargs i lliures, fruit

comprimit, de pericarpi membranes, llavor vertical. Herbes anuals, de tija

solcada, fistulosa, de 3-8 dm, dreta, ramilicada, glabra, de fulles sagitades,

verdes, alternes, peciolades, enteres o incises a la base, les superiors lanceo-

lades cuneïformes.

S. oleràcea

2,262. — S. oleràcea L.

(oleraceus, derivat de olus, era iota niciia de

verdura comestible, iiioi emprat sovint per Linné;

Brassica oleràcea, la col; Portulaca oleràcea, la

vcrdolaga; etc.)

Sinonímia. — Espinac; cast., espinaca; fr.,

épinard.

Geografia. — Cultivada i subespontània a les bor-

tes. — Juny-Jul.
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Gènere 596. — BETA L.

(Nom antic de la bleda, que ja trobum cu Plini.)

Flors verdoses o vermelloses, en glomèruls espiciformes, perigoni urceolat,

acrescent, coriaci, soldat a la base del fruit en una mena de tegument

subUenyós, cinc estams inserits en un disc carnós, 2-3 estigmes, llavor horit-

zontal, lenticular. Plantes herbàcies, ± carnoses, de fulles alternes, ovades o

rombals.

Planta anual o biennal, de tija robusta, dreta, fulles radicals ovato-

cordiformes, obtuses, de ner-sas carnosos, estigmes ovats, fruit petit,

2,263. B. vulgaris.

Planta generalment perenne, de tija feble, ajaguda, fulles radicals ovato-

rombals, agudes, de nervis no carnosos, estigmes lanceolats, fruit

gran 2,264. B. marítima.

2,263. — B. vulgaris L.

(per ésser una planta molt cultivada a Europa i

vulgar.)

Sinonímia.—Bleda vermella, refnolatxa; cas-

tellà, acelga negra, acelga común, remolacha;

/;-., poirée, betterave.

Anual o biennal, amb la tija d'1-2 m, dreta,

robusta, angulosa, ramilicada, de branques

dretes, fulles glabres, lluents, les radicals am-
ples, peciolades, ovades cordiformcs, obtuses,

ondulades o arrissades al marge, les caulinars

petites, rombals o lanceolades, totes enteríssimes, glomèruls de 2-3 flors, en
espigues fïliformes, llergues, perigoni verdós o vermellós, de lòbuls aplicats

sobre el fruit, que és bastant petit.

a cycla: bleda, acelga, poirée. — Arrel simple, prima, fulles basilars molt
amples, de raquis molt carnós.

P rapdcca; remolatxa, remolacha, betterave. — Arrel fusiforme, de carn

blanca, groga o purpúria.

B. vulgaris
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Sakolàcies. G. 596. -Beta.

Geografia. — Ambdues varietats cultivades i subespontànies a los hortes i proji

de les habitacions. — Ag.-Sct.

2,264. — B. marítima L.

(perquè es fa a la vora del niar.)

Sinonímia. — Bleda obscura; casí., acelga

silvestre o marina.

Generalment perenne, arrel o rizoma prim,

dur, ordinàriament multicaule, tiges de 3-8 dm,

ajagudes i esteses eu cercle, solcades anguloses,

glabres o pubescents, de branques flexuoses,

fulles basilars orades rombals, bruscament con-

tretes en pecíol, subcarnoses, de nervis poc

marcats, les caulinars lanceolades rombals o

lanceolades, agudes, sèssils i bracteïformes les superiors, totes enteríssimes,

glabres, flors en glomcruls espiciformes, dos estigmes lanceolats, lòbuls del

periant aplicats sobre el fruit, que és bastant gros.

B. marítima

Geografia. — Terres salobroses de l'Urgell i de litoral; Prat do Llobregat,=Platges

de Roses, Torroella de Montgrí, Estartit (Vay.). — Juny-Set.
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Gènere 397. - CHENOPODIUM L.

(Es mot autk]^uíssim que hom deriva de '/"/jv, geuitiu '/''iW<^, oca, i Jtoií, gen. -oòoi;, peu;

peu d'oca, per la forma de les fulles d'alguna espècie d'aquest gènere.)

Flors verdoses o vermelloses, hermafrodites, sense bràctees, en glonicruls

axiliars o terminals agrupats en raïms o en panícula, perigoni herbaci, glabre,

de cinc tèpals no acrescents ni soldats al fruit, cinc estams, 2-3 estils, fruit

deprimit o subglobós, lliure, però rodejat pel perigoni no carnós, llavor lenti-

cular, horitzontal o subglobosa i vertical. Herbes arbustos de fulles enteres

o a tot tirar pinnatilobades.

Plantes pubescents glanduloses, fortament aromàtiques 2.

Plantes glabres o farinoses, inodores o pudents 3.

/ Plantes pubescents viscoses, d'olor poc agradable, fulles inferiors llarga-

I ment peciolades, pinnatilobades, glomèruls groguencs, en es]-)igucs

j quasi nues 2,265. Ch. Botrys.

Í

Plantes pubèrules o quasi glabies, d'olor agradable, fulles breument

peciolades, sinuades dentades, glomèruls verdosos, en panícula íu-

, llosa 2 266. Ch. ambrosioídes.

(Fulles ± alabardades o enteres, llavor horitzontal o vertical ... 4.

I
Fulles no alabardades, ± lobulades, llavor horitzontal y.

4

/Fulles alabardades o triangulars rombals, almen3's de quatre cent. de

I longitud, llavors totes o la major part verticals 5.

Fulles ovato-oblongucs, a tot tirar de tres cent. de longitud, llavors

totes horitzontals 6.

''Plantes perennes, de rizoma gruixut, fulles enteres o lleugerament

sinuades dentades, glomèruls verdosos, en espiga nua

2,267. Ch. Bonus-Henricus.
I

Plantes anuals, de rel cònica, fulles amb dents profundes i desiguals,

glomèruls vermcUosos, en panícula fuUosa . 2,268. Ch. rúbrum.
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Salsolàcies. G. 597. -Chcnopodium.

'Planta pulverulenta blanquinosa, pudent, de tija ajaguda, fulles ovato-

rombals, glomèruls en raïms densos, nus a l'àpex, fruit completament

rodejat pel perigoni 2,26g. Ch. Vulvària.
[Plantes verdes o vermelloses, inodores, de tija dreta, fulles ovato-oblon-

gues, enteríssimes, glomèruls en raïms lluixos, nus, fruit incompleta-

ment rodejat pel perigoni 2,270. Ch. polyspérmum.

[Fulles i glomènils verds, aquelles profundament i desigualment den-

tades 8.

I

Fulles i glomèruls ± blancs farinosos, aquelles sinuades dentades o

lobulades 10.

(Fulles truncades a la base, amb 2-4 dents per banda, llargues i agudes,

lòbuls del perigoni carenats, llavor mat . 2,271. Ch. hybridum.
\ Fulles atenuades a la base, amb dents nombroses i desiguals, lòbuls

( del perigoni poc o gents carenats g.

/Tija verda, fulles lanceolades, superlicialment dentades, panícula llarga,

estreta, amb les branques erectes, lòbuls del perigoni no carenats,

fruit incompletament rodejat pel ^xirigoni, llavor lluent, de marge

obtús 2,272. Ch. úrbicum.
p~ija freqüentment vermellosa, fulles ± rombals, profundament denta-

des, panícula curta i ampla, amb les branques obertes, lòbuls del peri-

goni un poc carenats, fruit completament rodejat pel pei-igoni, llavor

mat, de marge agut 2,273. Ch. murale.

!Llavors llises i lluents, de marge agut, fulles sinuades dentades . 11.

Llavors mats, ünament puntejades, de marge obtús, fruit completament

rodejat pel perigoni, que té els lòbuls carenats 12.

Fulles oblongues, obtuses, glomèruls d'un verd glauc, fruit incompleta-

ment rodejat pel perigoni, que no té els lòbuls carenats, algunes

llavors verticals 2,274. Ch. glàucum.

[Fulles ovatorombals, glomèruls blanquinosos, com enfarinats, fruit

completament lodejat pel perigoni, que té els lòbuls carenats, llavors

totes horitzontals 2,275. Ch. àlbum.

11

12

' Fulles caulinars tres vegades més llargues que amples, trilobades alabar-

dades, d'un verd glauc, panícula estreta, llavor puntejada excavada

2,276. Ch. ficifólium

[Fulles caulinars tan amples com llargues, subtrilobades o iiTegularment

dentades, d'un verd fosc per sobre, glauques farinoses al dessota,

panícula lluixa, llavor quasi llisa . . . 2,277. Ch. opulifólium.
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Salsolàcies.

Ch. Botrys

G. 597. -Chenopodhim.

2,265. — Ch. Botrys L.

(PoTpo? i botrj's els trobem en Dioscòridcs i

Plini, aplicats a plantes d'inflorescències en raïm,

perquè botrys té aquest significat; Balniin empra

cl mot en sentit genèric i ens dóna un Botrys

Ambrosioides vulgaris que correspon a aquesta

espècie linneana.)

Sinonímia. — Xiuxera, herba del cuc,,bc-

dris; cast., bien granada, milgranada; /;'., botrys,

herbe à printemps, pimeiit.

.Anual, amb la tija de 3-7 dm, dreta, solcada

angulosa, simple o rarailicada, però freqüentment ramiftcada des de la base,

de branques dretes, pubescent viscosa, d'olor poc agradable, fuUes inferiors

llargament peciolades, d'un verd glauc i un poc groguenques, ovato-oblongues,

obtuses, pinnatilobades, pubescents glanduloses en ambdues cares, les superiors

lanceolato-espatulades, quasi enteres, glomèruls groguencs, en llargues paní-

cules espiciformes nues, perigoni pubescent glàndules, de tèpals aplicats sobre el

fruit, cobrint-lo totalment, llavor horitzontal, negra, subglobulosa, un poc lluent,

de marge lleugerament carenat.

Geografia. - Comuna als arenys dels rius i terres arenoses, des de la costa a les valls

pirenenques. — Set.-Nov.

Ch. ambrosioides

2,266. — Ch. ambrosioides L.

(a l'antiga Grècia rebien cl nom íí'ambrosia no

solament /'Ambrosia marítima L. sinó alguna

espècie del gènere Artemisia i també algun

Chenopodium olorós; Bahuin separà els Botrys

i els Absinthium de les Ambrosia, i denominà

Botrys ambrosioides mexicana, emprant ambro-

sioides per a fer remarcar la seva semblança amb
l'ambrosia vera, aquesta espècie, denominació que

Linné respectà.)

Sinonímia. — Te bord, fals o d'Espanya;

cast., te de Espana, de Nueva Espana o de

Méjico, hormiguera; //-., tlié du Mexique, thé des Jésuites, ambroisine.
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Anual, amb la tija de 3-8 dm, dreta, angulosa estriada, ramificada, pubè-

rula o subglabra, d'olor agradable, fulles curtament peciolades, d'un verd clar,

oblongiics o lanceolades, atenuades als dos caps, sinuades dentades, enteres o,

rarament, pinnatííides, les superiors lanceolato-linears, enteres, glomèruls pe-

tits, en raïms axil•lars prims, interromputs, íullosos, formant en conjunt una

panícula llarga i fullosa, perigoni de tèpals no carenats, aplicats al fruit, el qual

cobreixen totalment, llavor molt petita, negra, lluent, de marge ohttís.

Geografia. — Llocs incultes del litoral, Vallès i part de Bages, fins a Berga. = Gar-

rotxa, Olot, r. (Vay.). — Ag.-Nov.

2,267.— Ch. Bonus-Henricus L.

(un dels noms populars alemanys d'aquesta es-

pècie, Guter Heinrich, passà als tractats de

plantes prelinneans transformat en Bonus Hen-

ricus, i d'ells el prengué Linné.)

Sinonímia. — Sarrons, peu d'ànec o d'oca,

blet moll de bosc; cast., pie de ganso, enriqueta,

zurrones; fr., herba du bon Henri, toute-bonne,

épinard sauvage.

Perenne, de rizoma gruixut i tija de 1-8 dm,

dreta, robusta, solcada, ramificada, amb ratlles

verdes i vermelles, pubèrula, inodora, fulles llargament peciolades, quasi

crasses, alabardades triangulars o sagitades, enteres o feblement sinuades

dentades, verdes farinoses en ambdues cares, glomèruls veí dosos, densos, en

raïms curts, nus, agrupats en panícula terminal estreta, espiciforme, únicament

fullosa a la base, flor terminal de cada glomèrul amb cinc estams i la llavor

horitzontal, les altres amb 2-3 estams i llavor vertical, perigoni que cobreix

incompletament el fruit, estil molt llarg, llavor gran (2 mm), bruna, llisa,

lluent, de marge obtús.

Geografia. — Prats del Montseny; Núria, altures de Cerdanya, Coll de Pal, al Cadí. =
Paratges herbosos i humits del Pireneu, d'on baixa fins a Espinabell (Vay.); Vall d'Eina

(Gaut.), Ports de Benasc i de la Picada (Zett.). — Jul.-Ag.
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S-Jsolàcies. G. 597. - Chenopodium.

2,268. — Ch. rúbrum L.

(perquè es torna vermell en fer-se adult.)

Anual, amb la tija d' 1-6 dm, dreta o aja-

guda, solcada, vermellosa o amb línies verdes

que alternen amb altres de blanques o verme-

lles, simple o ramificada des de la base, fulles

rombals o alabardades, cuneïformes a la base,

grossament dentades, peciolades, verdes o ver-

melloses, llustroses, ± crasses, glomèruls, ge-

neralment, vcrmcllosos, densos, en raïms axil-

lars espiciformes, interromputs, ± fullosos, flors

terminals amb cinc estams i les altres amb 1-2,

tèpals no carenats, aplicats al fruit sense cobrir-lo totalment, llavors petites,

brunes, llises, lluents, de marge obtús, verticals llevat de les terminals del

glomèrul, que són horitzontals.

(3 crassifoliuiii Moq. — Tija ajaguda o ascendent, fulles rombals o bé

ovato-rombals, les superiors lanceolades, enteres, totes subcarnoses, espigues

solament fulloses a la base, tèpals un poc carnosos o netament carnosos a

la maturitat.

Ch. rúbrum

Geografia. — Llocs humits, vores de basses i estanys, runes: Hortes de Terrassa,
r. r., 14 set. 1912 legi. = En moltes parts, prop de les tàpies, camins i llocs abandonats
(Salv. !); Costa no la creu tan estesa, nosaltres la considerem bastant rara.

2,269. ~ Ch. Vulvària L.

(amb cl nom de Vulvària designaren aquesta es-

pècie Dalechamp i altres autors prelinneans; és

mot derivat del llatí vulva, aplicat a aquesta

espècie per la seva fortor característica.)

Sinonímia. — Herba pudent, pixacà; cast.,

meaperros, sardinera; /;'., vulvaire.

Anual, amb la tija d' 1-5 dm, prostrada di-

fusa, pubèrula blanquinosa, subcilíndrica, pu-

dent, ramificada des de la base, fulles ovato-

rombals, enteres, peciolades, d'un verd pàl•lid,

blanquinoses pulverulents pel revers, glomèruls

en petits raims densos, curts, nus, axil•lars i terminals, tèpals no carenats,

aplicats, que cobreixen totalment cl fruit, llavors horitzontals, brunes, llises,

lluents, de marge acutiúscul.

Ch. Vulvària

I
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Salsolàcies. G. 597. -Chenopodium.

Geografia. — Comuna als camps, vores de camins, muralles, runes, des de la costa

al Pireneu. — Juny-Set.

2,270. — Ch. polyspérmum L.

(és cl Blitum polyspeimum a seminis copia de

Bahuin; de noX'K, molt, i a:ré'f(j.a, grana, per

r abundància de llavor.)

Anual, amb la tija d' 1-8 dm, dreta o pros-

trada difusa, angulosa, ramificada, verda o

vermellosa, inodora, fulles ovato-oblongnes, ob-

tusiúscules o mucronulades, peciolades, enteres,

plomèruls verdosos o rosats, en raïms axil•lars

fluixos, els inferiors fullosos, els superiors nus,

tèpals estesos a la maturüat, que no cobreixen

cl fruit, llavors horitzontals, negres, lltients, fina-

incnl puntejades, petites, de marge obtús.

Ch. polyspérmum

Geografia. — Camps cultivats o incultes: Rocabruna, Mare de Déu del Coral, S. Hi-

lari (Vay.); mines d'Osor (Cod.!), Montjuïc (Colm., Vay.), Luchon (Zett.). — Jul.-Set.

2,271. — Ch. hybridum L.— Ch. angu-

lósum Lamk.

(Ics fulles d'aquesta planta i l'olor que fa recorden

tant les de l'estramoni que Linné cregué en una

possible hibridació del Chenopodium àlbum per

la Datura Stramonium, i d'ací el mot específic;

angulosum, fer les tiges anguloses.)

Anual, amb la tija de 4-10 dm, dreta,

angulosa, verda, glabra, simple o ramificada,

d'olor desagradable, semblant a la de l'herba

talpera, fulles ovato-triangulars, truncades cuneï-

formes a la base, amb 2-4 dents triangulars

per banda, acuminades, llargament peciolades, primes, glabres, verdes en

ambdues cares, glomèruls verdosos, en panícula terminal fluixa, nua, tèpals

ovats, membranosos, no carenats, que no cobreixen totalment el fruit, llavors ho-

ritzontals, grossetes (2 mm), negres, puntejades rugoses, mats, de marge

acutiúscul.

Ch. hybridum
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Salsolàcies. G. 597. -Chenopodium.

Geografia. — Llocs cultivats, prop de les habitacions: Camps de Montcada, Badalona,

S. Joan de l'Erm, vall de Viella i altres llocs pirenencs (Costa); Rocabruna, Batet, S. Hi-

lari, Montsoliu, Lledó (Vay.); Constantins (Cod.!); Vall d'Aran, des de l'entrada fins a

Salardú (Llen.!). — Juny-Set.

2,272. — Ch. úrbicum L.

(del llatí urbicus, propi de la ciutat, perquè sol

fer-se prop de les habitacions humanes: in Eu-

ropae borealis plateis, diu Linné.)

Anual, amb la tija de 4-10 dm, dreta, an-

gulosa, amb estries verdes i blanques, a ve-

gades vermellosa, freqüentment ramilïcada in-

ferionnent, fulles triangulars, cuneïformes a la

base, les superiors lanceolato-linears, totes

lleugerament sinuades dentades, enteres i agu-

des a l'àpex, verdes, a vegades pàl•lides fari-

noses per sota, curtament peciolades, glomèruls

en espigues ramoses, axil•lars, nus amb algunes fulles a la base, formant en

conjunt una panícula terminal llarga i estreta, perigoni aplicat al fruit sense

cobrir-lo del tot, de tèpals no carenats, llavors petites, horitzontals, lluents,

que es desprenen fàcilment, negres, puntejades excavades, de marge obtús.

ch. Úrbicum

Geografia. — Vores de camins, prop de les habitacions, al peu de les muralles, etc:

Vers el Prat (Salv.!, Costa); Castelló d'Empúries (Sen.!).

2,273. — Ch. murale L.

(del llatí muralis, propi del mur, perquè sol

fer-s'hi; in muris Europae, diu Linné.)

Anual, amb la tija de 3-8 dm, dreta o pros-

trada difusa, solcada angulosa, verda o verme-

mellosa, freqüentment ramiíicada des de la

base, glabra, fulles ovato-rombals, subcuneï-

formes a la base, agudes o acuminades, forta-

ment i desigualment dentades, de dents agudes

i dirigides a l'àpex, les superiors i les més joves

pulverulents, totes un poc crasses, d'un verd

fosc, lluents, peciolades, glomèruls verdosos, en
raïms axil•lars ramificats, formant en conjunt una panícula fuUosa inferior-

Ch. murale
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ment, de branques esteses, tèpals subcarenais, que cobreixen enterament el jrnit,

davors que no es desprenen fàcilment, d'un gris negrós, puntejades rugoses, de

marge agut, mats.

Geografia. — Freqüent a les vores de camins, runes, prop de les habitacions, so-

bretot al litoral, Vallès i Bages. = Plana de Vic (Masf.), marina de Girona fins a Sa-

garó i més amunt, Tarragona (Vay.). — Jul.-Oct.

2,274. — Ch. glàucum L.

(per les fulles glauques per sota.)

Anual, amb la tija d' 1-4 dm, dreta o ascen-

dent, angulosa estriada, generalment ramifi-

cada des de la base, fulles oblongues obtuses,

sinuato-dentades, de dents distants i poc

nombroses, cuneiformes i peciolades, verdes per

sobre, blanques molt glauques i farinoses per

sota, les superiors més estretes i quasi enteres,

glomèruls d'un verd glauc, en espigues axil•lars

i terminals, ramoses, nues o fuUoses, dretes,

generalment més curtes que les fulles, tèpals no

carenats, aplicats al fruit sense recobrir-lo totalment, llavors brunes, petites,

llises, lluents, de marge agut, algunes de Ics quals són verticals i la major part

horitzontals.

Ch. glàucum

Geografia. — Terrenys arenosos, cultivats i incultes: Prat de Llobregat, Can Tunis;

hortes de Terrassa i riera del Palau, r. = Viladrau (Costa), Lledó (Vay.), Sarrià (Sen.l).

- Ag.-Oct.

Ch àlbum

2,275. "~" Ch. àlbum L.

(perquè blanqueja en fer-se adulta; del llatí

albus, blanc.)

Sinonímia. — Blet moll o blanc; cast., berza

perruna, cenizo, ceniglo blanco y verde.

Anual, amb la tija de 2-10 dm, dreta,

angulosa, amb estries verdes i blanques, ordi-

nàriament molt ramificada, fulles ovato-rombals

o sublanceolades, sinuades dentades, les supe-

riors lanceolato-linears, enteres, totes peciola-
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Salsolàcies. G. 597. -Chenopodium.

des, glomèruls en espigues axil•lars, simples compostes, denses o interrom-

pudes, que formen en conjunt una panícula nua o fuUosa a la base, estreta

o subpiramidal, tèpals carenats, que recobreixen completament el fruit, llavors

horitzontals, negres, llises, lluents, carenades, agudes. Planta polimoría.

a conimune Moq. T. — Fulles ovato-rombals, verdes i subpulverulents

per sobre, ± blanquinoses per sota, glomèruls grossos, en espigues terminals

dretes, compactes, tirsoides.

j5 víridc Moq. T. — Fulles ovato-rombals, verdes, feblement farinoses,

espigues fluixes, subramificades, en panícula terminal, fluixa, llarga i fuUosa.

Geografia. — Comuna a les hortes i terres cultivades de tot el país; no escasseja la

3 viride. — Jul.-Oct.

Ch. ficífóhum

Ch. ofulifólium

2.276. — Ch. fícifólium Sm.; y de l'an-

terior apud Fiori

(per les fulles lobuladcs com les de la figuera;

mot format de ficus i folium, la fulla.)

Hom el diferencia del Ch. àlbum per les

fulles d'un verd glauc, bastant petites, les

inferiors i les mitjanes tres vegades més llargues

que amples, trilobades alabardadcs, de lòbuls

laterals amb una dent a la base, el terminal molt

llarg, oblongo-lanceolat, sinuat dentat o enter,

glomèruls blancs farinosos, en panícula estreta,

fullosa interiorment, tèpals carenats, que cobrei-

.xcn cl fruit, llavor horitzontal, mat, puntejada,

de marge moll obtús, arrodonit i gruixut.

Geografia.— Llocs cultivats i runes: Ripoll (Sen.).

-- Set.

2.277. — Ch. opulifólium Schrad. —
ò del Ch àlbum L. apud Fiori

(per les seves fulles semblants a les de l'aligucr,

cl Viburnum Opulus.)

Difereix del Ch. àlbum per les fulles inferiors

38



FLORA DE CATALUNYA
Salsolàcies. G. 597. Chenopodium.

i les mitjanes quasi tan amples covi llargues, ovato-rombals, subtrilobulad.es,

de lòbuls poc marcat?, sinuats dentals, el terminal un poc més llarg, molt

obtús o truncat, glomèruls blancs farinosos, en raïms curts, espiciformes,

interromputs, axil•lars i terminals, nus o fuUosos inferiorment, formant pa-

nícula, tèpals carenats, que cobreixen el fruit, llavors horitzontals, mats, fina-

ment puníe-jades, de marge gruixut, obtús.

Geografia. — Terrenys cultivats, vores de camins, runes: Vallès, Penedès, Gelida. =
L'Escala, Calonge, Castelló d'Empúries, Tarragona, Montserrat (Vay.). — Jul.-Set.
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Gènere 598. — ROUBIEVA MOQ. T.

(Gènere dedicat a Guillaume Joseph Roubieu, professor de botànica a Montpeller,

1757-1834.)

Flors verdoses, en glomèruls axillars que formen una llarga panícula fu-

llosa en tota la seva longitud, perigoni pubescent, que cobreix completa-

ment el fruit, de tèpals un poc carenats, Uavors negres, lenticulars, verticals,

lluents, de marge obtús. Planta oriünda de l'Amèrica meridional, d'un verd

clar, pubescent, olor forta i agradable, perenne, multicaule, amb tiges de

3-8 dm, prostrades difuses, molt ramificades, fulles pinnatisectes, de segments

linears, curtament peciolades, glauques, pubèrules, glanduloses.

R. multífida

2,278 —R. multífida Moq. T.—Cheno-
pódium multífidum L.

(pey les fulles multífides.^

Sinonímia. — Cast., cefiiglo de Buenos Ai-

res, paiquiUo de Chile.

Geografia. — Vores de camins, runes: Plaça de

Tossa, r. (Vay.). — Agost-Set.

La posseïm de Madrid.
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FLORA DE CATALUNYA

Gènere 599. — CORISPERMUM L.

(Dels mots grecs xóp'.í;, xinxa, i 3TAp\j.!x, sement, per la forma del fruit.)

Flors hei-mafrodites, groguenques, axiliars, solitàries, en espigues terminals

íuUoses, perigoni fructífer molt comprimit, rodejat d'una estreta ala esca-

riosa, blanquinosa, 1-5 estams hipògins, dos estigmes alenats, molt curts,

llavors verticals. Planta anual, pubescent, amb la tija d' 1-4 dm, dreta, es-

triada, generalment ramificada des de la base, de branques dretes, d'un

blanc verdós, a la íï vermellosa, fulles linears, mucronades, iminerves, alternes,

les superiors ovato-lanceolades, puntegudes, que ultrapassen les flors.

C. hyssopilólium

2,279. — C. hyssopifólium L.

(pcy Ics fulles semblants a Ics de /'hisop.)

Geografia. — Terrenys arenoses: Prop de Tarrago-

na (Pourr.), Torredembarra (Tex.). — Jiil. - Set.

N. B. Una planta de fruit immatur que, l'agost

del 1889, collírem a l'Urgell, sembla pertànyer a

aquesta espècie.
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Gènere 600. - CAMPHOEOSMA L.

(Nom genèric format de cainphora, càmfora i ò^ij-t,, olor; es la Ca••nphorata Monspelien-

shtm dels autors antelinneans, el nom de la qual justifica Bauhin amb aquests mots:

Camphorata dicitiir, qiiod herba digitis jriata. odoreïu camphorae nonvihil rejerat...)

Flors hermafrodites, verdoses, axil•lars, solitàiies, en espigues curtes,

compactes, terminals, dretes, que formen en conjunt ima estreta panícula

íuUosa, perigoni tubulós comprimit, quadridentat, de dents desiguals, agudes,

quatre estams exerts, 2-3 estils divergents, fruit comprimit, pericarpi no

adherit a la llavor, que és vertical. Planta perenne, dolor de càmfora, amb
rizoma gruixut, Uenyós, multicaule, tiges de 2-6 dm, prostrades ascendents,

blanquinoses o vermelloses, pubescents, amb petites branques curtes i densa-

ment fuUoses, fulles linears alenades, petites, alternes o fasciculades, rígides,

peludes.

2,280. — C. monspelíaca L.

(de Montpeller.)

Sinonímia. — Camforada; cast., alcanforada;

./;-., camphrée.

Geografia. — Terrenys argilosos calcaris, guixencs

o salobrosos, del litoral, Montjuïc, Manresa, Lleida.

= Cabanes, Llers (Sen.). — Agost.

C. monspelíaca
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FLORA D ]-: C A T A L U N Y A

Gènere 6oi. — KOCHIA ROTH

(Dedicat al cèkbre botànic alemany dol segle xix Wilhcliu D.micl Josc})!! Koch, autor

de la Synopsis Florae Germanicae et Helveticac.)

Flors hermafrodites, verdoses, en glomèruls axil•lars que formen espigues

llargues i estretes, perigoni urceolat, quinquèftd, de tèpals a la fi connivents,

amb una ala dorsal, cinc estams hipògins, ordinàriament exerts, dos estigmes,

fruit deprimit, tancat dins el perigoni acrescent i ornat d'ales dorsals en forma

d'estrella, llavor horitzontal. Plantes anuals o perennes, ± pubescents, de

fulles alternes, linears o lanceolades.

4^1antes perennes, llenyoses, de rizoma gruixut i tiges nombroses, pros-

trades difuses, blanquinoses o vermelloses, fulles estretament linears,

glomèruls pubescents, ales del perigoni fructífer semicirculars

2,281. K. prostrata.

Plantes anuals, herbàcies, d'arrel prima i tija única 2.

2

(Fulles filiformcs alenades, ales del perigoni fructífer membranoses, glo-

mèruls llanosos en llargues espigues linears . 2,282. K. arenària.

^Fulles linears o linears lanceolades, ales del perigoni fructífer còniques

( o tuberculiformes 3.

'Plantes finament peludes, verdes, de tija dreta, fulles lanceolades o

lanceolato-linears, agudes, glabrescents, glomèruls pubescents, en

espigues primes, apèndixs del perigoni tuberculiformes,

2,283. K. scopària.

\ Plantes piloses tomentoses, grisenques, de tija ajaguda o ascendent,

fulles linears, semicilíndriques, obtuses, hirsutes cendroses, glomèruls

hirsuts llanosos, en espigues molt fluixes, apèndixs del perigoni cònics,

rectes o ganxuts 2,284. K. hirsuta.
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Salsolàcies.

K, proKtrata

G. 6oi. -Kóchia.

2,281. — K. prostrata Schrad.

(JH-y Ics tiges prostrades.)

Perenne, de rizoma gruixut, llenyós, multi-

caule, tiges de 3-6 dm, ajagudes o ascendents,

pubescents, verdes o vermelloses, de branques

rígides i ascendents, fulles linears o alenades,

fasciculades, planes, agudes o bé obtuses, les

florals curtes, que ultrapassen un poc els glo-

mèruls, flors solitàries en glomèruls axiliars,

pubescents, agmpats en espigues llargues, in-

terrompudes o denses, perigoni fructífer breu-

ment pubesccnt, de lòbuls ovais obtusos, amb
ales niembranoses, scniicivciilars, amb plecs i ratlles longitudinals, esteses en

forma d'estrella, un- poc rosegades al marge.

a riïhens Lagasca — Tija vermellosa, glomèruls acostats.

Geografia. — Llocs estèrils, salobrosos o guixosos: Empordà, a les parets de l'es-

glésia d'Empúries, Figueres, Castelló. = Segarra, Guissona, Ponts i altres parts de la

Segarra (Salv.)!; Roses, Vilamalla, turons secs de Girona, Tarragona (Vay.); Cabanes,

Llers (Sen.). — Ag.-Set.

La recollida per nosaltres a Empúries era la a rúbens Lag.

2,282 — K. arenària Roth.—K. hirsuta

Costa, part., non Nolte

(perquè sol fer-se en llocs arenosos.)

Anual, d'anel prima i flexuosa, amb la

tija d '1-5 dm, pubescent o eriçada, simple o

ramificada, de branques esteses, fulles filiformcs,

alenades, amb un solc a sota, molt peludes,

llargament pcstanyoscs, particularment a la base,

les florals ultrapassant de molt els glomèruls,

aquests axil•lars, Uanosos i criçats de llargs pèls,

agrupats en llargues espigues linears, perigoni

fructífer quinquèfid, molt eriçat, de lòbuls ovats,

amb una ala memhranosa oblonga, obtusa transovada, més llarga que cl disc,

rosegada al marge, llavor grisa.

Geografia. — Llocs arenoses: Prov. de Lleida (Costa).- Ag.-Set.

K. arenària
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FLORA DE CATALUNYA

Salsolàcies. G. 6oi.- Kócliiü,.

2,283. — K. Scopària Schrad.

(es una csconibrera herba ^'escombres, Besen-

kraut en alemany, que els hoiànies antics ano-

menaren Scopària, i d'ells prengué cl nom Linnó

en fer cl seu Clienopodium Scopària.)

Sinonímia. — Mirambell; casi., mirabcl, ])i-

nito, albahaca larga, ceniglo de jardíu; fr.,

belvedère.

Anual, amb la tija de 6-12 dm, dreta, d'un

verd groguenc, finament peluda, molt ramiü-

cada, de branques dretes, fulloses, fulles lan-

ccolato-lincars o lanceoladcs, atenuades per ambdós caps, verdes, trinerves,

pestanyoses, glabres, les florals mes estretes, ultrapassant llargament els

glomèruls, flors axil'lars, subgeminades, pubescents, en espigues dretes reuni-

des en una panícula estreta, perigoni fructífer un poc pelut, de lòbuls ovato-

obtusos, amb apèndixs dorsals tuberculiformes.

Geografia. — Camps del Vallès i Penedès, cultivada i subespontània. = Olot (Vay.),

Vic (Maíf.). — Agost-Oct.

K. Scopària

2,284.—K. hirsuta Nolte

(per ésser una planta peluda.)

Anual, amb la tija d' 1-3 dm, herbàcia

subllenyosa a la base, ajaguda o ascendent,

cstriada angulosa, pilosa tomentosa, grisenca,

molt ramificada a la base, de branques esteses,

fulles linears, semicilíndriques, carnoses, blanes,

piloses cendroses, a la fi glabrescents, uniner-

ves, les florals generalment aplicades, més llar-

gues que els glomèruls, aquests eriçats llanuts,

axil•lars, en espigues primes, flexuoses i angu-

loses, disposades en panícula estesa a la matu-
litat, perigoni fructífer uwü pelut, de lòbuls curts, obtuses, amb apèndixs dor-

sals cònics, drets ganxuts.

Geografia. - - Terres salobroscs del Pla d'Urgell (Costa). - Ag.-Set.
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Gènere 602. — ECHINOPSILON MOQ T.

(Del grec í'/}i''„ espina, i i^^iXòí;, gràcil, per les espineles t|ue envolten el fruit.)

riors hermaírodites, grisenques, en glomcruls axillars eriçats llanuts, dis-

posats en espigues llargues i fuUoscs, que formen una panícula, perigoni

luxeolat deprimit, l'es en cinc lacínies que porten una espineta dorsal alenada,

circinada recorbada, groguenca, més curta que el diàmetre del disc, que és

hirsut a la cara superior i glabre a la resta. Herbes anuals, peludes Uanoses,

grisenques, amb la tija de 3-6 dni, dreta, grisenca, rígida, ramificada des de

la base, de branques pàtulo-ascendents, un poc peluda, fulles oblongues

linears, agudes, crassiúscules, curtes, glabrescents.

2,285. — E. Reuteriànum Boiss.

(dedicada a G. F. Keuter, company de Boissicr,

qiic descobrí aquesta planta als oliverars de

Lleida.)

Geografia. — Barcelona, abundant als terrenys

arenoses de la falda de Montjuïc (Llcn.!, Cad., Sen.!).

— Oct.-Nov. (').

(i) CiulcN'nlI 110 consigna, segurament per un oblit, la loca-

litat clàssica de Lleida, on fou descoberta per Rcutcr. (F. Q.).
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FLORA DE CATALUNYA

Gènere 603. — SALICORNIA MOQ. T.

(Aquest nom (ua emprat per primera vegada per Rembert Dodoens, en la seva SííV-

piimi Historia, del 1533, derivat, segons sembla, del mot vulgar francès salicor.)

Flors hermafrodites, verdoses, ternades, col•locades en les excavacions del

raqiiis, a l'axil•la d'una cúpula formada per dues bràctees travades i persistents,

reunides en espigues cilíndriques, perigoni carnós, bursiforme, acrescent, amb
3-4 dents, 1-2 estams i 2-3 estigmes plomosos, aquenis ovoides. Plantes car-

noses, de fulles cilíndriques, oposades, soldades cu forma de beina que cobreix

els entrenusos, de limbe dentiforme, i que donen a la tija l'aspecte articulat.

I

Plantes anuals, herbàcies, d'arrel prima, tres excavacions floríferes que

formen triangle, les d\ies laterals en contacte com si sostinguessin la

1 ', terminal 2,286. S. herbàcea.
I Plantes perennes, ± llenyoses, de rizoma gruixut, tres excavacions florí-

\ feres col•laterals o bé una tota sola 2.

'Entrenusos ducs vegades més llargs que amples, espigues de 3-4 mm
d'amplada, tres excavacions fructíferes col•laterals, la mitjana major

^
que les altres 2,287. S- fruticosa.

\Entrenuso3 quasi tan amples com llargs, espigues de 4-6 mm d'amplada,

una sola excavació per a tots tres fruits,

2,288. S, macrostachya.

2,286. — S. herbàcea L.

(perquè ié consistència herbàcia.)

Sinonímia. — Herba salada, pollet; cast.,

liierba del cristal y del jabón, alacranera;

//'., salicor, salicot, passe-pierre.

Anual o biennal, d'arrel prima i tija do

2-3 dm, generalment dreta, al principi carnosa,

/<—í
^"^^í^iL ''?^ a la fi subllenyosa, molt ramiíicada, articulada,

\1/ ^5trtl^ articles dilatats, molt més llargs que amples,

emarginats bilobats a l'àpex, lòbuls obtusos,
s. herbàcea i ^ r i i

diatans membranosos al marge, espigues cur-

tes (1-4 cm), obtusiúscules o atenuades a l'àpex,

cilíndriques o liliformes, oposades, excavacions floríferes en triangle, les dues
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Salsolàcies. G. 6o3.-Salicórnia.

laterals en contacte, la terminal nu's alfa, perigoni tetràgon o siibtrígon, llavor

blanca, pubescent, comprimida, solcada d'im costat.

Geografia. — Litoral de la Mediterrània i terres salobroses de l'interior: Urgell,

vores de l'Estany d'Ibars = Prats marítims de Castelló d'Empúries, cap a l'Amazona

(Vay.), Roses (Bnb.). — Ag.-Set.

2,287. — S. fruticosa L.

(perquè és llenyosa.)

Petit arbust d'1-5 dm, dret, glauc, glabre,

ramificat, de branques oposades, articulades,

articles el doble llargs que amples, escotats,

bilobulats, de lòbuls obtusos, membranosos al

marge, espigues cilíndriques o claviformes

(1-3 cm X 2-3 mm), tres excavacions floríferes

col•laterals, la del mig més gran i les laterals com-

pletament separades per aquella, perigoni pentà-

gono-trapezial, llavor oblonga, tuherculosa, de

tubèrculs cònics o subincurvats.

S. fruticosa

Geografia. — Abundant a les terres salobroses del Prat de Llobregat, a la Farola. ~
Marina de l'Hospitalet i altres llocs de la costa (Costa); comuna als prats del Baix Em-
pordà (Vay.), Roses (Bub.). — Jul.-Set.

A^ B. Es possible que hom trobi al litoral immediat a la frontera la p radicans
G. et G. = S. radicans Sm., que viu a l'altre vessant del Pireneu. Però els exemplars
recollits a S. Pere Pescador i considerats com a pertanyents a aquella varietat tenen
les llavors ja evidentment tuberculoses, com en el tipus, i no pubescents.

S. macroBtachya

2,288. — S. macrostachya Moric; Ar-
throcnémum macrostàchyum Moris et

Delponte.

(del grec [iav-póç, gran, i c!ta/;jç. espiga, per les

inflorescències grui.xndcs.)

Sinonímia. — Ballester, so.sa dura, mame-
lluts; cast., solicuernos, garbancillo, alacranera.

Petit arbust de 3-6 dm, dret, glauc, glabre,

molt ramificat, de branques dretes o ajagudes

i articles cilíndrics, carnosos, tan amples com
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Salsolàcies. G. 603. Silicórnia.

llargs, dilatats a l'àpex a la faisó d'un embut, circuits de marge estret i

membranós, espigues grosses (3-4 cm -'3-4 mm), les terminals rectes, les

axil•lars corbes, totes obtuses, cxcmiacions floríferes superficials, simples,

perigoni piramidal, obti'is, llavors negre?, lluent?, cobertes de petits tuhcrcuh

collies.

Geografia. — Terres salobroses del litoral, al Prat de Llobregat; Urgell. = Empúries

(Llen.l). — Ag.-Set.
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Gènere 604. — SUAEDA FORSK.

(Derivat del nom àrab d'una espècie oriental, stiwed miillah, literalment «salada ne-

grosa».)

Flors hermafrodites, verdoses, axil•lars, solitàries o en glomèruls, reunits

en llargues espigues íulloses, perigoni nrceolat, de cinc lòbuls, carnosos i

acrescents, que a la fructificació simulen una baia, cinc estams, 3-5 estigmes,

fruit comprimit o deprimit, tancat al perigoni. Plantes anuals o perennes, de

fulles carnoses, alternes, linears, subcilíndriques.

/Plantes anuals, perigoni urceolat deprimit, llavors comunament horit-

' zontals 2.

(Plantes perennes o anuals, perigoni fructífer ± globulós, llavors ver-

ticals 3.

Fulles opaques, obtuses o acutiúscules, perigoni fructífer molt deprimit,

de lòbuls obscuram.ent carenats, llavors lleugerament puntejades,

2,289. S. marítima.
I Fulles semitransparents per la dessecació, acuminato-mucronades o ter-

'minades en una petita seta, perigoni fructífer poc deprimit, de lòbuls

convexos, mgosos, llavors Uises 2,290. S. spléndens

/ Plantes perennes, llenyoses, fulles subcilíndriques, obtuses o mucronades,

I
flors solitàries, geminades o temades, perigoni fructífer inflat, llavors

j llises, lluents 2,291. S. fruticosa.

I

Plantes anuals, herbàcies o sublleuyoses a la base, fulles íiliformes,

plano-convexes, agudes, flors totes ternades, perigoni fructífer a penes

inflat, llavors puntejades rugoses 2,292. S. altíssima.
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Silsolàcies.

FLORA DE CATALUNYA
G. 604 • Suaeda,

2,289.— S. marítima Dumort-Cheno-
podium marítimum Moq. T.

(perquè L'S ja a marina.)

Anual, amb tiges d' 1-5 dni, dretes o pros-

trades difuses, glauques o vermelloses, glabres,

ramilicades, molt fuUoses, fulles d'i-2'5 cm,

linears semicilíndriques, obtuses o mucronades;

dilatades a la base, opaques, les florals més

curtes, subfalciformes, que ultrapassen les flors,

glomèruls d' 1-3 flors, perigoni fructífer molt

deprimit, de lòbuls ovals obtusos, obscurament

carenais, llavor ordinàriament horitzontal, lluent, lleugerament puntejada ru-

gosa. Planta polimorfa.

Geografia. — Terres silobroses del litoral i de l'Urgell. — Maig-Ag.

2,290.-8. spléndens Gr. et G.— S. se-

tígera Moq. T.

(spléndens, hiillant, transparent, net, per Ics

fulles sense pèls i translúcides un cop se-

ques; setigera, per la seta terminal de les

fulles.)

Hom la diferencia de lantcrior pel color

verd glauc, pàl•lid i -t vermellós, per les fulles

fasciculades, molt carnoses, cilíndriques, molt

glauques, semitransparents , terminades en una

seta blana i fina, pel perigoni fructífer inflat,

de lòbuls convexos rugoses, llavors lluents, molt llises.

Geografia — Litoral de la Mediterrània: Roses, 31 d'agost del 1846, leg. Bubani (').

(i) També a les terres salobroses de l'interior: prop d'Ib.;rs d'Urgell, on la trobí el 25 de juliol del 1925-

(F.Q.).

51



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Salsolàcies. G. 604. - Suaeda.

2,291. — S. fruticosa Forsk.

(per ésser arbustiva, de frutex /'arbust.)

Stncnímia. — Salats; cast., hierba vitraria,

almajo dulce; fr., soude.

Arbust de 4-12 dm, dret, verd, glabre, molt

ramificat, de branques blanquinoses, lluents,

molt fulloses, fulles subcilíndriques, atenuades

a la base, obtuses o mucronades, carnoses, glau-

ques, les florals la meitat més curtes, general-

ment recorbades, glomèruls d' 1-3 flors reunits

en espigues fulloses, perigoni fructífer inflat, llavors llises, lluents, negres.

Geografia. — Terres salobroses del litoral i de l'Urgell. — Maig-Agost.

2,292. — S. altíssima Pall.

(és el Chenopodium altissimum, foliis succulentis

de Buxbaum, anomenat així per la seva alçària

relativament elevada.)

Sinonímia. — Sosa negra, sosa prima, canya-

met, canya meta; cast., matiUa.

Anual, amb la tija de 5-10 dm, dreta, sub-

llenyosa a la base, glabra, molt ramificada,

fulles filiformes, plano-convexes, agudes, glabres,

glaucescents, obertes, d' 1-2 cm, flors ternadcs

en cada axil•la, curtament pedunculades, peduncle del mig més llarg, tres

estigmes, perigoni fructífer subglobós, a penes inflat, llavors punfejades rugoses,

quasi sempre verticals.

3 scssiliflora Moq. T. — Fulles més estretes, obtusiúscules, flors sub-

sèssils.

S. altíssima

Geografia. — Terres salobroses del litoral: Barcelona, a Can Tunis (Sen.!), la var. p.

Octubre.
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Gènere 605. — SALSOLA L.

(Del llatí salstis, salat, i olus, la verdura, p^l gust d'algunes plantes d'aquesta família.

Nom emprat primer que per ningú per Andrea Cesalpini, botànic italià del segle xvi.)

Flors herraafrodites, verdoses, axil•lars, generalment solitàries, perigoni de

cinc lòbuls, cadascun dels quals porta una aleta dorsal travessera i que formen,

en conjunt, una mena de rosetó, cinc estams, 2-3 estigmes divergents, fruit

deprimit, rodejat del perigoni acrescent, llavor subglobulosa, horitzontal.

Plantes anuals, molt ramificades, de fulles linears triquetres, carnoses, alter-

nes, enteres, les inferiors oposades, sèssils o semiamplexicaules.

'Plantes perennes, llenyoses, fulle? linears, dilatades a la base, flors

solitàries, en espiga compacta, ales del perigoni grans, transovadcs

arrodonides, estriades, rosades 2,293. S- vermiculata.
[^ Plantes anuals, herbàcies, fulles semicilíndriques, sucoses .... 2.

/"Fulles mucronades espinoses, ales del perigoni grans, rosades verdoses,

j o bé rudimentàries 2,294. S- Kali.

(Fulles inermes, mucronades setàcies, ales del perigoni curtes, ungui-

formes 2,295. S- Soda.

S. vermiculata

2,293 — S. vermiculata L.

(del llatí vermiculatus, treball de labor fina i

menuda, ací al•ludint a la boniquesa de Ics ales

dorsals del perigoni.)

Sinonímia. — Barrelleta, siscall, sosa blan-

ca; easf., caramillo, tarrico, sisallo.

Perenne, amb la tija de 3-6 dm, llenyosa, es-

triada, dreta, d'un blanc groguenc, pubescent,

molt ramificada, de branques dretes o ascen-

dents, fulles linears semicilíndriques, obtuses.
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Salsolàcies. G. 605. -Salsola.

dilatades a la base, les florals més curtes, bracteïformes, flors solitàries,

en espigues compactes agrupades en llarga panícula, ales del perigoni amples,

transovato-arrodonides, subsinuades, cstriades, de color de rosa.

a flavéscens Moq. T. — 5. flavescens Cav. — Planta pubescent, glauca

groguenca, branques ascendents amb ramells drets, freqüentment fasciculats,

fulles de les rames filiformes.

Geografia. — Costes de Barcelona, terrenys argilosos calcaris d'Igualada i altres de
la Segarra i de l'Urgell. = Cap a Manresa, Cardona (Costa). — Ag.-Set.

S. Kali

2,294— S. Kali L.

(de l'àrab alkali, cendra de les barrelles, rica en

sal 'sosa, nom emprat per primer cop per Rem-

bert Dodoens, en cl segle xvi).

Sinonímia. — Salat, sosa; f íis^., barrilla, hier-

ba del cristal, hierba del jabón.

Anual, amb la tija d' 1-6 dm, ajaguda o

ascendent, verda amb estries blanques o pur-

púries, molt ramificada, generalment des de la

base, branques i branquetes anguloses estria-

des, fulles linears alenades, subcilíndriques, les

florals més curtes, subtriangulars alenades, totes sucoses i terminades en

mucró vulnerant, 1-3 flors axil•lars, en espigues compactes, perigoni fructífer

cartilaginó'í, endurit, d'ales grans, mcmbranoscs, rosades o purpúries o reduïdes

a una petita carena transversal.

P Tragus (L.) — S. Kali f tenuifolia Moq. T. — Fulles oblongo-filiformes

(2-10 cm X 1-2 mm), no carnoses, tija dreta,

ales del perigoni curtes i lleugerament rosades.

Geografia.— Arenys marítims de Girona, Barcelona
i Tarragona, abundant a Can Tunis. = Terres salo-

broses de l'interior (Costa). La p Tragus L., no vista

per Costa, fou trobada per C. Pujol a Manresa, prop
d'una font salada immediata als Polvorers, el 4 d'agost
del 1907! — Ag.-Oct.

2)295- — S. Soda L.

(és la soda de Maihias de l'Obcl, en cl segle x'i,

simple transcripció del nom vulgar sosa, que

al•ludeix a la sal resultant d'incinerar aquesta i

altres espècies afins.)
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Sinonímia. — Barrella, sosa; casí., sosa, soda, àlcali, barrillera.

Anual, amb la tija de 3-6 dm, robusta, dreta prostrada difusa, glabra,

ramificada des de la base, amb les branques inferiors oposades, les superiors

alternes, dretes, fulles carnoses, linears semiciUndriques, dilatades ample.xicaulcs

(de 4-8 cm) , les florals molt eixamplades a la base, molt més llargues que les

bràctees, totes terminades en una seta fina, no vulnerant, bràctees ovato-

lanceolades, flors solitàries o geminades, molt separades, en una llarga espiga

molt fluixa, perigoni gran, acrcsccnt, inflat, nicmbranós coriaci, de lòbuls lan-

ceolats, amb ala curta, unguiformc , reduïda a un tubèrcul o a una carena trans-

versal.

Geografia. — Camps salobrosos de l'Urgell. = Costes de Barcelona (Costa) i de

l'Empordà (Vay.). — Jul.-Oct.
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Família 95. — POLIGONACIES Juss.

(Del gènere Polygonum)

Plantes de flors generalment hermafrodites, més rarament dioiques o

polígames, de perigoni herbaci o petaloide, amb 3-6 tèpals lliures o soldats a

la base, uni o biseriats, els interiors, generalment majors i acrescents, cobrei-

xen el fruit, 5-8 estams, 2-3 estils, i per fruit un aqueni tancat dins del peri-

goni ± acrescent, o bé una sàmara, llavor lenticular comprimida o angulosa,

freqüentment trígona. Herbes de tija nuosa articulada i fulles quasi sempre

alternes, amb el pecíol embeinador.

'Perigoni de quatre tèpals, els dos interns, més grans, aplicats sobre el

fniit, que és una sàmara, tija afil•la o amb 1-2 fulles a la base,

606. Oxyria.
[^ Perigoni de 5-6 tèpals, fruit aqueni trígon o lenticular, tija fuUosa . 2.

Perigoni de sis tèpals biseriats, els tres exteriors reflexos, els interiors

acrescents i aplicats al fruit, estigmes fesos simulant un pinzell, flors

en falsos verticils 607. Rúmex.

I

Perigoni de cinc tèpals uniseriats, quasi iguals, generalment petaloides,

poc o gens acrescents, tots aplicats al fruit, estigmes capitats, flors

no verticil•lades 608 Polygonum.
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Gènere 606. OXYRIA HiLL

(Del grec 6;0<;, agre, pel sabor àcid de l'esptcie següent.)

Flors hermafrodites, verdoses, en raïm o panícula terminal, perigoni de

quatre tèpals herbacis, els dos exteriors reflexos, els interiors més grans i

aplicats sobre el fruit, sis estams, dos estigmes en foi-ma de pinzell, fruit

sàmara d'ala purpúria, escotada a l'àpex. Herbes perennes, de rizoma verti-

cal i tija de 6-20 cm, dreta o ascendent, generalment afilla, fulles petites,

llargament peciolades, reniformes o suborbiculars cordiformes.

O. digyna

2,296. — O. digyna Hill

(del grec 5tç, dos, i fovíj, fi'itil, perquè, inclosa

fer Linné 01 el gènere Rumex, discrepa del

caràcter genèric per tenir dos eslils en lloc

de tres.)

Geografia. — Roques i pedregam de les altes

muntanyes granítiques: Altures de Núria. = Carençà.

(Ferrer!), Puigmal (Llen., Sen.!); altures de la Cer-

danya, Jaca dels Esparvers, La Tossa, Coma de

Vaca, Carençà (Vay.), Port de Viella (Bub.), de Be
nasc (Zett.), Vall de Tredòs (C. et S.). — Jul.-Ag.
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Gènere 607. — RÜMEX L.

(Del nom llatí il'alguncs cspècier. d'aquest gènere, que ja trobem en els autors més an-

tics.)

Flors hermaíroditcs, dioiques o polígames, verdes o vermelloses, pedicel-

lades, en falsos verticils agrupats en raïms o en panícula, perigoni herbaci, de

sis tcpals biseriats, els exteriors reflexos, els tres interns acrescents i aplicats

al fruit simulant les valves d'una càpsula, tres estils curts, estigmes multítids,

en forma do pinzell, aqueni trígon, cobert per les valves nues o bé ornades

d'una granulació dorsal. Herbes de fulles, generalment, alternes, les inferiors

peciolades, les altres, freqüentment, sèssils.

Fulles alabardades o sagitades, flors polígames o dioiques, valves fruc-

tíferes membranoses o herbàcies, enteres 2

Fulles atenuades o escotades a la base, però ni alabardades ni sagitades,

flors quasi sempre hcrmafrodites, valves fructíferes coriàcies mem-
branoses 7.

Flors polígames, valves fructíferes membranoses, sen.se granulació, cordi-

formes, enteres 3.

Flors dioiques, valves fructíferes generalment amb una escama o gra-

nulació a la base 4.

Fulles glauques, llises, quasi tan ampJes com llargues, de marge enter

i pla, palmatincrvcs, de pecíol mes llarg que cl linibe,

2,297. ^• scutatus.

I

Fulles verdes, aspres, bastant més llargues que amples, de marge eroso-

cresp, penninerves, les superiors breument peciolades,

2,298. R. tingitanus.

Fulles de 4-6 cm d'ample, primes, de nervis prominents, les basilars

poc nombroses, curtes, beines de les fulles curtes, truncades, enteres,

2,299. R. arifólius.

(Fulles més estretes, ordinàriament gruixudes, de nervis poc sortits, les

basilars llargues, ± nombroses, beines llargues, dentades o laci-

niades 5.
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(Fulles inferiors ovato-oblongues, sagitades, de més de 2 cm d'ample,

orelles paral•leles al pecíol, valves fructíferes suborbiculars cordi-

5 X formes, ornades d'una petita escama . . . 2,300. R. Acetosa.
J Fulles inferiors oblongo-linears, sagitades, de menys de 2 cm d'ample,

\ orelles divergents, valves fructíferes ovades o reniformes ... 6.

Rizoma fusiforme, tija robusta, fulles superiors amplexicaules, panícula

ampla, compacta, valves fructíferes ovades, a penes tan grans com cl

fruit, sense granulació 2,301. R. intermédius.

Rizoma i tija prims, fulles totes peciolades, panícula estreta, fluixa,

valves fructíferes ovades, a penes tan gi'ans com el fruit, sense gra-

nulació 2,302. R. Acetosella.

(Jlarge de les valves fructíferes fortament dentat 8.

I Marge de les valves fructíferes enter o denticulat a la base . . 11.

Arrel i tiges primes, fulles atenuades a la base, petites, ovato-rombals,

pedicel fructífer claviforme, valves lanceolato-triangulars, tridentades

espinoses a la base 2,303. R. bucephalóphorus.
.\rrel i tija robustos, fulles escotades a la base, grans, pedicels fructífers

liliformes, valves fructíferes ovato-triangulars 9.

Verticils florals multiflors, acostats, nus, fulles basilars ovades, obtuses,

valves fructíferes ovato-triangulars, amb 3-5 dents per banda, curtes,

alenades 2,304. R. obtusifóHus.

] Verticils florals pauciflors, distants, bracteats, fulles basilars panduri-

V
formes o lanceolades 10.

I

Fulles basilars panduriformes, obtuses, valves fructíferes ovato-triangu-

lars, reticulades, amb nombroses dents rígides i lanceolades, plantes

de llocs secs 2,305. R. púlcher.

I

Fulles basilars lanceolades, agudes, valves fructíferes ovato-oblongues,

amb 2-^ dents alenades i curtes per banda, plantes de llocs humits,

2,306. R. palustris.

1 \'alves fructíferes molt més llargues que amples, verticils florals dis-

' tants, formant raïms fluixos 13-

j
^'alves fructífres quasi tan amples com llargues, verticils florals acostats,

' formant raïms densos 13.

(Tots els verticils, menys els basilars, nus, únicament la valva externa

amb granulació, pedicel articulat prop de la base.

2,307. R. sanguíneus.

I

Tots els verticils, menys els terminals, bracteats, totes les valves amb
I granulacions, pedicel articulat prop de la meitat,

\ 2,308. R. conglomeratus.

10

11

12

59



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Poligonàcies. G 607 -Rúnifx

ÍValves fructíferes suborbiculars cordiformcs, amb una o cap granu-

lació 14.

Valves fructíferes ovades o triangulars, totes amb granulacions o totes

sense 16.

''Valves fructíferes totes sense granulacions, fulles basilars arrodonides

o cordiformcs a la base, pecíol superiorment pla amb una línia mar-

14 ( ginal sortida per banda 2,309. R. domésticus.

I

Valva fructífera externa amb granulació, fulles basilars atenuades o

truncades a la base, pecíol pla o acanalat, sense línies marginals. 15.

(Fulles lanccolades agudes, de marges ondats crespos, pecíol pla, valves

fructíferes de 4-5 mm 2,310. R. crispus.

15 (Fulles ovato-lanceolades, acuminades, de marges finament sinuats on-

I
dats, pecíol acanalat, valves fructíferes de 6-7 mm,

I 2,311. R. Patiéntia.

^

Totes les valves fructíferes amb granulació, fulles coriàcies, les basilars

fins d'un metre de longitud, lanccolades, agudes, decurrents sobre el

16 ( pecíol que és molt llarg i pla. . . . 2,312. R. Hydrolàpatum.

I
Totes les valves fructíferes sense granulació, fulles blanes, les basilars

ovades, obtuses, cordiformcs a la base, pecíol acanalat .... 17.

'Fulles basilars ovades o bé ovato-lanceolades, obliquament cordiformcs

a la base, beina mitjana, panícula ampla . 2,313. R- aquàticus
) Fulles basilars ovades, cordiformcs a la base, reticuladcs, beina gian,

papiràcia, panícula estreta 2,314. R- alpinus.

2,297. ~ ^ scutatus L.

(cicl llatí scutatus, ai)iiat d'escut, per la forma

de les fulles.)

Sinonímia. — Badoles, agiella de fulla ro-

dona; casí., acedera redonda, vinagreia de

pàjaro; fr., oseille ronde.

Perenne, de rizoma piim, serpentejant, mul-

ticaule, tiges de 2-5 dm, prostrades difuses, cs-

triades, fíexuoses, glauques, glabres, fràgils, poc

fuUoses, fulles ovades sagiíades o subpanduri-

formes, palmatinerves, un poc carnoses, glau-

ques, glabres, llargament peciolades, pecíol molt més llarg que el limbe,

flors polígames, en falsos verticils de 3-4 flors, separats, sense bràctees, en

R. scutatus
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raïms simples o paniculats, pedicels liliformes, articulats més amunt del mig

do llur longitud, valvcs jruci'ijcics amplament cordato-orbiculars , mcinhranoscs,

cntcvcs, sense granitlacions.

Geografia. — Llocs pedregoses i pedruscdlls de les muntanyes: Vall de Ribes, Queralps;

Tagast, Hospitalet i Coll de Jou. = Núria. Cerdanya, des de Rip3ll a Camprodon, i

més amunt, en el Pireneu oriental (Vay); Seu d'Urgell (Bub.); comuna a les muralles

i roques de les valls inferiors, des de Luchon al Port de Benasc (Zett.); Bosost, les Bordes,

Viella, Montgarri (Llen.); Vall d'Arties i Salardú (C. et S.). — Jul.-Ag.

2,298. — R. tingitanus L.

(íícl l'atí tingitanus, pyopi de Tàngcv, perquè

aquest Runic.x s'hi ja; Robert Movison Vanomenà

Acetosa vesicaria tingitana perennis repens,

i d'ell prengué Linné el mot específie.)

Perenne, de rizoma gruixut, no serpentejant,

multicaule, tiges de 3-6 dm, dretes o esteses,

estriades, flexuoses, molt ramificades, íulloses,

fulles ovato-oblongues, pandurijormes, alabar-

dades, bastant més llargues que amples, de

marge eroso-cresp, penninerves, verdes, aspres,

totes peciolades, fiors polígames, en falsos ver-

ticils distants, nus, agrupats en raïms fluixos, pedicels liliformes, articulats

aproximadament al terç inferior de la seva longitud, valves jruciíjeres membra-

noses, suborbiculars eordijormes, enteres, sense granulació.

Geografia. — Arenys marítims: l'Escala, Empúries. = Torroella de Montgrí, Bagur,

Pals (Vay. in Hb. Cad.!). — Maig-Set.

R. ariíó'.ius

2,299. ^ ^ arifólius AU , raça R. am-
plexicaulis Lap , apud Rouy
(per les julles, que recorden les de /'àrum; Boeeone,

abans, l'havia designada com a Acetosa montana,

lato ari folio rotundo; amplexicaulis, per les

julles eauliuars amplexicaules.)

Perenne, de rizoma gruixut, llenyós, que

produeix fibres radicals primes, tija de 5-10 dm,

simple, dreta, estriada, ramificada a l'àpex, de

branques dretes, fulles amples, blanes, primes,

nervis prominents, les inferiors ovades alabar-
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dades, obtuses, les superiors alabardadcs triangulars, puntegudes, totes amb
les orelletes amples i curtes, beines persistents üns a la maturitat dels fruits,

llargament pestanyoses, planta dioicn, amb verticils de 3-6 fiors, acostats i

reunits en panícula llarga, nua, pedicels capil•lars, articulats aproximadament

al mig de llur longitud, ralvcs fnidíjcics nicinhranoscs, suborbiculars cordijor-

vics, cnic/'is, amb una petita callositat en fonna d'escama.

Geografia. — Boscos i pasturos de ks muntanyes: Baixa Cerdanya (Benth., Compy.,
Gaut.); Prats de Molló (Gaut.), gens rara a les pastures de la zona alpina. Port de Benasc

(Zett.); vall del Juela (Timb); Pic de Gar (C. et S.). ^ Ag.-Sct.

2,300. — R. Acetosa L.

(del nom ritlgar italià acetosa, derivat d'aceto,

vinagre, eom si digncssini vinagrella, pel sabor

àeid de Ics fulles; nom emprat en sentit genèric

pels botànics prelinneans, eom Bahuin, que ano-

menà aquesta planta Acetosa pratensis.)

Sinonímia. — Agrella, vinagrella; cast., ace-

dera, vinagrera; /;-., oseille commune, oseille

sauvagc, grandc oseille, vinette.

K. Acetona
Perenne, rizoma amb l'ibres radicals primes,

tija dreta, solcada, simple, ramificada a l'àpex,

de branques dretes, fulles un poc consistents, ovades oblongues, sagitades,

orelletes paral•leles al pecíol, de nervis poc marcats, les inferiors pecio-

lades, les superiors amplexicaules, beina incisodentada o laciniada, planta

dioica, amb verticils de 3-6 flors, acostats i reunits en raïms, que s'agrupen

en panícula fluixa, nua, pedicels capil•lars, articulats, aproximadament al

mig de llur longitud, valves friutijcrcs mcmbranoses, suborbiculars eordijormcs,

enteres, amb una petita escama basilar.

Geografia. — Boscos i p istures, particularment de les muntanyes: S. Llorenç del

Munt, prop de Sta. Agnès; Montseny, a la vall de Sta. Fe; Montserrat; Guilleries, a la

Sb-rra del Coll; Ribas; Cerdanya; freqüent al Pireneu oriental. = Banyoles, Rocacorba,

Freixenet, Rocabruna, Querol, Olot, Baget, Vidrà (Vay.); Vall d'Aran (Costa); Vall

de Banos (Timb.), Bjsost, les Bordes, Viella, Salardú (Llen); Basivé (Compfi.!).

—
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Poligonàcies. <"' 607. - Uúniex,

2,301 — R. intermédius DC ; R. thyr-

soídes G. et G.

(perquè per l'hàhit recorda l'espèeie següent amb

tot i tenir gairebé tots els caràcters de l'anterior.)

Perenne, rizoma gruixut, cilíndric o íusi-

forme, tija de 2-6 dm, dreta, ramiircada a

l'àpex, de branques ascendents, fulles sagitades,

d'orellctes llargament acuminades, divergents,

freqüentment bi- o trífdcs, de nervis poc mar-

cats, verdes o subglaucescents, ondades crespes,

les superiors estretes i amplexicaules, beina

irembnuiosa, llarga, amb el marge ciliat den-

tat, planta dioica, de llors grans, en falsos verticils acostats, reunits en paní-

cula ampla, cnrta, densa, nua, valves fructíferes membranoses, subreni/orntes,

grans, aiub una granulaciv reflexa a la base.

R. intermédius

Geografia. — Llocs secs i pedregoses: Illes Medcs, Estartit, Bagur, Pals, l'Escala

(Vay.), X'aW d'Eina (Oliv. ex Gaut.). - Abril-Juny.

2,302. — R. Acetosella L.

(diminutiu rf'Acetosa, perquè n'és corn tina

reproducció més petita, i fou emprat primerament

per Adam Loniccr, el famós naturalista de

Francfort, en el segle xvi.)

Sinonímia. — Agrelleta, agrella; agrella gra-

minera, a l'Alt Empordà; cast., arrebol de mon-

te, vinagrera de ninos; /;., vinette sauvage,

pctite oseille, oseille de brebis.

R. Acetosella
Perenne, de rizoma serpentejant, multicaule,

tiges d' 1-4 dm, dretes, primes, freqüentment

vermelloses, simples o ramificades, fulles petites, peciolades, oblongo-alabarda-

des o sagitades, d'orelletcs linears agudes, generalment enteres, pecíol alat

superiorment, beina membranosa, blanca, terminada per un apèndix lanceo-

lat acuminat, a la il esquinçat, planta dioica, de flors petites, en panícula

estreta, Tiuixa o densa, nua, pedicels capil•lars, articulats vers l'àpex, valves

fructíferes herbàcies, petites, ovades, enteres, ordinàriament més. curtes que cl

fruit, sense escama ni graiiiilació.
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Geografia. — Comuna en paratges cultivats, arenosos àrids, de tot cl país: infesta les

vinyes als encontorns de Cadaqués i en general les llicorellcs silúriques del litoral, d'on

remunta Ans a Núria i a Cerdanya. = De Viella a Salardú (Llen), l'la de Berct (Timb.).

— Maig-Ag.

2,303. — R. bucephalóphorus L.

(habio Colonna, cl cèlebre botànic napolità, em-

prà aqtiest mot per a designar aquesta espècie,

format del grec poüç, bou, xs^aXi], cap, i <popoç,

portar, per la fornia dels pcdiccls i calzes fructí-

fers, qtie recorden la figura d'un cap de bou.)

Anual, d'arrel prima, generalment multi-

caule, tiges d' 1-3 dm, dretes o ascendents,

primes, simples o poc ramificades, fulles ovades

agudes, atenuades en pecíol, enteres, les cau-

linars oblongues lanceolades, subsèssils, beines

blanques, escarioses, flors hermafrodites, en

falsos verticils de 2-3 flors agrupats en raïms estrets, quasi tan llargs com la

tija, fluixos, solament bracteats a la base, pedicels fructífers claviformes,

articulats a la base, rccorbats, valves fructíferes llargament triangulars, cotià-

cies, amb dents espinoses i generalment ganxudes a ambdós costats de la base,

quasi enteres a l'àpex, freqiienímcnt sense grannlació.

R bucephalóphorus

Geografia. — Terrenys secs i arenosos: Al litoral, Mataró, Badalona, Gualba, \'idre

res. Blanes, Lloret, Tossa; de Mollet fins a Terrassa. = S. Feliu de Guíxols, Cadaqués,

Banyoles, Rocacorba, Campmany, La Cellera; fins a S. Hilari i Montsoliu (Vay.), Tara
delí (Costa), - IMaig.

K. obiti ^ifúlíiis

2,304. ~R. obtusifólius L. — R. Friesii

G. et G.

(per les fulles obtuses; dedicat per Grenier i

(jodron a Elias Magnus Fries, autor de Summa
vegetabilium Scandnaviae, per haver-lo cregut

distint de l'espècie linneana.)

Sinonímia. — Romàs, pradelles, llengües de

bou; cast., romaza vulgar, lengua de vaca,

engordapuercos; /;-., patience sauvage.

Perenne, de rizoma grui.xut, groc de safrà
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per dins, tija de 5-10 dm, dreta, robusta, solcada, ramificada, amb bran-

ques ascendents i fulles ondades fistonades, papilloses sobre els nervis de la

cara inferior, les basilars grans, ovato-cordiformes, obtuses, llargament pecio-

lades, les caulinars més petites, estretes, agudes, atenuades pels dos caps,

flors en falsos verticils multiflors, acostats i reunits en raïms densos, afàl•les

o amb una bràctea a la base, formant en conjunt una ampla panícula ter-

minal, pedicels filiformes, articulats prop de la base, vulves fructíferes ovaío-

triangulars, reticulades, amb 2-5 dents alenades per banda prop de la base, sola-

ment l'externa amb una petita granulació.

Geografia. — Prats frescos i ombrívols: Montseny, S. Hilari, Montsoliu, Olot, Ribes,

Cerdanya. — Conca de Tremp (Costa), Camprodon, Vidrà, Platr..ver i valls pirenenques
(Vay.); comuna prop de Luchon (Zett.), les Bordes, Arròs, Viella (Llen.). — Jul.-Ag.

2,305. — R. púlcher L.

(del llatí pulcher, bell, formós, pel seu aspecte.)

Sinonímia. — MoUerosa, arengada; cast., ro-

maza violin o violón; fr., patience sinuée, belle

patience.

Biennal, d'arrel gruixuda, groga o verme-

llosa per dintre, tija de 3-6 dm, dreta, flexuosa,

angulosa, ramificada, de branques rígides, molt

obertes, fulles basilars en rosetó, peciolades,

± panduriformes, les caulinars petites, lanceo-

lades, agudes, flors en verticils pauciflors, dis-

tants, en llargs raïms fluixos, un poc bracteats, reunits en ampla panícula,

pedicels filiformes, curts, articulats prop de la

base, valves fructíferes ovato-triangulars, reticu-

lades, amb diverses dents per banda, curtes i

^ espintüoses, totes ornades d'tina granulació.

Geografia. — Freqüent als terrenys argilosos, in-

cultes, de tot el país. — Maig-Jul.

2,306. — R. palustris Smith— R. limo-

sus Thuill., a palustris Rouy

(perquè és una planta palustre, dels aiguamolls;

limosus, fangós, aquí emprat en sentit de limí-

cola, per viure en llocs inundats, als fangars.)

R púlcher

R. palustris
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Biennal, amb l'arrel íusiforme, d'un ros bonic, tija d' 1-5 dm, dreta,

flexuosa, simple o ramificada a l'àpex, fulles oblongo-lanceolades, atenuades

en pecíol, feblement fistonades, falsos verticils multiflors, distants, en espi-

gues llargues, fluixes, bracteades, reunides en panícula ampla i poc densa,

pedicels íïliformes, articulats per sota de la meitat de llur longitud, valves

fructíferes -petites, ovato-acuminades ,
quasi enteres amb dents molt curtes a

la base, totes amb una granulació oblonga.

Geografia. — Estanys i llocs inundats: Litoral, Vallès.

(Costa); Viella (Compn. ex Willk.). — Juny-Set.

Vic (Masf.), pla d'Urgell

2.307. — R. sanguíneus L. — R. nemo-
rosus Schrad.

(és el Lapathum sanguineum de diversos au-

tors prelinneans, així anomenat per la tija, els

nervis foliars i la granulació de la peça externa

del perigoni d'un color vermell de sang; nemo-

rosus, derivat de nemus, el bosc, perquè ama els

llocs ombrívols.)

Perenne, de rizoma gruixut, blanquinós per

dintre, tija de 5-10 dm, verda o vermellosa,
R. sanguíneus

dreta, ramlficada. de branques primes, dretes

o ascendents, fulles inferiors oblongo-lanceola-

des, cordiformes o arrodonides a la base, obtuses o agudes, enteres o finament

fistonades, ± ondades, llargament peciolades, les superiors estretes, curta-

ment peciolades, falsos verticils distants, quasi tots sense fulla bracteal, en

ra'ims prims, fluixos, pedicels prims, articulats

prop de la base, valves fructíferes oblongo-lan-

ceolades, enteres, obtuses, l'externa amb una gra-

nulació subglobulosa, les altres nues amb gra-

nulació rudimentària.

Geografia. ~ Llocs humits i ombrívols: Can Tunis
(Compii.); Girona (Bub.), Cortals de Castelló, S. Pere
Pescador, Baix Empordà (Vay.), Vall del Ter, fins a la

Presta (Gaut). — Jul.

2.308. — R. conglomeratus Murr.

(del llatí conglomeraré, aglomerar, per les flors

reunides en vcrticil•lastres densos.)
R. conglomeratus
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Hom el distingeix essencialment de l'anterior, del qual és molt afí, pels

falsos verticils ornats d'una fulla bracteal, llevat dels apicals que són nus,

pedicels articulats un poc niés avall de la meitat de llur longitud, valves fructí-

feres totes ornades d'una granulació ovoide, bastant petita.

Geografia. — Vores d'aigües, llocs pantanosos o inundats: Berga, Vic i valls pire-

nenques (Costa); Castelló, de Calonge a S. Feliu, Montsoliu, La Cerdanya (Vay.); quasi

comuna als llocs humits de les valls inferiors del Pireneu Central, Luchon, Hospital

(Zett.); Cierp, Marinyac (C. et S.).. — Juny-Jul.

2,309—R. domésticus Hartm ; R. lon-

gifOlius DC.

(del llatí domésticus, casolà, perquè és planta

cultivada; longifolius, per les seves fulles relati-

vament llargues.)

Perenne, amb la tija d' 1-2 m, robusta, dre-

ta, acanalada, ramificada a la part superior,

de branques ascendents, fulles basilars i cauli-

nars inferiors ovato-ohlongues, aiTodonides a la

base o cordiformes, ondades i un pot crespes al

marge, contretes en un pecíol pla per sobre,

amb una línia marginal sortida a cada banda,

falsos verticils nus, en panícula densa, ovoide,

valves fructíferes suborbiculars, cordiformes, enteres denticitlades, totes sense

granulació dorsal.

Geografia. — Freqüentment cultivada i ± espontània al Pireneu: Voltants de Berga

(Grau!), de Prades (Coder ex DC); llocs humits del Pla de la Pinya, a Olot (Vay., amb
dubte), Renclusa de les Maleïdes (Zett.). — Jul.-Ag.

2,310. — R. crispus L.

(perquè té les fulles crespes.)

Perenne, de rizoma carnós, d'un groc de

safrà, tija de 5-10 dm, robusta, dreta, solcada,

ramificada a l'àpex, de branques dretes i cur-

tes, fulles ondades crespes, les basilars pecio-

lades, estretament lanceolades, agudes, atenua-

des o truncades a la base, les caulinars lanceolato-

linears, falsos verticils multiflors, acostats, la

major part sense fulla bracteal, reunits en

panícula llarga i estreta, densa, terminal, pedi-

R. domésticus
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cels capil•lars, articulats sota la meitat de llur longitud, valves fructíferes

amplament ovato-cordiformes, venoses reticulades, molt enteres, rarament

denticulades a la base, V externa, ivaiTa.mQ\\tioie5,dL.mh granulació ovoide dorsal.

Geografia. — Terres argiloses, prats i vores de camins: Alt Vallès, part de Bages;

Ribes, Pireneus, Montsoliu. = Cap a Berga i altres llocs de la muntanya (Costa, Puj., C.!),

muntanya del Munt, de les Salines, Prats de Molló, Camprodon, Cerdanya, Olot, Gui-

Ueries, Vilademires, Castelló (Vay.). — Juny-Ag.

2,311. " R. Patiéntia L.

(del nom francès patience d'aquesta planta, que

alguns suposen derivat de lapathum.)

Sinonímia. — Panadella, paradella; cast., ro-

maza hortense o comi'm, ruibaibo de monjas,

hierba de la paciència; fr., patience, parelle,

patience des moines.

Perenne, amb la tija d' 1-2 m, dreta, robus-

ta, acanalada, ramificada, de branques ascen-

dents, fulles primes, planes, sinuades ondades,

les basilars i caulinars inferiors ovato-lanceo-

lades, acuminades, arrodonides o contretes bruscament en pecíol llarg i

acanalat per sobre, falsos verticils raultiflors, acostats, la major part sense

fulla bracteal, agrupats en densa i ampla panícula terminal, pedicels filifor-

mes, articulats prop de la base, valves fructíferes grans, suborbiculars cordifor-

mes, enteres denticulades a la base, solament l'externa amb granulació ovoide

dorsal.

R. Patiíntia

R. Hydrolàpathum

Geografia. — Cultivada i ± espontània a les hor-

tes: Comarca de Bages; Bagà, Sant Hilari, Montsoliu,
Mare de Déu del Coll. = Lledó, Borredà, Ciuret,

S. Privat, Olot (Vay.). — Maig-Juny.

2,312. — R. Hydrolàpathum Huds.

(entre els diversos lapathum de què fa menció

Plini n'hi ha un d'aigua hydrolàpathum, que

hom ha pretès identificar amb aquesta espècie dels

aiguamolls.)

Perenne, amb la tija d' 1-2 m, robusta, dreta,

acanalada, ramificada superiorment, de bran-
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ques ascendents, fulles coriàcies, finament ondades fistonades, les inferiors

molt grans (de 40-100 cm), llargament peciolades, lanceoladcs, agudes, ate-

nuades als caps, amb el limbe decurrent sobre el pecíol, que és molt llarg i

pla per sobre, convex i assolcat per sota, les caulinars estretament lanceola-

dcs, acuminades, falsos verticils multiflors, acostats, quasi tots sense fulla

bracteal, agrupats en una gran panícula terminal, ampla i densa, pedicels

filiformes, articulats prop de la base, valves fructíferes ovato-triangulars,

cordiformes, enteres denticulades a la base, totes amb una gran granulació

oblonga.

Geografia. — Vores dels torrents i llocs inundats: Cortals de Castelló (Vay. in Hb.

Costal). — Juny.

R. aquàticus

2,313. —R. aquàticus L — R. Hippolà-
pathum Fr.

(perquè es fa a la vora de les aigües; és el Lapa-

thum aquaticum, folio cubitale de BaJíuin;

Hippolapathum és un altre nom de Plini, que

alguns autors prelinneans atribueixen a aquesta

planta.)

Perenne, amb la tija de 6-15 dm, dreta,

robusta, acanalada, ramificada, de branques

llargues, dretes, fulles primes, planes, ondulades

al marge, les inferiors ovades, profundament i

obliquament cordiformes a la base, de pecíol

acanalat superiorment, obtuses, beines mitjanes, verticils multiflors, acostats,

sense fulla bracteal, en panícula ampla i un

poc densa, pedicels filiformes, articulats prop

de la base, valves fructíferes primes, menibra-

noses, amplament ovades, cordiformes a la base,

enteres o denticulades, totes sense granulació.

Geografia. - - Vores d'estanys i rius: Voltants de

Berga (Costa). — Jul.-Ag.

2,314. — R. alpinus L.

(perquè creix als Alps i a altres muntanyes.)

Sinonímia. — Ruibarbre comú, rapòntic; fr.,

rhapontic des moines, rhubarbe des Alpes.
K. alpinus
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Perenne, amb la tija de 3-7 dm, dreta, gruixuda, assolcada, ramiíïcada, de

branques curtes i dretes, fulles blanes, les de la base amples, ovato-cordifor-

mcs, obtuses, llargament peciolades, pecíol acanalat per sobre, les superiors

ovato-lanceolades, beines grans, papiràcies, verticils multiflors, acostats, sense

fulla bracteal, en panícula tirsoide llarga, estreta i densa, pedicels capil•lars,

articulats a la quarta part inferior de llur longitud, valvcs fructíferes ovato-cor-

diformes, enteres, totes sense granulació.

Geografia. — Boscos i pastures de les altes muntanyes: Núria i la Molina. = Eina,

Tosses (Vay.); altures de Cerdanya (Gaut.); Port de la Picada (Zett.), Port de Caldes,

cap a Montardó (Costa), vall de Tredòs (Timb.), Port de Viella (Salv.!, Llen.), Vall de

Ruda (C. et S.). — Jul.-Ag.
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(Es un mot de Dioscòrides. Hom el suposa format del grec iioXúf;, molt i yàw, genoll,

perquè els Polygonum són plantes de nusos sortits i molt aparents.)

Flors hermafrodites, rarament polígames, rosades, blanques o verdoses,

perigoni uniseriat, generalment petaloide i amb cinc lòbuls o cinc particions,

de tèpals quasi iguals, poc o gens acrescents, tots aplicats sobre el fruit,

5-8 estams, 2-3 estils o 2-3 estigmes globulosos, i per fruit un aqueni lenticular

o trígon, ordinàriament inclús en el perigoni persistent. Herbes de fulles

alternes, enteres o finament serrades.

' Fulles sagitades cordiíormes, plantes anuals, fruit trígon ... 2.

Fulles no sagitades, atenuades, truncades o lleugerament escotades a

la base 5.

CTija dreta, tiors en corimbe o panícula, estils llargs, fruit exert, perigoni

no acrescent 3.

I
Tija ajaguda o voluble, flors en fascicles o raïms axil•lars, estils quasi

nuls, fruit inclús dins el perigoni acrescent 4.

j
Flors blanques o rosades, en raïms curts disposats en corimbe, fruit

llis, amb els angles aguts i les arestes rectes i enteres, de gust no

amarg 2,315. P. Fagop^rum.
|Flors albo-rosades o groguenques, en raïms llargs agrupats en panícula,

fruit rugós tuberculós, amb angles obtusos i arestes ondades sinuoses,

de gust amarg 2,316. P. tatàricum.

fTija ajaguda o voluble, angulosa estriada, anteres violàcies, perigoni

fructífer poc o gens alat, fruit negre, mat, finament estriat,

2,317. P. Convólvulus.

I

Tija voluble, rodona, anteres blanques, perigoni amplament alat, fruit

negre, lluent, llis 2,318. P. dumetórum.

1 Flors en espigues o en panícules, plantes de llocs humits ... 6.

(Flors solitàries o fasciculades, axillars, plantes de llocs àrids . 15.

(Tija terminada per una sola espiga o panícula, beines truncades obliqua-

ment, no pestanyoses, rizoma gruixut 7.

I Tija terminada per més d'una espiga, beines truncades horitzontalment,

pestanyoses, arrel fibrosa 9-
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CTija ramificada, miiltifòlia, terminada per una panícula ampla, fulles

caulinars ovato-lanceolades, breument peciolades, acuminades, pesta-

7 < nyoses, beines curtes 2,319. P. alpínum.
I Tija simple, praicifòlia, terminada per una espiga estreta, fulles caulinars

sèssils o amplexicaules, no pestanyoses, beines llargues ... 8.

I

Fulles el•líptiques o lanceolades, atenuades pels dos caps, no decur-

rents sobre el pecíol, de marge revolut, les superiors sèssils, espiga

llarga i estreta, planta de 10-20 cm. . . 2,320. P. vivíparum.
\ Fulles ovato-oblongues, escotades a la base, decurrents sobre el pecíol,

/ de marge pla, les superiors amplexicaules, espiga curta i ampla,

\ planta de 20-80 cm 2,321. P. Bistorta.

{Espigues cilíndriques, compactes, de 6-10 mm de diàmetre, fruit, ge-

neralment, comprimit 10.

Espigues subfiliformes, de 2-5 mm de diàmetre, fruits de dues menes,

uns trígons i altres lenticulars 12.

Í

'Planta perenne, de tija submergida o radicant a la base, rizoma cilíndric,

fulles arrodonides o poc escotades a la base, espiga solitària a l'extrem

lu \ de les branques, fruits tots comprimits . 2,322. P. amphíbium.
i Planta anual, de tija aèria i arrel fibrosa, fulles atenuades a la base,

\ espigues panículiformes a l'extrem de totes les tiges 11.

Fulles tan llargues com dos entrenusos, beines poc o gens pestanyoses,

peduncles i perigoni glandulosos, fruits tots lenticulars.

2,323. P. lapathifólium.

I
Fulles més curtes que dos entrenusos, beines llargament pestanyoses,

peduncles i perigoni no glandulosos, fruits de dues menes, uns trígons

i altres lenticulars 2,324. P. Persicària.

'^Fulles de gust acre i urent, beines subglabres, pestanyoses, quasi totes

curtes, espigues pèndules, perigoni cobert de punts glandulosos, fruit

12 { finament rugós, mat 2,325. P. Hidropíper.

[Fulles fades, beines pubescents, llargament pestanyoses, espigues dretes

o pèndules, perigoni no glandulós, fruit llis, lluent 13.

fPlanta perenne, tija radicant ascendent, sarmentosa, espigues primes,

fluixes, però no interrompudes, fulles lanceolato-linears, serrulato-

^ \ pestanyoses 2,326. P. sernilàtum.

Planta anual, tija dreta o ajaguda, espiga subfiliíorme, interrompuda 14.
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14

15

16

I

Tiges dretes o ascendents, fulles ± lanceolades, de 10-20 mm d'ample,

atenuades en curt pecíol, flors d'un verd vermellós, espiga ± pèudula

2,327. P. mite.

Í Tiges ajagudes, difuses, fulles lanceolato-linears, de 3-4 mm d'ample,

a penes atenuades, subsèssils, flors d'un vermell viu, espiga fructífera

dreta 2,328. P. minus.

16.

18.

17

18

{Plantes anuals, verdoses, herbàcies, d'arrel prima

Plantes perennes, glauques, dures, de rizoma gruixut, llenyés

a afil•la cap a l'àpex, llors en llargues espigues terminals fluixes, nues,

2,329. P. Bellardii.

lors axiliars, fulles multi-

17-

fulles uninerves

Tija fullosa fins a l'àpex de les branques,

nervesr

I

Fruit de 2-2'5 mm, finament estriat, quasi mat, inclús o a penes exert,

tiges ajagudes o dretes, planta ubiqüista . 2,330. P. aviculare.

Fruit de 3-4 mm, lluent, exert, tiges ajagudes, planta dels arenys ma-

f
rítims 2,331. P. Robértii.

' Tija fullosa en tota la seva longitud, beines ordinàriament més llargues

que els entrenusos, llargament escarioses argentades, ílors a l'axilia

de fulles normals, fruit de 4-5 mm, exert. 2,332. P. marítimum.
\Tija afil•la, almenys interiorment, beines més curtes que els entrenusos,

breument escarioses, flors a l'axil•la de bràctees, fruit més petit, a

penes e.xert 2,333. P. equisetiforme.

2,315.—P. Fagopyrum L.; Fagopyrum
esculéntum Moench
(Fagopyrum ja fou emprat en el segle xvi per

Dodocns, de fagus, faig, i itopóç, blat, traducció

dels mots vulgars holandès i alemany Boekweit

i Buchweizen, ablat fagencn, equivalents al nostre

fajol, pels fruits trígons i de color de casianva,

com diminutes fages,' esculéntum, comestible,

perquè se'n fa farina.)

Sinonímia. — Fajol, blat negre, cairat; cast.,

alforjón, trigo sarracénico; /;-., sarrasin, blé noir,

carabin.

Anual, amb la tija de 3-8 dm, dreta, estriada, fistulosa, glabra, general-

ment vermellosa, ramificada, de branques obertes, fulles ovato-cordiformes,

P. Fagopyrum
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sagitades, acuminades, palmatiiierves, les inferiors Uargament peciolad.es, les

superiors amplexicaules, beines curtes, truncades, no pestanyoses, flors blan-

ques rosades, en raïms curts, corimbifermes, perigoni no acrescent, vuit

estams, tres estils, aqueni trígon, molí exert, de cares planes, llises, mals, i

angler aguts, enters, de gust no amarg.

Geografia. — Cultivat especialment a la comarca d'Olot i subespontaui per tot on

hom el cultiva; al Vallès. — Juny-Set.

2,316. — P. tatàricum L.; Fagopyrum
tatàricum Gaertn.

(perquè és originari de Tartària.)

Sinonímia. — Fajol boig; fr., sarrasin de

Tartarie.

Es diferencia de l'anterior, amb el qual té

gran afinitat, per les flors la incitat més petites,

en raïms fluixos, llargament pcdnnculats i

formant una panícula en lloc de corimbe, pels

aquenis transovoides trígons, de cares rugoses o

tuberculoses, amb u)i solc i angles sinuato-

dcntats i engruixits o bé ohiusos, de gust amarg.

Geografia. — Cultivat i subespontàni: Olot, r. (Vay.), Vilallonga (Cod.); Salardú,

a la Vall d'Aran (C. et S.). - Jul.-Ag.

P. tatàricum

2,317.—?. Convólvulus L.

(per la seva tija voluble i la fornia de les fulles,

hom hi veié una semblança amb algunes corret-

joles; és el Convolvulo similis herba, de Konrad

von Gesner, del segle xvi, i el Convólvulus minor

semine triangulo de Bahuin.)

Sinonímia. — Corretjola de llei, fajol bord,

cairell; cast., polígono trepador, albohol de

Castilla; /;-., faux-liseron, liseron noir, vrillée

bàtarde.

Anual, amb la tija de 2-10 dm, ajaguda o

voluble, prima, angulosa, estriada, flexuosa,

ramificada, fiülosa, fulles orades acuminades, sagitades cordiforrnes, peciolades,

P. Convólvulus
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primes, penninerves, beines molt curtes, truncades, flors blanquinoses, breu-

ment pedicel•lades, reflexes, en fascicles de 3-6 reunits en espigues fluixes,

axil•Iars i terminals, perigoni pubèrul, aplicat al fruit, vuit estams, anteres

violades, tres estigmes, aquenis trígons, negres, mats, finament estriats,

d'angles aguts.

Geografia. — Freqüent als camps, hortes i paratges herbosos de tot el país, des del

litoral fins als Pir< neus. — Juny-Oct.

P. dumclórum

2,318. P. dumetórum L.

(del llatí dumetum, la malesa, perquè shi ja;

és cl Fagopyrum praelongum dumetórum, de

Dillcn, eèlcbrc botànic alemany anterior a Linnc.)

Molt semblant a l'espècie anterior, de la

qual difereix essencialment per la tija cilíndrica,

voluble, flors poc més pedicel•lades, perigoni

blanquinós, molt acrcsccnt, molt glabre, ampla-

ment alat membranes als angles, anteres blan-

ques, aquenis molt lluents.

S^ Geografia. — Boscos, vores de torrents i bardissars: Ribes, Montsoliu. = Collsaca-

bra, Hostalets de Bas, les Planes, Amer; freqüent a les Guilleries; Bosc de la Tosca,

pr. d'Olot; Prats de Molló, Viladrau, la Cellera (Vay.); Plana de Vic, r. (Masf.), Llansà,

Vilajuïga (Bub.); Vall d'Aran, a Les (C. et S.). — Juny-Ag.

P, alpfnum

2,319. — P. alpínum All.

(perquè viu als Alps.)

Perenne, de rizoma gruixut i tija de 3-6 dm,

dreta, angulosa estriada, flexuosa, molt fu-

llosa, fulles ovato-laneeolades o lanccolades, acu-

minadcs, atenuades en curt pecíol, pestanyoses,

primes, d'un verd pàl•lid pel revers, beines cur-

tes, eriçades, brunes, a la fi laciniades, cadu-

ques, flors blanques o rosades, en raïms que

s'agrupen en panícula terminal nua, tèpals

oblongs obtusos, freqüentment glandulosos a

la base, aplicats al fruit, vuit estams inclusos,

tres estigmes, aqueni trígon, llis, lluent.
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Geografia. — Prats humits i pedruscall de les altes muntanyes: Vall de Núria, Agu-

des del Montseny. = Camprodon (Salv.!), Setcases (Isern!); no escassa a la zona al-

pina del Pireneu (Vay.!); la Presta, Cerdanya, massís del Cíuüt, fins a Andorra (Gaut.).

- Jul.-Ag.

2,320. - P. vivíparum L.

(perquè porta a Ics espigues, niesclats amb les

flors scininífcres, uns diminuts bulhcts capaços

de reproduir la planta, que sembla néixer viva,

sense passar per la fase de vida latent que re-

presenta la llavor.)

Perenne, de rizoma subtuberós, carnós, curt,

tija d'1-3 dm, dreta, estriada angulosa, glabra,

simple, poc fuUosa, fulles verdes per sobre,

glaucescents per sota, crespes i revolutes pel

marge, les inferiors el•líptiques, atenuades als

dos caps, llargament pecioladcs, les superiors

lanceolades, sèssils, beina llarga, no pestanyosa, terminada per una llengüeta

lanceolada, flors blanques o rosades, freqüentment barrejades amb bulbcts,

en espiga cilíndrica, prima (4-5 cm x 6-8 mm), fluixa a la base, solitària, ter-

minal, vuit estams inclusos, tres estigmes exerts, aqueni ovoide, obscnrament

trigon, bru, mat.

P. vtvfparum

Geografia. — Prats i pedruscall de les altes muntanyes: Comuna a les pastures de
Núria, Coll de Pal, Rasos de Peguera. = Comabella, la Tossa, altures do Cerdanya
(Vay.); Clot de Segalés (Costa), Ports de Benasc i de les Maleïdes (Zett.), Vall del Juela,

Tredòs, Benasc (Timb.), Artiga de Viella, Gausac, Colomers (Llen.), Pla de Berct, Ruda
(C. et S.). - Juny-Ag.

P. B;storta

2,321. — P. Bistorta L.

(nom prclinneà, format de bis,, dues vegades, i

tortus, torçat, pel rizoma retort.)

Sinonímia.

bistorte.

Bistorta; cast., bistorta; //'.,

Perenne, de rizoma cuit, gruixut, carnós,

doblegat sobre si mateix, tija de 2-6 dm, dreta,

estriada angulosa, glabra, paucifoliada, amb
fulles verdes i lluents per sobre, glauques i

pubèrules per sota, ondades i aspres, però
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planes al marge, les inferiors ovato-triangtilars, truncades a la base, decurrents

sobre el pccíol, que és molt llarg, les superiors lanceolato-acuminades, am-

plexicaules, beina molt llarga, no pestanyosa, terminada en lltngüeta lanceo-

lada, flors rosades, en espiga terminal ovoide o cilíndrica (3-5 x 12 cm),

compacta, nua, vuit estams exerts, tres estils lliures, inclusos o exerts,

aqueni trígoil•, acuminat, d'angles aguts, bru, llis, lluent.

Geografia. — Prats humits i torbosos de les altes valls: Comuna a Queralps, Núria,

Puigcerdà. = Puigsacalm, Platraver, Berga, Pla de la Calma, Castanesa i Vall d'Aran

(Costa); Camprodon, Molló, altures de la Cerdanya, la Molina (Vay.), Vall d'Eina (Gaut.),

Luchon (Zett.), Tredòs (Timb.), Pla de Beret (C. et S.). — Juny-Ag.

2,322. — P. amphíbium L.

(perquè pol créixer a la terra eixuta als aigua-

molls, fora i dins de l'aigua, com els amfibis.)

Perenne, de lizoma cilíndric, llargament ser-

pentejant, ramificat, tija submergida o radicant

inferiorment, simple o ramificada, vermellosa,

amb les fulles consistents, oblongo-lanceolades,

arrodonides o subcordiformes a la base, pecio-

lades, no decurrents, més pàl•lides per sota,

aspres al marge, beines llargues, truncades,

pestanyoses o nues, flors rosades, en espiga

terminal densa, dreta, oblonga cilíndrica, cinc

estams'iexcrts, dos estils soldats a la base, aqueni ovoide comprimit, bru,

lluent.

P. cmphíbium

a nàtans ]\loeuch — Fulles glabres

tants, planta submergida.

[3 terrestre Moench -

planta de vores d'aigua.

lluent?, llargament peciolades, flo-

Fulles aspres, híspides, breument peciolades.

Geografia. -Vores d'aigua i llocs inundats: Entroncament, l'Escala (Vay.), antic

llac de Sils, S. Pere Pescador (Bub); Vall d'Eina (Gaut.). La a natans Moench, a Its

llacunes de Can Adal de la Junquera i de Palau i Castelló (Vay.); llacuna de Camps,
de Tortellà, més amunt de Besalú (Tex.!). La 3 terrestre Moench, en llocs humits del

Pla de la Pinya, Olot (Vay,), i a Tortosa, al Canal de l'Ebre (R. Bolós); Llívia (Sen !).

- Jul.-Ag.
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2,323. — P. lapathifólium L.

(de fulles de Rumex, els Lapathum dels autors

antics.)

Sinonímia.

de perdiz.

Presseguera borda; cast., pata

Anual, tija de 2-8 dm, dreta o ajaguda,

verda, vermellosa o tacada de púrpura, rodona,

ordinàriament ramificada, fulles ovato-lanceo-

ladcs o lanceolades, agudes, atenuades en pe-

cíol, un poc eriçades al marge i al raquis,

verdes i freqüentment tacades de negre al

mig, les superiors puntejades gianduloses per sota, ordinàriament tan llar-

gues com dos entrenusos o més, beines truncades, poc o gens pestanyoses,

flors d'un blanc verdós o rosades, en espigues oblongucs cil'mdriqKC'i, compac-

tes, terminals, dretes o un poc pèndules, peduncles, pedicels i perigoni aspres

i glandulosos, perigoni de quatre tcpals amb nervis ± sortits, convergents i

anastomosats a l'àpex, sis estams, dos estils lliures, reflexos, aquenis tols len-

ticulars, de cares còncaves, llises, lluents.

Geografia. Llccs humits i pantanosos del litoral; Vallès, r. = Llocs humits i oni-

biivols d'Olut i Ifs Guillcrics (Vay.), Costabona (Gaut.). — Abr.-Nov.

2,324. — P. Persicària L.

(els llatins anomenaven Persicària diverses es-

pècies de Polygonum de fulles lanceolades, sem-

blants a les de la Persica, cl presseguer; Bahuin

i altres botànics prelinneans empraren el mot en

sentit genèric.)

Sinonímia. — Presseguera borda, herba de

la mala bua, herba felei^a; cast., i:)ersicaria,

hierba de Santa Maria, hierba pejiguera; fr.,

pied rouge, persicaire douce, pélingre.

Anual, amb la tija dreta o ajaguda, de
2-8 dm, simple o ramificada, ± inflada als nusos, fulles ovato-lanceolades o

lanceolades, atenuades en curt pecíol, tacades o no, més curtes que la longitud

de dos entrenusos, beines peludes, llargament pestanyoses, truncades, flors ro-
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sades, rarament verdoses, en espigues curtes, oblongo-dUndriques, compactes,

dretes, peduncles, pedicels i perigoni no glandulosos, tèpals sense nervis

prominents, estils soldats inferioniicnt, aquenis dimorjes, els uns irígons, de

cares còncaves i els altres leniiculays, llisos, lluents. Planta polimorfa.

Raça r. hijornic Wahl. — p claium G. et G. — Espigues erectes, paniculi-

fornies, les laterals pedunculadcs, no subsèssils, peduncles llargs, llisos, fulles

d'un verd clar, lanceolades acuminades.

Geografia. — Llocs humits i inundats de tot el país: Al litoral, Vallès, Bages, fins

a Bagà i al Pireneu; predomina, com ja observà Costa, la raça P. biforme Wahl. ^
Conca de Tremp i valls pirenenques (Costa), Vic (Masf.), Garrotxa, Olot, Ribes (Vay.).

— Jul.-Nov,

P, Hydropíper

2,325. — P. Hydropíper L.

(aquest mot úSpoTcéjtepí, el trobem ja en Dios-

còrides, format de uSop, aigua, i TrsTCpt, pebre,

perquè es fa vora l'aigua i té el sabor fortament

picant; és la Persicaria urens seu Hydropíper

de Bahuin, i, simplement, /'Hydropíper de gran

nombre de botànics prelinneans.)

Sinonímia. — Pebre d'aigua; cast., pímíenta

acuàtica, paciència picante; /;-., poívre d'eau,

persicaire brúlante, curage, herbe de Saint-

Innocent.

Anual, amb la tija de 2-8 dm, dreta o ascendent, glabra, ramificada,

fulles oblongo-lanceolades o lanceolades, atenuades en curt pecíol, acuminades,
verdes, lluents, primes, de gust acre i picant com tota la planta, beines gla-

brescents, amb algunes pestanyes llargues i altres de curtes, flors blanques
verdoses o rosades, en llargues espigues filiformes, interrompudes, ordinària-

ment arquejades i pèndules, bractèoles glabres, peduncles llisos, perigoni cobert

de punts glandulosos, sense nervis prominents, generalment sis estams, dos es-

tils soldats a la meitat inferior, aquenis negres, els uns trígons els altres len-

ticulars, mats, finament rugosos.

Geografia. — Recs i vores d'aigües corrents o estancades: Prat de Llobregat, Lleida,
Olot, Castelló d'Empúries. = Marina de l'Hospitalet (Costa,) Lluçanès, S. Feliu de Pa-
Uarols, Cerdanya, Empordà (Vay.); S. Beat (C. et S.). — Ag.-Set.
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2,326. - P. serrulàtum L.

(I^cr Ics cerres del marge foliar, que donen a les

vores de les fulles l'aspecte d'una diminuta

serreta.)

Perenne, amb la tija de 4-10 dm, radicant

a la bas( , ascendent, prim, sarmentós, glabres-

cent, poc ramificat, amb les fulles llargament

lanceolato-lincars, scssils o cnrtamcnt feciolades,

acuminades, sernilato-pcstanyoses, beines pubcs-

ccnts, llargament pestanyoses, de sabor fat com

tota la planta, flors rosades o T>lanquinoses, en

espigues primes, subfiliformcs, fluixes però no

interrompudes, quasi dretes, hractèoles pestanyoses o glabrcs, perigoni sense

punts glandulosos, generalment tres estils quasi lliures fins a la base, aquenis

de dues menes, uns trígons, altres lenticulars, negres, lluents o, alguns, mats.

P, serrulàtum

Geografia. — Llocs humits del litoral: Empúries (Llen.!), Barcelona, Can Tunis

(Sen.!), Roses, Girona (Bub.); Pla de Barcelona, Devesa de Girona, Baix Empordà
(Vay. que el creu forma del P. mite Schrk.). —- Ag.-Nov.

tèoles

lluents

2,327. — P. mite Schrank

(del llatí mitis, mite, suau-, benigne, perquè s'as-

sembla a /'Hydropiper però no íw té la coïssor.)

Anual, amb la tija de 2-8 dm, dreta o

ascendent, radicant a la base, glabrescent,

ramificada, de branques primes, dretes, fulles

oblongo-lanccolades o lanceoladcs, atenuades en

curt pecíol, d' 1-2 cm d'ample, de sabor herbaci,

beines amb pèls aplicats, llargament pestanyoses,

flors d'un verd vermellós, rarament blanqui-
™' '

noses, en espigues filiformes, interrompudes,

fluixes, ± obtuses i penjants o inclinades, brac-

pestanyoses, peduncles i perigoni no glandulosos, aquenis negres, molt

,
d'ims 3 mm, els uns trígons i els altres lenticulars.

Geografia. — Llocs humits i aigües estancades: Lleida. = La Cellera (Cod.), Girona,

Roses (Bub.). Olot, Empordà (Vay.). — Set.-Oct.
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2.328. — P. minus Huds.

(perquè compareu amb el Persicaria és menor.)

Anual, amb la tija d' 1-5 dm, generalment

prostrada difusa, després ascendent, prima, ordi-

nàriament molt ramificada des de la base, fulles

lanccolato-lineais o linears, subarrodonides a la

base i atenuades cap a l'àpex, subsèssils, beines

amb pèls aplicats, llargament pestanyoses, flors

d'un vermell vinós, en espigues subfiliformes

cil'mdriqtie, mo\t fluixament interrompudes, dre-

tes després de l'antesi, bractèoles pestanyoses,

peduncles llisos, perigoni no glandulós ni amb

nervis p>ominenís, cinc estams, 2-3 estils soldats infericrment, drets i acostats,

aquenis petits (a penes de 2 x 1*25 mm), negres, molt lluents, alguns d'ells

trtgons, la major part lenticulars.

Geografia. — Llocs humits o inundats: Cap al Port, Hospitalet i pla de Llobregat
(Costa); probablement a la Vall d'Aran, rar Zettersted l'hi indica a les valls inferiors

i Lapeyrouse el dóna com a abundant a S. Beat; Estagnau-de-Saint-Béat, r. r.! (C. et

S.). — Juny-Set.

2.329. — P. Bellàrdii AU ; P. rurivà-

gum Jord ; raça del P. aviculare L. apud
Rouy.

(dedicada a A. L. Bellardi, botànic italià, col-

laborador d'AUioni; rurivagum, format de rus,

ruris, el camp, i vagus, vagabund, perquè surt

per ací per allà, com si vagabundegés.)

Anual, amb la tija de 2-8 dm, dreta, prima,

angulosa estriada, d'entrenusos llargs, ramifi-

cada, de branques filiformes, dretes, afil•les a la

regió florífera, fulles poc nombroses, el•lípíicc-

lanccolades, cnrtamcnt peciolades, agudes, planes,

feblement ncrvades en ambdues cares, les superiors linears, beines curtes, brunes

a la base, escarioses i semitransparents a l'àpex, laciniades, estriades, flors

verdes voretades de vermell, en nombre d' 1-3, mitjanament pcdicellades, a

l'axil•la de petites bràctees, en llargues espigues terminals molt estretes i fluixes,

nues o quasi nues, perigoni rugós a la maturitat, aquenis negres, tiígons, obs-

curament puntejats, molt lluents.

Y aphyllum Costa — Planta sense fulles.
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Geografia. — Terres arenoses, especialment calcàries: Lleida, a la Serra de Canyelles.

= Lleida, Viella, Bielsa (Compn.!), Fiscal (Nuct'); Olot, pr. de Tortellà (Cufí), Banyo-

les, Sagaró, Pla de Barcelona (Vay.). La y aphyUum Costa als camps de l'L^rgell (Costa).

— Jul.-Set.

P, aviculare

2,330. — P. aviculare L.

(derivat del llatí avicula, occllet, perquè les fulles

recorden la llengua dels ocells; és la lingua passe-

rina d'alguns botànics prelinneans.)

Sinonímia. — Escanyavelles, estiravelles,

herba de cent nusos, corriolf, passacamins,

travacavalls; cast., conegüela, cien niidillos,

hierba menuda; fr., centinode, tirasse, herbe

aux panaris.

Anual, amb la tija d' 1-6 dm, prima, pros-

trada difusa, estriada, glabra o pubèrula, fu-

llosa fins a l'àpex, ramificada, fulles ovades, el•líptiques o laneeolades, planes,

curtament peciolades, agudes o obtuses, verdes, glabres, finament venoses

per sota, beines discolores, escarioses, laciniades, estriades, flors rosades o

blanquinoses, subsèssils a l'axil•la de fulles normals, en llargues inflorescèn-

cies fluixes, ± fulloses, tèpals amb el nervi dorsal visible, aquenis trígons,

finament cstriats, mats o poc lluents, bruns, poc o gens exerts. Planta molt

polimorfa.

e nanum Boiss. — Tija simple, fullosa, entrenusos curts, fulles oblongues

o laneeolades, axil•les subuniflores.

P. Kobértii

Geografia. — Comuna a les terres cultivades i llocs

herbosos de tot el país. La t nannm Boiss. al Port
de Caldes (Costa) .

— Maig-Nov.

2,331. — P. Robértii Lois.— P. avicu-
lare p segétum Ledeb.

(dedicada a Robert, director del Jardí Botànic

de Toló en el segle xix.)

Anual o perenne, d'arrel prima o un poc

llenyosa, tija d' 1-5 dm, prostrada ascendent,

forta, prima, herbàcia, ramificada, branques

enterament fulloses, íiiWes ovato-laiiccolades o bé
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ohlongtics, planes, glabres, ncrvadcs en ambdues cares o almenys per sota, bei-

nes més curtes que els entrenusos, blanques escarioses i feblement laciniades

a l'àpex, amb sis ncuns poc marcats, flors blanquinoses o rosades, en nombre
d' 1-4 a l'axil•la de les fulles, aquenis trigons, lluents, més llargs que el

perigoni.

Geografia. — Arenys de la costa: Plaça de Castelló (Sen.); freqüent a l'Aragó austral

(Loscos), des d'on passa, probablement, a Catalunya; atenys marítims de Banyuls
(Gaut.). — Juny-Oct.

2,332. — P. marítimum L.

(perquè es fa als sorrals de vora la mar.)

Sinonímia. — Passacamins marí; east., co-

rreguda marina.

Perenne, de rizoma llenyós, gruixut, tija

d' 1-5 dm, ajaguda, subllenyosa a la base, es-

triada, fullosa en iota la seva longitud, tortuosa,

un poc ramiticada, fulles el•líptico-laneeolades,

coriàcies, revolutcs pel marge, nervades, glabres,

glauques, beines grans, generalment més llar-

gues que els entrenusos, blanques escarioses,

vermelloses a la base, amb uns dotze nervis, laciniades, de divisions lanceo-

lades acuminades, flors blanquinoses o rosades, en nombre d' 1-4, subsèsFÍls

a l'axil•la de fulles normals, tèpals amb un nervi dorsal prominent, aquenis
trigons, de cares planes, molt lluents, bruns, no xagrinats, més llargs que el

perigoni.

Geografia. — Comuna als arenys marítims, des de
Roses a Barcelona i Tarragona. — Abr.-Oct.

2,333.— P- equisetiforme Sibth. et Sm.

(perquè allargassat com és, sense fulles i amb les

beines als nusos, recorda la cua de cavall

Equisetum.j

Perenne, de rizoma molt gruixut, llenyós,

ramificat, multicaule, amb tiges de 3-8 dm, dre-

tes o ajagudes, sarmentoses, solcades estriades,

afil•la almenys inferiorment , fulles, generalment.
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avortades, quan existeixen, oblongo-lanccoladcs, revolutes i ondades al marge,

glabres per sobre, pubescents i venoses per sota, agudes^ subsèssils, beines

ferruginoses, membranoses, íeses en lacínies capil•lars, multinerves, molt més

curtes que els entrenusos, flors en nombre de 2-4 a l'axil•la de bràctees, en

llargues espigues interrompudes a la base, totalment nues, pedicels tan llargs

com les bràctees, generalment vuit estams, tres estils, perigoni blanquinós,

aquenis trígons, menudament puntejats, negrosos, un poc lluents.

Geografia. — Pròpia del sud d'Espanya, no escasseja tampoc a les terres salobroses

del Baix Aragó (Loscos et Pardo) i sembla que Costa també la trobà als camps de l'Ur-

gell. La tenim de Cartagena. — Jul.-Ag.
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Família 96. — DAFNACIES J. St. Hil.

(Dal gènere Daphne)

Plantes de flors hermafrodites, polígames o dioiques, regulars, grogues,

blanques o vermelles, axil•lars o terminals, perigoni caduc o marcescent,

tubulós, quadrilobat, vuit estams biseriats, perígins, subinclusos, un estil curt,

estigma globulós i per fruit una drupa o un aqueni. Plantes, generalment,

llenyoses, d'escorça fibrosa i tenaç, fulles alternes, enteres i sense estipules.

1

'Perigoni caduc, fruit en drupa nua, ilors relativament grans, vcrmelloses,

blanques o groguenques 609. Daphne.

I

Perigoni marcescent, fruit en aqueni, voltat pel perigoni, flors petites,

groguenques, verdoses o d'un negre purpuri . . 610. Passerina.

Gènere 609. — DAPHNE L.

(De 8à'fv>], nom grec del llorer, al qual s'assemblen algunss espècies d'aquest gènere,

principilmsnt el lloreret, anomjnat daphiioides par diversos botànics prelinneans.)

Flors vermelloses, blanques o groguenques, oloroses, en capítols o paní-

cules terminals o en fascicles o raïms laterals, perigoni caduc, petaloide, in-

fundibuliforme, estil curt o nul, fruit en drupa carnosa o coriàcia, a la fi nua,

de nucli crustaci. Arbustos de fulles peciolades o atenuades a la base.
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Dafnàcies. G. 609. - Daphne.

'Petits arbustos de tronc prostrat difús, llors en capítol? terminals, ver-

melloses, perigoni pubescent, drupa vermella, fulles persistents, uni-

nerves 2,334. D. Cneórum.
Arbustos de troncs drets, ílors en panícula terminal o en fascicles o raïms

laterals . 2.

'^Flors blanques, en panícules terminals, tronc fuUós en tota la seva

longitud, fulles lanceolato-linears, cuspidades, uninerves, perigoni

blanc sedós, drupa vermella 2,335. ^• Gnídium.

I

Flors vermelloses o groguenques, en fascicles o raïms laterals, tronr

solament fullós a l'àpex, fulles multinerves 3.

'Flors vermelloses, oloroses, en fascicles, perigoni pelut, de lòbuls quasi

tan llargs com el tub, drupa vermella, branques pubescents, fulles

caduques 2,336. D. Mezéreum.
[Flors groguenques, quasi inodores, en raïms, perigoni glabre, de lòbuls

2-3 vegades més llargs que el tub, drupa negra, branques glabres,

fulles persistents 2,337. ^• Lauréola.

2,334. — D. Cneórum L.

(Teojrast parla de dues menes de xvswpov^ una

de les quals té les fulles semblants a les de l'oli-

vera; els atifors prelinneans referiren els cneoron

de Teofrast a molt diverses plantes, i Baliuin,

que pren el mot en sentit genèric, consigna en cl

Pinax ires espècies de Cneoron, de les quals

aquella Thymelaeae affinis facie externa és la

que descriví Linné amb el nom de Daphne
Cneórum.)

D, Cneórum
Petit arbust de tronc d' 1-3 dm, prostrat

difús, ramificat, de branques primes, d'un bru

vermellós, pubescents i densament fuUoses a l'àpex, nues inferiorment,

fulles oblongues o transovadcs cunclform.s, generalment amb una petita esco-

tadura i mucronulades, glabres, coriàcies, uninerves, subsèssils, flors rosades,

a la fi vermelles o violades, molt oloroses, en capítols de 6-12 flors terminals,

perigoni pubescent, de lòbuls ovato-mucronats, 2-3 vegades més curts que el tub,

drupa coriàcia, ovoido-oblonga, d'un groc ataronjat, a la fi bruna.

Geografia. — Llocs secs i pjclregosos: Pastures do Puigllançada, al Cadí. = Rasos de
Péguera (Costa), altures de Cerdanya, La Tossa. Comibjlla; Núria, a l'W del Bosc de
la Mare de Déu, sobre S. Gil, Coma de Vaca (Vay.); Vall d'Eina i altres frontereres de la
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Cerdanya (Gaut.); comuna als Pireneus Centrals, cap a les Bordes (Costa), Port de

Benasc i de Panyablanca, Renclusa, Castanesa (Zett.), Port de la Picada (Llen!), valls

del Juela i de Banos (Tinib), Bassivé (Pujol, J.).
— Jul.-Ag.

2,335 D. Gnídium L.

(hom ha cregut que la grana dita Gnidium,

famosa en l'antiguitat, de Gnide, la ciutat de la

Caria, provenia d'aquesta Daphne.)

Sinonímia.— Matapoll, teli, tintorell, astruc;

cast., torvisco, matapoUo; fr., garou, sainbois.

<r^^ vWl/^\^T Arbust de 6-12 dm, de troncs drets, rami-

ficats, amb les branques dretes i íulloses en

tota llur longitud, bru, pulverulent a l'àpex,

fulles lanccolades linears, acuminades, cuspida-

dcs, uninerves, verdes, glabres, subcoriàcies,

que es tornen negres per la dessecació, flors blanques, oloroses, en panícula

terminal, peduncles i pedicels coberts d'un toment blanc, perigoni sedós,

també blanc, de lòbuls ovats, més curts que el tub, drupa ovoide, vermella en la

maturitai.

[ Geografia. — Freqüent als boscos i torrents del litoral i del Vallès, d'on remunta
fins a Bages. = Lleida, Vilanova de la Barca (Gonz.!), Vic, r. (Masf.), Olot (Tex.), la

Garrotxa (Vay.), La Cellera (Cod.). — Abr.-Oct.

2,336. — D. Mezéreum L.

(ho)n ha cregui que el mezereon dels àrabs cor-

respon a aquesta planta.)

Sinonímia. — Olivereta, herba dels íics, tin-

torell; cast., mezéreo o laureola hembra; fr., bois

joH, bois gentil.

Arbust de 5-10 dm, dret, ramificat, gris,

puntejat de bru, branques pubescents, densa-

ment íulloses a l'àpex, fulles oblongo-lanceoladcs,

atenuades en curt pecíol, glabres o pestanyoses,

un poc nervades, caduques, coetànies amb les

fíors o posteriors a elles, flors rosades, oloroses,

sèssils, geminades o ternades, en petits fascicles laterals, formant una espiga

interrompuda, nua, terminada en rosetó, perigoni pelut, de lòbuls quasi iguals

al tub, ovats aguts, drupa ovoide, vermella a la matuiitat.
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Geografia. — Boscos de les altes valls: Montseny, des de Sta. Fe al Turó de l'Home;

Qucralps, Núria. = Muntanyes de Surroca, Puigsacau, Sta. Magdalena (Costa), Bohi

(Gonz.!), muntanyes de Cerdanya, Vall del Bac, Salines, Sta. Pau, Freixenet, Ciuret,

Platraver, Collsacabra (Vay.). — Març-Maig.

2,337 ~ ^• Lauréola L.

(és la laureola dels autors prelinneans, així

anomenada per les fulles, que recorden, per llur

forma i verdor, les del llorer.)

Sinonímia. — Baladre petit, Uoreret, senet

de pagesos; cast., laureola macho.

Arbust de 5-10 dm, dret, ramificat, d'un

color groguenc bru, ghibre, molt fuUós a l'àpex,

fulles transovades lanceoladcs, atenuades en curt

pecíol, bastant grans (6-12x2-3 cm), nervades,

glabres, lluents, coriàcics, persistents, flors d'un

verd groguenc, oloroses, subsèssils, en petits raïms de 3-7 flors, axillars,

penjants, ornats de petites bràctees groguenques, ovades, caduques, perigoni

glabre, de lòbuls ovato-lanceolats, 2-3 vegades més curts que el tub, drupa

ovoide, negra a la maturitat.

Geografia. — Llocs selvàtics, ombrosos. de la serralada litoral fins a les valls sub-

pirenenques: Adous del Bastareny. — Febr.-Abr.
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Gènere 6io. — PASSERINA L.

(Alguns botànics prelinneans donaren el nom de Passerina a diverses plantes de fulles

estretes com la llengua d'un Passer, pardal.)

Flors hermafrodites, alguna vegada polígamo-dioiques, verdoses, groguen-

ques o vermelloses, solitàries o en glomèruls axil•lars, petites, amb el perigoni

persistent, urceolat o infundibuliforme, quadrilobat, vuit estams biseriats, un

estil i per fruit un aqueni envoltat pel perigoni. Herbes o petits arbustos de

fulles petites, alternes o imbricades.

!

Tiges herbàcies, dretes, fuUoses en tota llur longitud 2.

Tiges llenyoses, freqüentment tortuoses, d'ordinari solament fuUoses a

l'àpex de les branques 4.

''Planta anual, d'arrel prima i tija simple o ramificada superiorment,

flors hermafrodites, amb petites bràctees i pèls a la base, perigoni

2 { verdós, pubèrul, fulles lanceolades linears . . . 2,338. P. ànnua.
Plantes perennes, de rizoma gruixut, multicaule, flors polígames, sense

bràctees, perigoni groguenc o vermellós 3.

''Planta glabra, fulles oblongo-lanceolades, Uustroses, flors solitàries o en

glomèruls pauciflors, més curts que les fulles, perigoni glabre, d'un

verd groguenc, lòbuls lanceolats, iguals a la meitat del tub

2,339. P. Thymelaea.
"^ ^Planta pubescent a la meitat superior, fulles lanceolato-linears, a la fi

glabrescents, flors en glomèruls mtdtiflors tant o més Uargs que les

fulles, perigoni tomentós, de lòbuls iguals a Y3 o ^/i de la longitud

del tub 2,340. P. thesioídes.

j
Fulles i branques glabres o glabrescents, aquelles d' 1-2 mm d'am-

)
plada 5.

^
j Fulles i branques pubescents, sedoses o tomentoses, aquelles de dos o
' o més mil•límetres d'amplada 6.

Fulles linears espatulades, obtuses, de 5-6 x i mm, herbàcies, llises,

perigoni brunenc, glabre, de lòbuls lanceolats, 1-2 vegades més curts

que el tub 2,341. P. dioica.

^ \ Fulles linears lanceolades, agudes, de 10-15 i"iïi. rugoses, perigoni gro-

guenc, pubescent, de lòbuls ovats, quasi iguals al tub

2,342. P. calycina.
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Dafnàcies. G. 6io.-Pdsserin.i.

l'Perigoni glabre, lòbuls la meitat més curts que el tub, fulles linears

espatulades, sense nervis prominents. . . . 2,343. P- tinctória.

6 ^Perigoni sedós, lòbuls quasi tan Uargs com el tub, fulles ovades, amb
nervis visibles, verdes per sobre, blanques tomentoses per sota

2,344. P- hirsuta.

P. ànnua

2.338- — P ànnua Wikstr. — Thyme-
laea arvensis Lamk.; T. Passerina Lge.

(annua, perquè és una planta anual; arvensis,

perquè sol fer-se a les terres de conreu.)

Anual, d'arrel cònica i prima, tija de 2-5 de-

címetres, dreta, glabra, un poc estriada, simple

o ramificada, de branques dretes, fuUosa en tota

la seva longitud, fuUes lanceolato-linears o li-

nears, agudes, sèssils, enteres, amb 1-3 nervis,

alternes, flors hermafrodites, verdoses, acompa-
nyades de dues petites bràctees basilars, soli-

tàries, geminades o temades, axil•lars, formant
llargues espigues siibfiliformes, fulloses, fluixes, que ocupen la major parí de

la tija, perigoni pubèrul, de lòbuls ovats, obtusos, dues vegades més curts que el

tub, fruit piriforme agut, glabre, a penes més curt que el perigoni.

Geografia. — Terres de conreu del litoral i zona mitjana, fins a Bagà; no escassa al
Vallès j Bages. = Lluçanès, Montagut (Vay.); Aliar, Farió (Sen.). — Juny-Oct.

2.339- — P Thjimelaea DC. — T. Sa-
namunda All.

(Thymelaca t's mot antiqiússim, emprat per

Bahuin en sentit genèric, que hom suposa format
de Tithymalus, les eufòrbies, i Olea, l'olivera,

perquè algunes Thymelaea s'assemblen per llur

aspecte a aquestes plantes; el nom de Sanamunda
fou introduït per Clusius, i correspon al nom
vulgar andalús d'aquesta i d'altres espècies afins,

emprades com a purgants, de sanaré, curar, i

p. Thymelaea muudare, netejar.)

Perenne, de rizoma gruixut, llenyós, multi-
caule, tiges d' 1-3 dm, dretes, Uenyoses a la base, simples, glabres, fuUoses
en tota llur longitud, fulles oblongo-lanceolades, subsèssils, agudes, molt acos-
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tades, ascendents, subimbricades, nervadcs, coriàcies, lluents, d'un verd clar,

flors polígames, groguenques, sense bràctees, axil•lars, les inferiors solitàries,

a penes iguals a la meitat de les fulles, les superiors en fascicles de 2-5 flors,

quasi iguals a les fulles, formant en conjunt una espiga fullosa que ocupa

aproximadament la tercera fart superior de la tija, perigoni glahrc, de lòbuls

lanceolats aguts, estesos, iguals a la meitat del tub, fruit ovoide cònic, glabre

i un poc lluent, la meitat més curt que el perigoni.

Geografia. — Boscos i ermots àrids: Serralada litoral, a Valldoreix; Caldes de Mont-
bui, al cim del Farell. = Terrenys calcaris i guixosos, cap a Vic (Costa, Masf.!) Banyo-
les (Iser-i!), Sanahuja, Balaguer, Tremp (Costa), Falset (Wcbb); zona mitjana de Cata-
lunya, fins al Lluçanès, Freixenet (Vay.); Collsuspina, Castellars, Oller (Font.!).-

—

Maig-Set. {').

2,340. — P. thesioídes Wikstr. — P.

pubéscens Meissn.

(thesioides, ço és, semblant als Thesium, perquè

en té les fulles; pubéscens, perquè és pubcscent.)

Perenne, de rizoma gruixut, llenyés, tortuós,

ramificat, multicaule, amb tiges d'i-2'5 dm,

primes, subfiliformes, rectes, simples, fulloses

en tota llur longitud, glabres interiorment,

± pubescents a la part superior o florífera, fuUes

lanceolato-linears , les inferiors estretament li-

nears, agudes, glabres o glabrescents, alternes,

flors dioiqucs o polígames, groguenques o verme-

lloses, sense bràctees, axil•lars, sèssils, solità-

ries, geminades o en glomèruls pauci- o multi-

fíors, en llarga espiga fullosa, perigoni cobert de petits pèls aplicats, el tub de
les masculines filiformc, el de les femenines cònic, de lòbuls oblongo-lanceolats,

iguals a 1/3 o 1/4 del tub, fruit ovoide cònic, negre, glabre, un poc cstriat.

a densiflora Nob. — P. Pujólica Cad. .
— ''' P. elliptica Boiss. var. dcnsi-

flora Vay. in litt. — Flors en glomèruls multiflors, densos, toraent de la regió

florífera de la tija i del perigoni més dens.

Geografia. — Boscos i erms àrids: Bages, a Castellfollit del Boix, Castellnou do Bages,
Rellinars, cap a Coll de Daví, Moià; Horta, de Tarragona (Font, in Hb. Cad.!); Solsona,
Cardona, prop de les salines; entre Cardona i Berga, al lloc anomenat la Forària (Bub..';
sub P. elliptica Boiss.?). La a densiflora Nob., a Puigreig (C. Pujol!, maig 1891 legit)..

(i) Dc Collsuspina ja fou mencionada per Bubani. (F. Q.).

(2) Dedicada a Conrad Pujol, botànic explorador de la comarca de Bages i del Berg. dà ( F. Q.
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N. B. Comparades les plantes recollides per Font en diferents punts de Catalunya,

entre si i amb un exemplar de l'Aragó austro-occidental tramès per Pau, creiem que
totes pertanyen a aquesta espècie, però no a la P. clliptica Boiss. que presenta les fulles

més amples (el•líptiques), obtuses, pubcscculs i els lòbulos del perigoni obtuses, més curis

C/s del tub), segons exemplars de Serra Mariola. Creiem, doncs, que la planta de C. Pu-
jol que remetérem a Vayreda i que, amb encert, qualifica de var. densiflora, ho és, però

no de la elUptica sinó de la thesioides.

2,341. — P. dioica Ram.

(perquè és planta dioica.)

Petit arbust d' 1-3 dm, de tronc tortuós,

grisenc, a la fi nu, ramificat, de branques pros-

trades ascendents, primes, d'escorça suhcrosa

berrugasa per Ics cicatrius de les antigues fulles,

fullós solament a l'àpex, de fulles petites

(5x1 mm), linears espatuladcs, obtuses, glabrcs,

membranoses, uninerves, planes, llises, molt

acostades, flors poUgamo-dioiqucs, groguenques,

acompanyades de 2-6 petites bràctecs basilars,

linears, 3-4 vegades méx curtes que el perigoni,

solitàries o fasciculades, formant petites espigues fulloses, terminals, perigoni

groguenc, a la fi purpuri, glahre, de lòbuls ovato-lanceolais, 1-2 vegades més

curis que el tub, fruit ovoide cònic, pubescent, la meitat més curt que cl perigoni.

Geografia. — Roques calcàries dels Pireneus: Vallcebre, Queralps; Núria, al Salt de
l'Aigua. = Prats de Molló, Rocabruna, Baget, Talaixà, Bassegoda, Sta. Magdalena
del Munt, Porxo, Comabella, Abanyà, Mare de Déu de Fau, Mare de Déu del Munt
(Vay.); roques de l'areny del Segre, prop d'Organyà (Costa); Penyablanca, r. (Philip, ex
Zett.). — Maig-Juny.

P. dioica

P. calycina

2,342. — P. calycina DC.

(perquè dins el gènere Daphne, on va ésser in-

clusa primerament per Lapeyrouse, és notable per

conservar cl calze en la fructificació; cf. Alys-

sum calycinum.)

Petit arbust d' 1-4 dm, lamificat, de bran-

ques prostrades esteses, pubcsccnts particular-

ment a l'àpex, densament fulloses en quasi tota

lliir longitud, fulles linears-lanceolades, agudes

o acutiúscules, coriàcies, revolutes pel marge,

rugoses, de 10-15x2 mm, sense nervis sortits.
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flors polígaino-dioiqiies, groguenques, solitàries axil•Iars, acompanyades de

dues petites bràctees basilars, 2-3 vegades més curtes que cl perigoni, en

espiga fullosa, perigoni puhc&ccnt, de lòbuls ovats obl•iisos, quasi iguals al tub,

fruit ovoidc cònic, pubèitcl, a penes uics curt que cl perigoni.

Geografia. — Roques i pastures pedregoses clcl Pireueu central: Vall de Benasc
(Lap. ex Zett.); Port de Pallars i Serra de Ruda (Costa); Coma Gireta, Beret, Saburedo,
Montgarri i general a la Vall d'Aran (Llen.!), Tredòs (C. et S.). — Jul.-Ag.

2>343 — P tinctória Pourr.

(perquè és una planta tintòría.)

Sinonímia. — Bufalaga, herba ae Mont-

serrat; cast., mierdacruz, bufalaga, yesca fría.

Petit arbust de 2-5 dm, ramificat, de bran-

ques dretes, acostades, tomentoses sobretot a

l'àpex, inferiorment nues i berrugoses, densa-

ment fulloses a la part superior, fulles linears o

subespatulades (de 10 x 2-3 mm) obtuses, corià-

cics, sense nervis sortits, acostades, cendroses,

pubcseents, flors polígames, groguenques, axil-

lars, solitàries, acompanyades de"dues petites bràctees basilars ovades obtuses,

toinentoses, en espigues curtes,' fulloses, perigoni glabre, de lòbuls ovats obíusos,

iguals a la meitat del tub, fruit ovoide eònie, glabre, quasi igual al perigoni.

Geografia. — Terrenys argilosos calcaris, àrids, del litoral, Vallès, Bages i Segarra.
= Costes de Tortosa i Tarragona (Webb); s'interna per terres de Lleida per la banda
de Segarra (Costa) .

— Gener-Març.

P. tinctória

2,344. — Passerina hirsuta L.

(per les fulles i ramells peluts.)

Sinonímia. — Bufalaga, pala o palma ma-
rina; cast., pala marina, matapollo.

Arbust de 4-12 dm, molt ramificat, de bran-

ques esteses o penjants, al principi blanques

tomentoses, a la fi glabrescents, fulloses en tota

llur longitud, fulles imbricades, petites (4-6 x

2 mm>), ovades acuminadcs o bé obtusiúscules,

coriàcies, còncaves, blanques tomentoses per

93



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Daínàcies. G. 6io -Passerina.

sobre, verdes, glabres i lluents per sota, sense nervis sortits, flors poltgamo-

dioiques, groguenques, sense bràctees, fasciculades en nombre de 2-5 a l'àpex

de les branques, en espigues fuUoses, perigoni a la ü caduc, blanc sedós per

fora, glabrc i groguenc per dins, de lòbuls ovats obtuses, poc més curts que el

tub, fruit ovoide, glabre, a la fi nu.

Geografia. — Abundant al litoral de Salou, Tarragona, Vallcarca i Barcelona. = Plat-

ges de Roses i altres llocs del litoral de Girona (Vay.); roques del litoral, de Coll-Uiure a

Cervera (Gaut.). = Abr.-Oct.
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Família 97. — LAURACIES LiNDL.

(Del gènere Laurtis.)

Plantes dioiques, de flors d'un blanc groguenc, aromàtiques, en petites

umbel•les axil•lars involucrades, perigoni petaloide, amb quatre divisions

transovades, 8-12 estams biseriats, que porten al mig o prop de la base una
glàndula o apèndix per banda, anteres introrses, dehiscents de baix a dalt

per un opercle, un estil, un estigma globulós i per fruit una drupa negra.

Arbres de fulles ovato-lanceolades, coriàcies, atenuades en curt pecíol, penni-

nerves, enteres o bé ondades al marge, glabres, verdes, lluents, persistents.

Gènere 611. — LAURUS L.

(Nom llatí del llorer.)

L, nóbilis

2,345 — L. nóbilis L.

(del llatí nóbilis, noble, per la seva excel•lència i

fama comparat amb els altres congèneres.)

Sinonímia. — Llorer, Ilor; cast., laurel; //-.,

laurier commun.

Geografia.—^Terrassa, espontani al bosc del Torrent

de la Cirera, cap a l'Obac. = Veritablement espontani

al Torrent de Sagaró (Vay.), Gavà, roques de la Mare
de Déu de Bruguès (Sen.!). boscos de Sureda a Ba-

nyuls (Gaut.). — Abr.-Maig.

95



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Família 98. — SANTALACIES R. Br.

(Del gènere Saníahim.)

Plantes de flors hermafrodites o dioiques, blanquinoses o groguenques, en

raïms o panícules, rarament solitàries, acompanyades de bràctees, perigoni

interioi^Tient petaloide, verd per fora, amb 3-5 divisions, 3-5 estams, anteres

introrses, estil sioriple, estigm'a enter o trilobat i per fruit ima drupa o un

aqueni coronat pels lòbuls incurvats del perigoni. Herbes o petits arbustos

de fulles enteres, alternes i sense estipules, paràsites que fixen llurs arrels

sobre les d'altres plantes.

[Petits arbustos de fulles persistents, dioics, flors trímeres, groguenques,

I
drupa globulosa, vermella 6l2. Osyris.

J
Herbes de fulles caduques, flors hermafrodites, tetràmeres o pentàme-

[ res, blanquinoses, fruit aqueni el•lipsoidal, verd. . 613. Thésium.

Gènere 612.— OSYRIS L.

(Dioscòrides i Plini parlen de VOsyris, planta de rames negres i flexibles, que hom iden-
tifica amb el ginestó.)

Plantes dioiques, de flors groguenques, oloroses, les masculines nombroses,

pedicel•lades, en panícules estretes, les femenines solitàries, sèssils, terminals,

totes trímeres, perigoni amb tres lòbuls triangiilars, tres estams i tres estigmes,

i per fruit una drupa globulosa, vermella, de la

grandària d'un pèsol. Arbust de 5-10 dm, verd,

glabre, molt ramificat, de branques dretes, pri-

mes, anguloses, i fulles persistents, verdes, co-

riàcies, linears lanceolades, agudes, uninerves.

2,346. — O. alba L.

(res no té blanc, però els antics l'anomenaren

cassia alba.)

Sinonímia. -^ Ginesta blanca, gessamí de

llop, ginestó; cast., retama blanca o loca, guarda-

lobo; fr., rouvet.
O. alba

Geografia. — Marges dels camps i torrents, des de la costa fins a les valls subpire-
nenques. Floreix a la primavera i fructifica a l'estiu.
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Gènere 613. — THESIUM L.

(Fa riure, diu Linné en Horlus Cliffortianus, que no hi hagi ni dos botànics que s'avin-

guin en denominar aquesta planta... El famós Charles de l'Ecluse, designà una d'aques-
tes espècies amb el nom d'Anonym s lini folio. Thesium és un nom de Plini restaurat

per Linné. Hom el suposa format a honor de Teseu, l'heroi mitològic que coronà de
flors Ariadna.)

Flors hermafrodites, blanquinoses, ornades de tres bràctees, agrupades en

raïms panícules terminals, tetràmeres o pentàmeres, perigoni infundibuli-

forme o acampanat, amb els lòbuls connivents, 4-5 estams, estil filiíorme, es-

tigma globulós i per fruit un aqueni ellipsoide, verd, estriat longitudinal-

ment, coronat pels lòbuls incurvats del perigoni' en forma de mamil•la (bec).

Herbes de tiges primes, estriades, fulles enteres, linears o lanceolades, acumi-

nades, uni- o trinerves, blanes, caduques.

1

2

[Plantes anuals, aquenis ostensiblement reticulats entre les estries, flors

en espiga fullosa 2,347. T. húmile.

I

Plantes perennes, aquenis llisos o molt superficialment reticulats, flors

generalment en panícula 2.

Bec de l'aqueni cilindroide, igual al fruit, bràctea mitjana molt més

llarga que les laterals 3.

[Bec de l'aqueni ciscoidal, 2-4 vegades més curt que el fruit, bràctea

mitjana igual o poc més llarga que les laterals 4.

!

Flors tetràmeres, en espiga fullosa a la fi unilateral, bràctea mitjana

3-5 vegades més llarga que les laterals . . . 2,348. T. alpínum
Flors pentàmeres, en panícula, bràctea mitjana 2-3 vegades més llarga

que les laterals 2,349. T. pratense.

; Rizoma gruixut, tiges rígides, dretes o ascendents, panícula piramidal,

\ bràctees totes més curtes que el fruit, aqueni transovoide, el doble

) llarg que el pedicel 2,350. T. divaricàtum.

Rizoma prim, tiges prostrades difuses, filiformes, panícula racemiforme,

bràctea mitjana igual al fruit o poc més llarga, aqueni ovoide, 3-4 ve-

gades més llarg que el pedicel 2,351. T. humifúsum.
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Santalàcies. G. 6i3.-Thesíuin.

var.

ciilades

pracalfuiíi Costa

2,347 — T. húmile Vahl.

(ptv in se"i'íi- poca alçària.)

Anual, d'arrel cònica i tija d' 1-2 dm, aja-

guda o ascendent, estriada angulosa, simple o

ramiücada, fullosa, fulles linears, iminerves, les

superiors denticulades aspres, flors axil•lars,

solitàries, en llarga espiga fullosa, bràctees as-

pres, totes més llargues que cl fruit, particular-

ment la del mig, aqueni cl•lipsoidc, subsèssil,

ostensiblement reticulat entre les estries longitu-

dinals, bec discoidal i molt curi.

Tres o quatre vegades més alta, fulles poc denti-

Geografia. — Arenys de la costa: Pinedes marítimes del Prat de Llobregat i de Cas-

telldefels, el tipus i la varietat. = Costes de Barcelona, r. (Salv.!,Costa), immediacions
do Tarragona (Costa). — Abr.-Juny.

2,348. — T. alpínum L.

(perquè , es fa als Alps i en altres munianyes

altes.)

Perenne, de rizoma cònic, prim, multicaule,

i tiges d' 1-2 dm, prostrades difuses, simples o

amb 1-2 branques, íiilloses, fulles linears, agu-

des, uninerves, flors axil•lars, solitàries, atrta-

ment peciolades, en espiga fullosa, a la fi uni-

lateral, que ocupa la meitat superior de la

tija, eix de l'espiga recte, bràctea mitjana folià-

cia, 3-5 vegades més llarga que les laterals i que

el fruit, flors tctràmeres, aqueni el•lipsoide, llis

violí superficialment ycticulat entre les estries longitudinals, bec cilindroidc,

igual al fruit.

T. alpínum

Geografia. — Pastures de les altes muntanyes: Núria; Cerdanya, a les vores del Que-
rol, les Escaldes. = Comaballa, la Tossa, sobre Setcases, Costabona, Prats de Molló
(Vay.); muntanya d'Arties, a la Vall d'Aran (Costa), Colomers, Montgarri (Lleu.!),

vall de Ruda (C. et S.). — Jul.-Ag.
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Santalàcies. G. 613. Thssium.

T. pratcnsc

2,349. — T. pratense Ehrh.

(perquè es pròpia dels prats.)

Perenne, de rizoma cònic i un poc gruixut,

multicaule, amb tiges d' 1-4 dm, ascendents,

cstriades anguloses, generalment ramificades,

im poc fuUoses, fulles linears o lanceolato-li-

nears, uni- o trinerves, flors en panícula estreta,

mai unilatcials, terminal, eix florífer en ziga-

zaga, bràctea mitjana 1-2 vegades més llarga

que les laterals i foc més que cl fruit, flors

pcntàmeres, aqueni el•lipsoide, llis molt super-

ficialment rctieulat, bec cilindroide, igual al fruit.

Geografia. — Pastures dels Pireneus: Pireiieus (Bolós!, ex Costa); pastures frontere-

res de la zona de l'avet, a Puigmorens; confins d'Andorra (Gaut.,), Núria (San.)) prop

de Luchon, Superbanyeres, Reclusa, Castanesa (Zett.), Tredòs, Vall de Baüos (ïimb.),

Port de Benasc (Bub.), Bossòst (Compii.!, in Hb. Cad.), Safarrera, Viella, Ruda, Mont-

garri (Llen.), Tredòs, Beret (C. et S.). — Juny-Jul.

coidal, 2-4

2,350. — T. divaricàtum Jan

(per tenir les rames divaricades.)

Perenne, de rizoma gruixut, subllenyós,

multicaule, amb tiges de 2-5 dm, dretes

ascendents, rígides, estriades anguloses, rami-

ficades, fulles linears, agudes, uninerves, flors

pentàmeres, en panícula piramidal, terminal,

un poc divaricada, composta de petits raïms,

bràctees petites, totes més curtes que el fruit,

aqueni transovoide, llis o superficialment rc-

tieulat, cl doble llarg que el pedicel, bec dis-

vegades més curt que el fruit.

Geografia. — Boscos àrids i erms: Al litoral, Vallès, Penedès, Bages, Segarra, Urgell,

etcètera, fins a l'Alt Bergadà i a Ribes. = Vall d'Aran, entre Arties i Salardú (C. et S.).

— Maig-Ag.
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Santalàcies. G. 613. Thesíum.

2,351. — T. humifúsum DC.

(del llatí humus, cl sòl, i fusus, estès, per les tiges

decwinbcnts.)

Perenne, de rizoma prim, multicaule, i tiges

d' 1-3 dm, filijormes, prostrades difuses, fina-

ment estriades, simples o ramificades a la meitat

superior, fulles linears, agudes, uninerves, flors

pentàmeres, en panícula estreta, racemiforme,

bràctees aspres, la mitjana igual al fruit o

un poc més llarga, les laterals més curtes, aqueni

ovoidc, 3-4 vegades més llarg que el pedicel,

bec discoidal, 2-4 vegades més curt que el fruit.

Geografia. — Llocs secs i àrids: Montseny, cap a Viladrau i camí de Vic (Costa, amb
dubte); de S. Segimon a Viladrau (Vay., amb dubte); Alberes, Coll-lliure i Port Vendres

(Gaut.); Pireneu Oriental (Rouy). — Jul.
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Família 99. — LORANTACIES Juss.

(Del gènere LoraiUhus.)

Plantes dioiques, de flors groguenques, en glomèruls terminals o axil•lars,

les masculines de perigoni carnós coriaci, uniseriat, amb 3-4 divisions, estams

en nombre igual al de les susdites divisions o nuls, i en aquest cas cada lòbul

del perigoni amb diversos sacs pol•línics rodons, de dehiscència poricida, flors

femenines de perigoni uni- o biseriat, fruit bacciforme, d'endocarpi mucila-

ginós, monosperm. Petits arbustos de fulles coriàcies o escamiformes, oposades,

paràsits sobre el tronc d'arbres i arbustos.

Arbustos de 20-50 cm, amb fulles oblongues, enteres, anteres normals

nul•les, divisions perigonals amb sacs pol•línics poricideí, fruit inde-

hiscent, de la grandària d'un pèsol 614. Víscum.

Arbust de 3-15 cm, amb fulles escamiformes, tres estams, fruit dehis-

cent amb elasticitat, de la grandària d'un perdigó.

615. Arceuthóbium.

Gènere 614. — VÍSCUM L.

(De Viscum, nom llatí de l'espècie següent, de la qual se'n fa vesc, i del vebc mateix.)

Petit arbust de 20-50 cm, de tronc rodó, d'un verd groguenc, amb bran-

ques articulades, di- o tricòtomes, fulles oblongues, coriàcies, obtuses, atenuades

a la base, amb 3-5 nervis, persistents, flors en petits capítols sèssils a l'extrem

de les branques o a l'axil•la de les fulles, perigoni de les masculines quadrifid

,

amb els lòbuls proveïts de diversos sacs pol•línics en llur cara interna, que

tenen deshiscència poricida, perigoni de les femenines biseriat, les quatre

divisions externes soldades a l'ovari, les quatre internes reduïdes a escames ear-

noses, fruit sèssil, indehiscent, globulós, blanc, de mesocarpi mucilaginós, de la

grandària d'un pèsol.
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Lorantàcies. G. 614 - Víscum.

V. àlbum

2,352. — V, àlbum L,

(pch ji-uits blancs.)

Sinonímia. — Herba del vesc, viscari, vis-

carsí, visc; cast., visco, liga, muérdago; fr., gui.

Geografia. — Par' sit sobre diversos arbres: Pobla

de Lillet, sobre Pinits wwcíjía/a. = Ciuret; La Cot, pr.

d'Olot, Bassegoda, Mare de Déu del Mont, sobre

Pirus, Sorbus, Cralaegus, Acer, etc. (Vay.); Vall

d'Aran, sobre els avets (Costa, Llen.!). — Juny.
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Gènere 615. — ARCEUTHOBIUM BlEB.

(Del grec àpxeuSoi;, gincbre, i ^lóíri, viure, perquè l'espècie següent viu paràsita sobre

les rames de diversos Juniperus.)

Arbust molt petit, de 3-15 cm, glabre, d'un verd groguenc, amb la tija

rodona comprimida, articulada, repetidament dicòtoma, fulles escamiformes,

triangulars, oposades, soldades en petites beines, í^ors masculines teiminals,

sèssils, de perigoni irilobat, cada lòbul del qual porta tina aniera de dehiscència

transversal, flors femenines fermin als i axil•lars, de perigoni siibbilabial, fruit

a la fi pediccl'lat, ovoidc, verdós, dehisccni amb elasticitat després de catorze

mesos de la floració, la sement, viscosa, llançada lluny amb la força d'obrir-se

el fiuit.

A. Oxycedri

2)353-— A. Oxycedri Bieb.

('í/'Oxycedrus, el càdec, ferquè hi viu paràsit.)

Geografia.—Paràsit sobre els Juniperus Oxycedrus,

communís i phcenicea: Seu d'Urgell, cap als Banys de

Sant Vicens (Soulié, in litt.). El Prodr. l'assenyala a

Castella i Navarra; Pau, a Jabalambre; Bubani, als

Pireneus d'Aragó, sobre Juniperus macrocarpa Sibth.

El posseïm de la Sierra del Toro (Pau) i de Robledo

de Chavela, Madrid (Pedró de Àvila). — Jimy.
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Família loo. — ELEAGNACIES R. Br.

(Del gènere Elaeagwis)

Plantes de flors hermafrodites, o dioiques, groguenques o verdoses, axil-

lars, perigoni de 2-4 divisions, quatre estams, un estil, un estigma i per fruit

una drupa. Arbres de fulles alternes, enteres, curtament peciolades, caduques,

argentades per sota, verdes per sobre, sense estipules.

Flors hermafrodites, solitàries o fasciculades, perigoni de quatre divi-

sions, drupa ovoide, fulles oblongo-lanceolades . 616. Elaeagnus.

Plantes dioiques, amb les flors masculines en aments, les femenines

solitàries, perigoni de dues divisions, drupa subglobulosa, fulles lan-

ceolato-linears 617. Hippóphae.

Gènere 616. — ELAEAGNUS R. Br.

(Hom diu que el cinamom és l'eheagniis de Teofrast. De íXala, l'olivera, i iy-iér^, cast,

sagrat, com si diguéssim olivera sagrada.)

Flors hermafrodites o polígames, oloroses, solitàries o en fascicles axil•lars

de 2-3 flors, amb el perigoni tubulós acampanat, groc per dins, argentat per

fora, quadrilobat, de lòbuls triangulars, aguts, estigma globulós, drupa ovoide,

vermellosa, de la grandària d'una petita oliva, dolça. Arbres de 5-10 m, inermes

o espinescents, ramificats, fulles oblongo-lanceolades, curtament peciolades,

penninerves, d'un verd grisenc per sobre, cobertes per sota de petites efcames

blanc d'argent com els pecíols i les rames joves.
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Eleaenàcies.

E. «neuilifòlií

G. 6i6. - Elaeàgnus.

2.354- — E. angustifólia L.

(per Ics fulles estretes, compaiadcs amb les de

Z'E. latifolia del propi Limié.J

Sinonímia, — Arbre de plata, arbre del

cinamoni; cast., àrbol del paraíso, azufaifo

blanco, cinamomo; /;-., arbre du paradis, chalef,

olivier de Bohéme.

Geografia. Cultivat i subespontani al Vallès,

Bages. = Vores del Besòs, a Montcada (Vay.); ter-

renys àrids o pedregoses de Mollet a Martorelles (Jo-
ver!). - Maig-Juny.
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Gènere 617. -^ HIPPOPHAE L

(Algú ha volgut identificar Vhippophae de Dioscòrides amb l'espècie següent. Hom
deriva el mot de í'into<;, cavall, (pitó

,
jo mato, con si diguéssim matacavall.j

Plantes dioiqués, de flois verdoses, les masculines en amerts curts, laterals,

a l'axil•la de les escames, les femenines axil•lars, solitàries, breument peciola-

des, perigoni de dues divisions, bífid bisecte, drupa subglobulosa, d'un groc

ataronjat, de la grandària d'un pèsol, àcida. Arbustos de 2-3 m, espinosos, de

branques obertes, d'un bru fosc, densament íuUoses, fulles lanceolato-linears,

subsèssils, uninerves, d'un verd fosc per sobre, d'un blanc argentat, amb
petites escames brunes, per sota.

2,355. ~ ^• rhamnoídes L.

(perquè té una retirança amb els Rhamnus; és

la Rhamnoides florifera, salicis folio, de. Tourne-

fori.)

Sinonímia. —-Arç groc, espí groc; casí.,

cambrón, espino falso o amarillo; /;'., argousier.

Geografia.—Amb tot i que Colmeiro indica aquesta

planta als arenys de la zona inferior de Catalunya,

Costa diu que solament l'ha vist al jardí botànic de

la Universitat. El tenim d'Ejea de los Caballeros (Ara-

gó), tramès per Conrad Pujol. Hom el cultiva com a

planta d'ornament i també a les dunes, per tal de fixar l'arena. — Maig.

H. rhamnoides
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Família lui. CITINACIES A. Brogn.

(Del gènere Cytinus.)

Plantes inonoiques, de íiors vermelloses o groguenques, en capítol terminal

bracteolat, les superiors masculines, les inferiors femenines, perigoni marces-

cent, tubulós acampanat, quadrilobat, de lòbuls drets, vuit anteres scssils i

soldades a l'àpex d'una columna central, estil cilíndric, estigma discoidal,

amb 8-10 solcs, ovari adherent, fruit bacciforme, pulpós, unilocular, polis-

perm, de llavors enfonsades a la pülpa. Plantes perennes, carnoses, amb la

tija de 4-10 cm, dreta, obcònica, afil•la, escamosa, d'escames ovato-oblongues,

carnoses, densament imbricades; viuen paràsites sobre les arrels dels Cistus.

Gènere 618. - CYTINUS L.

(Els. grecs ".anomenaven /.úxtvoe;, cytinos, la flor del magraner; hom ha comparat l'es-

pècic s%üent, 'sovint d'un intens carmesí, amb la flor d'aquell arbust. Bahuin diu... mali

' punicae cylino simile est.)

2,356. — C. Hypocistis L.

(és mot que trobem en Dioscòrides i en gairebé

tots els autors prelinneans, format del grec óitó,

dessota, -AÍatoç , l'estepa, perquè viu paràsita a

ks.-arrels de diversos Cistus i surt a flor de terra

davall d'aquestes mates.)

Sinonímia. — Frare d'estepa, rabassot ''';

cast., chuperas, perlas, pinitas; /;., cytinet.

Mb.

O. Hypocistis Geografia. — Freqüent als estepars del litoral i del

Vallès, sobre les arrelà dels Cisius salviifolius, mon-

speliensis i albidus, dominant el color groc en les flors

i bràctees quan viuen sobre les dues primeres estepes i el vermell en les paràsites de la

darreia., d'acord amb les observacions de Masferrer i altres. S'endinsa fins a Vic (Masf.),

la Cellera (Cod.); ïMontsoliu i zona muntana d'Olot (\'ay.); Cantallops i Rcqiicsens

(Sen.). — Maig-Juny.

(i) També margalida, margalideta, filosa. (F. Q.).
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Família 102. - ARISTOLOQUIACIES Juss.

(Del gènere Aristolochia.

)

Plantes de tlors hermafrodites, groguenques o brunenques, solitàries o

fasciculades, perigoni acampanat, tn'fid, persistent o tubulós lingüiforme,

caduc, 6-12 estams, 6 estigmes radiants, fruit capsular, coriaci, amb sis cavitats,

septicida o de dehiscència irregular, polisperm. Herbes perennes, de rizoma

serpentejant o tuberós, fulles ovato-cordiformes o reniíormes, peciolades, opo-

sades alternes, enteres, sense estipules.

Flors terminals, solitàries, fulles oposades i reniíormes, perigoni acam-

panat, trífid, persistent, 12 estams 619. Asarum.
Flors axil•lars, solitàries o fasciculades, fulles alternes, ovato-cordiformes,

perigoni tubulós lingüiforme, caduc, sis estams. 62O. Aristolóchía.

Gènere 619. — ASARUM L

(Nora de l'espècie següent en Diascòrides i en tots els antics botànics. Hom el deriva

del grec «lapov, rebutjat, perquè no és planta pròpia per a guarnir corones.)

Flors negroses, peludes, curtament pedunculades, solitàries, terminals,

perigoni acampanat, trífid. de lòbuls iguals, ovats cuspidats, persistents,

dotze estams de tilaments curts i lliures, i per fruit ima càpsula subglobulosa,

coronada pel perigoni, de dehiscència irregular, llavors grisenques, rugoses.

Planta d'olor de pebre, desagradable, amb rizoma serpentejant, tija radicant,

que produeix branques curtes, ornades amb tres escames membranoses, a la

fi caduques, fulles reniformes, llargament peciolades, en nombre d' 1-3 parells,

subcoriàcies, reticulades venoses, lluents.
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2,357. — A- europaéum L.

(perquè, cssciil exòtiques les seves eoiigènoes,

aquesta és pròpia d'Europa.)

Sinonímia. — Atzarí; cast., àsaro, asara-

bàcaia, oreja de monje o de fraile, hierba ta-

bernera; /;-., azaret, cabaret, oreiUe d'homme.

Geografia. — Pinedes frescals de les muntanyes:

Catalunya, sense precisar localitat (Palau); immedia-

cions de Gin, a la vall de Bielsa (Lap.); Pireneus,

prop de Puigcerdà (Colm.); Espanya boreal i oriental,

r. (Wk.); Pircneu (G. et G., Coste). No la citen Loscos,

Bubani, ni Gautier. Rouy la considera no existent

als Pireneus. Vistes aquestes cites tan poc precises creiem problemàtica l'existència

d'aquesta espècie a Catalunya.

A. europaéum
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Gènere 620. — ARISTOLOCHIA L.

(AptTToXóytx, ja fou fiiipiat per Dioscòrides i Plini, i pels botànics picliiiueans, derivat

d' àp'.iiToi;, excel•lent i Xó'/ta, part, per haver reputat aquestes plantes molt bones per a

facilitar el part.)

Flors groguenques o brunes, axil•lars, solitàries o fasciculades, perigoni

irregular, tubulós, lingüiforme, caduc, sis estams ginandres, és a dir d'anteres

subsí'ssils i soldades amb l'estil per la cara dorsal, estigma amb sis lòbuls,

càpsula carnosa, a la fi coriàcia, nua, umbilicada a l'àpex en caure el perigoni,

?epticida, amb sis valves, llavors uniseriades a cada cel•la. Herbes d'olor

forta, amb les tiges estriades i les fulles alternes, ovato-cordiformes.

Í

Flors groguenques, fasciculades, peduncles molt més curts que v\ pccíol,

rizoma terpentcjant, tiges dretes 2,358- A. Clematitis.

\ Flors brunes, solitàries, peduncles tant o més llargs que el pecíol, rizoma

\ fibrós o tuberós, tiges ajagudes o ascendents 2.

'Rizoma fibrós, fulles de marges rosegats, amb el revers aspre i els nervis

prominents 2,359. A. Pistolóchia.

Rizoma tuberós, fulles de marges quasi llisos, amb el revers pubescent

i nervis no prominents 3

l'Rizoma ovoide o globulós, càpsula globulosa, fulles subsèssils, de sina

basilar estreta, quasi tancada 2,360. A rotunda.
Rizoma oblong, càpsula piriforme, fulles bastant llargament peciolades,

de sina basilar ampla, molt oberta 2,361. A. longa.

A Clematitis

2.358 — A. Clematitis L•.

(és cl nom d'una de les Aristolochia de Dioscò-

rides; derivat de x^[j.a, sarment, perquè és poc

moll sarmentüsa; l'cspècie linncana correspon

a /'Aristolochia Clematitis recta, de Bahnin.)

Rizoma llargaiucut scrpcntcjaiit, profund,

trencadís, d'arrels primes i tiges de 2-8 dm,

dretes, solcades, simples, fulles grans (6-10 cm
d'ample), aniplamcnt ovato-cordiformes, fina-

ment denticuladcs, aspres al marge, obtuses

escotades, mitjanament peciolades, amb la
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Aristoloquiàcies. G. 620. - Aristolóchia.

sina basilar molt oberta, lòbuls rodons, nervis bastant sortits, flors groguen-

ques, jasciculadcs a l'axil•la de les fulles superiors, curtament fedunculades, de

feduncles molt més curts que el pccíol, perigoni terminat amb una llengüeta

avaío-lanceolada, tan llarga com- cl tuh, càpsula ovoidc, pèndula, de la gran-

dària d'una nou.

Geografia. — Llocs arenosos o pedregoses: Castelló d'Empúries, als camps i vores de

recs. = Olot, Lledó, Cabanes (Vay.), Roses (Bab), Blanes i Malgrat (Llen.!).— Maig-Set.

2,359. - A. Pistolóchia L.

(nom d'una planta bona per a jacilitar cl part,

segons Plini; de Ttwroç, fidel, i Xóytot, part; és la

Pistolóchia de l'Eclusc, i /'Aristolóchia Pistoló-

chia dicta de Bahuin.)

Sinonímia. — Herba de la marfuga, herba

felera; cast., aristoloquia menor.

Rizoma fibrós, fasciculct i tiges de 2-4 dm,

prostrades ascendents, primes, simples o rami-

ficades, fulles petites (2-3 cm d'ample), ovades

friangtilars, cordifonncs, agudes, obtuses, esco-

tades o mucronades, curtament pcciolades, de sina basilar amplamcn-t oberta,

eroso-denticulades al marge, aspres, pàl•lides i de nervis prominents per sota,

d'un verd fosc per sobre, fiors brunes, solitàries, iguals o més llargues que les

fulles, peduncle molt més llarg que el pectol, perigoni pubèrul, de llengüeta

ovato-lanceolada, més curta que el tub, càpsula globulosa, pèndula, mitjana.

A. Pistolóchia

A. rotunda

Geografia. - Disseminada pels llocs àrids de tot el

país, des de les costes de Vallcarca i Ga^à, on abunda,
lins al Vallès, Penedès, Segarra, Urgell, Bages, Ber-
gadà i Ribes. = Partit d'Olot (Tex.), Llers, Figueres
(Sen.), Rocabruna (Isern!), Borredà, Priorat, Lleida,

Tremp, etc. (Costa). — Maig.

2,360. — A. rotunda L.

(és una de les tres Aristolóchia de Dioscòrides,

anomenada així pel rizoma arrodonit.)

Sinonímia. — Aristoloquia rodona, carbassa

pudenta; cast., aristoloquia redonda, corna-

musa.
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Rizoma iuberós, ovoidc, gros (fins de 4-5 cm, de diàm.) i tiges de 3-5 dm,

dretes, febles, simples o poc ramificades, fulles bastant grans (de 4-6 cm
d'ample), ovadcs anodoitidcs, cordiformes, obtuses o escotades, sèssils o curta-

iiiciit pecioladcs, de siua basilar estreta, quasi tancada, glabres per sobre, pu-

bescents per sota, enteres i llises al marge, flors groguenques, solitàries, tant o

més llargues que les fulles, peduncle violt viés llarg que cl pccíol, perigoni pubè-

rul, de Uengüeta ovato-oblonga, truncada cscotada, un poc més curta que el tub,

càpsula globulosa, pèndula.

Geografia. — Prats i llucs herbosos: Falda del Montseny, entre el poble i l'estació

de Gualba; Entroncament. = Pla de Barcelona (Salv.!) i del Llobregat (Costa, Vay.);

Girona, d'on s'interna fins a la Cellera, Osor i Amer (Vay.), la Cellera (Cod.). — Abr.-

Juny.

2,361. — A. longa L.

(és una altra de Ics Aristolóchia de Diosc àrides,

anomenada així pel rizoma allargat.)

Sinonímia.

toloquia larga.

Aristolòquia llarga; cast., aris-

Hom la distingeix de l'anterior, amb la

qual té gran afinitat, pel rizoma tuberós oblong

cilíndric, fulles mitjanes (3-5 cm d'ample),

ovades triangulars, cordiformcs, niitjananient pe-

cioladcs, de sina basilar ampla, molt oberta,

flors amb el peduncle quasi igual al pecíol,

perigoni glabrcscent, de Uengüeta lanceolada, ducs vegades més curta que el tub,

càpsula ovoido-piriforme, pèndula.

A. longa

Geografia. — Terres argiloses, cultivades o incultes: Marges del Besòs, prop de Ba-

dalona; camps immediats a Sabadell, r.; Gelida; Urgell, abundant als sembrats de Me-

nàrguens. = Pla de Barcelona i del Llobregat (Costa). Empordà, fins a Sagaró, Pla de

Martís (Vay.). Llers, Figueres (Sen.). Abr.-Juny.
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Família 103. — EUFORBIACIES JUSS.

(Del gènere Euphorbia)

Plantes monoiques dioiques, de flors verdes, groguenques o vermelloses,

en falses umbel•les, raïms, glomèruls o bé solitàries, amb el perigoni de 3-5

tèpals lliures o soldats, apètales o pentapètales, 4-15 estams lliures o poli-

adelfs, 2-3 estils lliures o soldats, enters o bífids, ovari sèssil o estipitat, lliure,

i per fruit una càpsula tri- o bicoca, de cel•les mono- o dispermes, general-

ment dehiscents amb elasticitat. Herbes o arbutos de fulles simples, enteres

o dentades, freqüentment alternes, amb estipules o sense.

Í' Arbustos de fulles persistents, coriàcies, oposades, perigoni de quatre

tèpals, quatre estams, càpsula sèssil, tricorne, de cel•les dispermes

626. Buxus.
\ Herbes de fulles, generalment, caduques, membranoses, 5-15 estams,

i càpsula pedicel•lada, no corniculada, cel•les quasi sempre monos-

'^ permès 2.

l'Plantes dioiques, perigoni tripartit, 8-12 estams, dos estils, càpsula

bicoca, fulles oposades, amb estipules 622. Mercurialis.

I

Plantes monoiques, perigoni quinquepartit, càpsula tricoca, fulles quasi

sempre alternes 3.

'Plantes lactescents, flors en falses umbel•les, les masculines monandres,

en nombre de 8-15 al volt de la femenina estipitada, el conjunt voltat

d'un involucret que simula el perigoni d'una flor hermafrodita

621. Euphorbia.
[Plantes no lactescents, flors en raïms o solitàries, les masculines i les

femenines separades i cadascuna amb el seu perigoni .... 4.

Flors vermelloses, totes apètales, en raïms espiciformes, estams indefi-

1 nits, poliadelfs, un sol estil, càpsula espinosa, fulles grans, palmati-

; nerves 623. Ricinus.

^
Flors groguenques, les masculines petalíferes, les femenines apètales,

quasi sempre cinc estams monadelfs, tres estils, càpsula reticulada

o berrugosa, fulles petites, penninerves 5.
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^Planta anual, grisenca, tomentosa, de tija dreta, fulles ovato-rombals,

sinuades dentades, llargament peciolades, caduques, flors en raïms

axil•lars o terminals, càpsula berrugosa, de cel•les monospermes

624. Cróton.
(Planta perenne, glaucescent, glabra, de tija prostrada ascendent, fulles

transovato-orbiculars, enteríssimes, subsèssils, persistents, flors axil-

lars, solitàries, càpsula reticulada, de cel•les dispermes

625. Andracne.

5

Gènere 621. - EUPHÓRBIA L.

(El mot el trobem ja en Dioscòridcs, i Plini ens conta que la planta fou descoberta per

Juba, rei de la Líbia, que li donà el nom del seu metge. Els autors prelinneans ano-

menaren Tiihymalus la majoria de les Euphórbia, i reservaren el nom de Euphoibia

o Euphorbium per a les cactiformes; el gènere linneà les comprèn totes.)

Flors, generalment, groguenques, en falses umbel•les o en cimes multí-

pares acompanyades d'un involucre polifil•le, les masculines reduïdes a un sol

estam, reunides en nombre de 8-15 al voltant d'una de femenina estipitada,

el conjunt voltat d'un petit involucre quinquefil•le, els lòbuls del qual alternen

amb altres tants apèndixs carnosos i petaloides (glàndules) procedents de les

estipules de les cinc bràctees concrescents, que simulen el perigoni d'una

fior hermafrodita; càpsula exerta per un costat de l'involucre, tricoca, de cel•les

monospermes. Herbes o petits arbustos lactescents, de fulles alternes, rara-

ment oposades i amb estipules.

)
Fulles caulinars oposades i generalment amb estipules .... 2.

(Fulles caulinars alternes i sense estipules 'j.

• Tija dreta, robusta, poc lamificada, fulles sense estipules, quadriseria-

des, sèssils, equilàteres, càpsula gran (d'uns 2 cm)

2,362. E. Làthyris.
^Tija ajaguda o ascendent, ramosa dicotòmicament, ± feble, fulles

estipulades, biseriades, breument peciolades, inequilàteres, càpsula

petita (de 2-5 mm) 3.
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''Tiges ascendents, capbaixes, fulles ovato-oblcngues, de 2-4 cm, tii-

nerves, finament serrades, flors en petites cimes, càpsula de 2 mm,
llavors arrugades transversalment, planta un poc peludaÍ2,363. E nútans.

Tiges ajagudes, fulles ovades o el•líptiques, d'i cm o menys de llarg,

uuinerves, flors solitàries, plantes generalment glabres ... 4.

(Càpsula de 4-5 mm, llavors relativament grans (uns 3 mm), blanqui-

noses, ovoides, llises, tija i fulles un poc carnoses

2,364. E. Peplis.

Í Càpsula de 2 mm o menys, llavors molt petites (a penes d'i mm),

grisenques, ovoido-tetràgones, solcades i rugoses, tiges i fulles

primes 5.

l'Càpsula de carenes pestanyoses, llavors de cares planes o subcòncaves,

amb 5-7 solcs transversals i paral•lels, branques lloríferes i entrenusos

curts, simulant raïms fullosos 2,365. E. prostrata.

^
Càpsula glabra, llavors de cares ± convexes, de solcs transversals irre-

gulars i anastomosats, branques floríferes d' entrenusos més llargs

que no simulen raïms fullosos 6.

l'Apèndix de les glàndules d'un blanc groguenc, generalment trilobat,

llavors cendroses o negroses, amb arrugues ben manifestes i anasto-

mosades, fulles suborbiculars o transovades

6 / 2,366. E. Chamaésyce.
jApèndix de les glàndules purpuri, enter o lleugerament lobat, llavors

rossenques, obscurament rugoses, fulles oblongues

2,367. E. Engelmannii.

{Glàndules de l'involucre enteres 8.

Glàndules de l'involucre semilunars 21.

[Plantes anuals, d'arrel cònica, freqüentment unicaules .... g.

[Plantes perennes, de rizoma gruixut, multicaules 11.

l'Càpsula llisa, llavors alveolades reticulades, umbel•les de cinc radis,

bràctees i fulles transovades, denticulades en llur meitat superior

9 / 2,368. E. helioscópia.

[Càpsula coberta de tubercles, llavors llises, lluents, bràctees triangulars

ovades 10.
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Í

Càpsula subglobiilosa, amb solcs superficials, tubercles hemisfèrics, poc

sortits, llavors brunenques, amb carúncula, planta robusta

2,369. E. platyphylla.
'"

\ Càpsula trígona, amb solcs profunds, tubercles cilíndrics, prominents,

llavors d'un bru vermellós, amb carúncula molt petita, planta feble

2,370. E. stricta.

(Tija grui.xuda, herbàcia 12.

(Tija prima, herbàcia llenyosa 16.

1 Plantes enterament glabres, fulles enteres, sèssils, llavors llises,

12 ( brunes 13.

(Plantes ± peludes 14.

^Tija de 8-12 dm, amb nombroses branques axil•lars estèrils, fulles

oblongo-lanceolades, atenuades a la base, umbel•les amb nombrosos

radis, bràctees transovades, càpsula tuberculosa

13 ( 2,371. E. palustris.

JTija de 2-3 dm, densament fuUosa, fulles oblongues, les superiors cordi-

formes, umbel•les de cinc radis, bràctees reniformes, càpsula sub-

rugosa 2,372. E. isatidifólia.

rFuUes enteríssimes, oblongues, obtuses, càpsula glabra, fortament tu-

I berculosa, llavors blanquinoses 2,373. E. hiberna.
'*

j
Fulles finament dentades, oblongo-lanceolades, agudes o obtuses, frc-

\ qüentment peludes, breument tuberculoses, llavors brunes. . 15.

Càpsula trígona, de 3-4 mm, amb solcs profunds, breument tuberculosa,

llavors finament granelludes puntejades, umbel•les d'un verd grisenc,

planta peluda 2,374. E. pubéscens.
"^ ^Càpsula subglobulosa, de 4-6 mm, amb solcs superficials, subtubercu-

losa, llavors llises, umbel•les grogues, planta peluda o glabrescent

2,375- E. pilosa.

/Umbel•les verdes a la florescència, tiges amb petites escames a la

j6 ) base 17.

I

Umbel•les grogues a la florescència, tiges no escamoses a la base, que

[ surten en gran nombre d'un rizoma llenyós l8-

116



FLORA DE CATALUNYyV

Euforbiàcies. G. 621. -Euphórbia.

'Rizoma més gruixut que la tija, amb protuberàncies còniques seguides,

tija rodona, Mles de 3-4 cm, glàndules de l'involucre purpúries,

càpsula amb tubercles cilíndrics 2,376. E. dulcis.

17 ( Rizoma tan prim com la tija, amb protuberàncies ovoides i distants,

tija angulosa estriada a la part superior, fulles de prop de 2 cm, glàn-

dules de l'involucre grogues, càpsula amb tubercles hemisfèrics

2,377. E. angulata.

/Fulles enteríssimes, glabres, linears lanceolades, mucronades, umbel•les

\ de 6-15 radis, càpsula de 2 mm, llisa, llavors també llises, grisenques

„ ) 2,378. E. Gerardiana.

I

Fulles finament dcnticulades, pubescents pestanyoses, ovato-lanceola-

des, mútiques, umbel•les de 4-5 radis, càpsula de 3-4 mm, bfrru-

gosa 19.

Tija de 25-40 cm, fluixament fullosa, fulles de 2-3 cm, verdes, blanes,

ovato-lanceolades, dcnticulades, agudes, bràctees ovades

2,379. E. verrucosa.
^ \ïija de 5-25 cm, densament fullosa, fulles de o'5-i'5 cm, d'un verd

obscur, les superiors purpurescents, subcoriàcies, el•líptiques o Irans-

ovades espatulades 20.

l'Tija de 5-10 cm, gruixuda i llenyosa a la base, fulles el•líptiques o oblon-

gues, glàndules transversalment ovalades, càpsula amb tubercles he-

misfèrics, superficials, llavors grisenques, amb pics blancs

20 ( 2,380. E. flavícoma.

JTija de 15-25 cm, fulles el•líptiques o transovato-espatulades, finament

serrades, glàndules de l'involucre reniformes, càpsula amb tubercles

cilíndrics, llavors negres 2,381. E. polygalifólia.

l'Plantes anuals, d'arrel cònica, llavors rugoses, alveoladcs o sol-

I
cades 22.

\ Plantes perennes, de rizoma gruixut o llenyós, rarament prim i ser-

( pentejant, llavors generalment llises 27-

21

'Fidles transovades o orbiculars, coques amb dues ales dorsals separades

per un solc, llavors hexàgones, amb les dues cares internes sol-

22 ( cades 23.

[Fulles linears o lanceolades, coques àpteres, llavors tetràgones, ovoides

o hexàgones, amb les sis cares solcades 24.
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Í

Llavors d'1'5 mm de llarg, amb una línia de tres punts a les cares late-

rals i de quatre a les dorsals, fulles transovades, d'i cm de llarg, tiges

^etes 2,382. E. Peplus.
^ \ Llavors d'i mm de llarg, amb una línia de dos punts a les cares laterals

í i de tres a les dorsals, fulles suborbiculars, de men3's d'i cm, tiges

'. prostrades difuses 2,383. E. peploídes.

l'Bràctees linears o lanceolades, plantes molt primer, de 3-15 cm, corns

I
de les glàndules llargs, setacis 25.

JBràctees ovades o orbiculars, rnucronades, plantes de 10-40 cm, corns

\ de les glàndules no setacis 26.

I

Llavors tetràgoncs, grisenques, tuberculoses, càpsula llisa amb solcs

superficials, fulles linears, truncades o refuses. 2,384. E. exigua.

25 "^Llavors hexàgones, blanquinoses, amb un solc longitudinal a cada cara,

càpsula finament rugosa al dors de les coques, amb solcs profunds,

fulles oblongues 2,385. E SUlcata.

' Umbel•les de 3-5 radis, corns de les glàndules curts, càpsula de 2 mm,
llisa, llavors tetràgones, amb solcs transversals, fulles caulinars lan-

2g / ceolades, trinerves 2,386. E. falcata.

jUmbel•les de 5-7 radis, corns de les glàndules llargs, càpsula de 3 mm,
finament granelluda, llavors ovoides, amb fossetes irregulars, fulles

linears, uninerves 2,387. E. segetalis.

(Llavors reticulades rugoses 28.

I Llavors enterament llises 29.

^Umbel•les de 10-15 radis de 5-6 cm, corns de les glàndules llargs i clavi-

formes, càpsula finament granelluda, llavor? cilindroides, grises, fulles

blanes, lanceolato-linears 2,388. E. biumbellata.
28 JUmbel•les de 3-5 radis de 2-3 cm, corns de les glàndules curts i aguts,

càpsula llisa, llavors tetràgono-ovoides, cendroses i a la fi olivàcies,

fulles coriàcies, les inferiors linears, imbricades, les superiors el•líp-

tiques i distants 2,389. E. pauciflora.

JBràctees travades a parells a la base, fulles inferiors persistents. 30.

|Bràctees lliures, fulles inferiors caduques 31.

/ Tija subllenyosa a la base, fulles oblongo-transovades, umbel•les de 5-10

I
radis, glàndules grogues, de corns subulats convergents, càpsula gla-

bra, coques solcades 2390. E. amygdaloídes.

Tija llenyosa a la base, fulles oblongo-lanceolades, umbel•les amb nom-

brosos radis, glàndules atropurpúries, de corns curts i gruixuts, càp-

sula peluda, coques no solcades 2,391. E. Charàcias.
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ÍTija llenyosa o subllenyosa a la base, fulles coriàcies, oblongues o lan-

31 \ ceolades, mucronad.es 32.

(Tija herbàcia, fulles blanes, no coriàcies 34.

'Tija llenyosa a la base, d'i m o més, vermella, ramificada dicotòmica-

ment, fulles lanceolades, verdes, umbel•les de 5-8 radis, glàndules

truncades escotades, corns obtusos, càpsula glabra

2,392. E. dendroídes.
[Tija subllenyosa a la base, de 3-6 dm; simple o poc ramilicada, fulles

glauques, glàndules escotades, corns curts 33.

32

33

34

Fulles dretes, imbricades, de 8-15 mm, oblongues, umbel•les de 3-6 radis,

glàndules de corns aguts, càpsula de 5-6 mm, coques granelludes

2,393- E. Paràlias.

I

Fulles pàtulo-reflexes, de 2-4 cm, oblongues o lanceolades, umbel•les de

5-15 radis, de corns obtusos, càpsula de 3-4 mm, coques lleugerament

rugoses 2,394. E. nicaensis.

' FuUes serrades, ovato-lanceolades, les superiors ovato-cordiformes,

acuminades, umbel•les de 3-5 radis, glàndules a penes escotades,

corns curts, obtusos, càpsula de 5 mm, llisa . . 2,395. E. serrata.

I
Fulles enteres o denticulades a l'àpex, les superiors ni cordifonnes

ni acumJnades, glàndules manifestament escotades, càpsula de

3 mm 35.

(•Umbel•les de 2-5 radis, sense branques estèrils sota d'elles, glàndules

amb els corns molt llargs, setacis, càpsula llisa, llavors ovoides trun-

cades, fulles transovades o oblongues, apiculades

35 / 2,396. E. terracina.

) Umbel•les multiradiades, amb nombroses branques estèrils sota d'elles,

corns de les glàndules curts, càpsula ± xagrinada, llavors

ovoides 36.

'Fulles linears, les de les branques estèrils reunides en pinzell, bràctees

niútiques, càpsula totalment xagrinada . . 2,397. E. Cyparissias.

36 / Fulles lanceolades o lanceolato-linears, les de les branques estèrils no

reunides en pinzell, bràctees mucronades, càpsula solament xagrinada

al dors de les coques 2,398. E. Esula.
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2,362. — E. Làthyris L.

(XaSufjtç, és el nom que donà Diosc àrides a

una llctctcsa, que els autors frelinneans iden-

tifiquen amb aquesta espècie.)

Sinonímia.— Cagamuja; cast., tàrtago, hieiba

topera, catapucia menor; fr., épurge, petite

catapuce.

Biennal, d'arrel cònica, ramificada, tija de

5-10 dm, dreta, robusta, fistulosa, glabra, glau-

ca, ramificada superiorment, fullosa, fulles qua-

driseriades, oblongo-lanceolades, obtuses, mu-

cronades, enteríssinies, uninerves, d'un verd fosc per sobre, glauques per sota,

scssils, sense estipules, les superiors o bracteals ovades acuminades, amplexi-

caules, umbel•la gran, glàndules de l'involucre semilunars, de corns curts,

obtusos, càpsula molt gran (2 cm), ovoido-trígona, glabra, coques rodones, llises,

llavors de 5 mm, ovoides, truncades a la base, brunes, reticulades rugoses,

amb carúncula.

Geografia. — Terres incultes o cultivades pròximes a les habitacions: abunda a la

falda del Montseny, prop de Gualba, on sembla perfectament espontània = Partit

d'Olot {Bolòs!, Tex.), Montserrat (Salv.!, Costa); entre la Font Groga i Sant Medir,

prop de Barcelona (Jover), Besora. Olot, Castellfollit, Guilleríes, Vilarnadal (Vay.),

Seu d'Urgell (Bub.), Llers, Cabanes (Sen.) — Maig-Ag.

2,363. — E. nútans Lag. — E. Preslii

Guss.

(del llatí nutare, inclinar-se, per la tija cap-

baixa; dedicada a Jan Simtopluk Presl, pro-

fessor de botànica a Praga en el segle xix i autor

de les DelicicE Pragenses on consignà aquesta

planta amb el nom íí'Eupli. androsa;mifolia.)

Anual, d'arrel cònica, ramificada, tija de

3-6 dm, ascendent, capbaixa, ramificada dico-

tòmicament, un poc peluda, fullosa, fulles

oposades, dístiques, ovato-oblongues, de 2-4 cm,

in equilàteres, finament serrades, obtuses, cur-

tament peciolades, trinerves, poc peludes, d'un

verd fosc per sobre, més pàl•lides per sota, freqüentment amb taques pur-

púries, estipules petites, triangulars, pestanyoses, flors en petites cimes corim-
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boses terminals, glàndules onades arrodonides, blanques, enteres, càpsula petita

(2 mm), trígona, glabra, llisa, de coques ohscurament carenades, llavors ovato-

quadrangulars, petites, amb arrugues transversals irregulars, brunes, sense ca-

rúncula.

Geografia. — Trobada per primera vegada a Catalunya als sembrats de la «Mitjana
Gran», de Lleida, el setembre de 1890; la retrobàrem després a Golmés, Gelida i Caldes
de Montbui = Artesa de Segre (Mahiquer, S); Armentera, de l'Empordà (Llen.!), la

Cellera (Cod.!). — Jul.-Sot.

E. Peplis

2,364. — E. Peplis L.

(Dioscòrid'::, cus donà amb el nom de ne;tXlç

una llcteresa marinenca de fulles semblants a

les de la cerdolaga, en grec irs;rXiov, que els

autors han identificat amb aquesta espècie.)

Sinonímia. — Lleteresa, com a altres eufòr-

bies; cast., euforbia de orejuelas, péplide.

Anual, d'arrel cònica, prima, llarga, poc

ramificada i tija de o'5-2 dm, prostrada difusa,

gruixudeta, glabra, dicotòniica, difusa, verme-

llosa, fulles ovato-oblongues, oposades, dístiques,

molt incquilàteres, amb un dels marges allargat en ampla orella rodona, curta-

nient peciolades, molt obtuses o escotades, uninerves, enteres, glauques, més
pàl•lides per sota, a la íï vermelloses, gruixudes, amb estipules setàcies, flors

axil•lars, solitàries, breument pedunculades, glàndules amples, rodones, en-

teres, vermelloses, càpsula relativament gran

(4-5 mm), trígona, glabra, de coques rodones,

llises, llavors de 3 mm, ovoido-còniqiics, llises,

d'un gris perla,sense carúncula.

Geografia. — Arenys marítims de Barcelona i de

tota la costa llevantina. — Maig-Ag.

E. prostrata Ait. (Boiss., 12,

prostrata

2,365
làm. 17).

(del llatí prostratus, prostrat, per Ics tiges

decumbcnts.)

Anual, d'arrel cònica, prima, poc ramificada,

tija d'i-2 dm, prostrada difusa, filiforme, gla-
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bra pubescent, ramificada, fulles el•líptiques quasi rodones, oposades,

dístiqucs, un poc inequilàteres, peciolulades, obtuses, denticulades a l'àpex,

glauques, glabres per sobre, pubescents per sota, espurnejades de nombrosos

punts translúcids, obscurament trinerves, molt petites (5-6 mm), amb esti-

pules triangulars, feses, flors axil•lars, solitàries, rames floriíeres amb entre-

nusos tan curts que simulen petits raïms fuUosos, glàndules suborbiculars,

molt petites, càpsula trígona, coqi^es carenades, amb les carenes agudes, hís-

pides pestanyoses , llavors molt petites, grisenques, ovoido-tetràgones, amb 5-7

solcs transversals, bastant regulars i paral•lels a cada cara, sense carúncula.

Geografia.—Originària de l'Amèrica i de l'Africa tropicals i subtropicals: Abundant
al voltant de l'estació de Gelida. =Igualada (Qaeralt!).— Jul.-Set. 1913 i següents legi.

ífl•^ W/B

E. Chamaésyce

2,366.— E . Chamaésyce L.

(de )(a[j.atpox-/j, noDi grec d'una petita llcteresa

de fulles lenticulars, que els autors prelinneans

identificaren amb aquesta planta; format de

'/ji-'^M, nan, i aux-í], figuera, com si diguéssim

íiguereta, segurament pels fruits rodonets i per

ésser planta lactcscent.)

Anual, d'arrel cònica, prima, i tija pros-

trada difusa, filiforme, ramificada, pubescent

o glabrescent, fulles suborbiculars o transova-

dcs, oposades, dístiques, peciolulades, un poc

inequilàteres, escotades a l'àpex, enteres a la

base, denticulades superiorment, glauques, glabres, subtrinerves, molt peti-

tes (5-6 mm), amb estipules setàcies, flors axil•lars, solitàries, glàndules gro-

guenques, molt curtes, trilobades, càpsula petita (a penes de 2 mm), trígona,

ordinàriament glabra, de coques obscurament carenades, llises, llavors molt
petites, cendroses o negroses, ovoido-tetràgones, amb arrugues transversals ben

manifestes i anastomosades.

Geografia. — Terres cultivades o incultes, arenoses o pedregoses: Al litoral, Vallès,

Bages, Berga, Bagà cap a Coll de Jou; Figueres = Tortellà i altres indrets del partit
d'Olot (Tex.), S. Marti Sapresa (Cod.!) Llers (Senn.). — Maig-Set.

N. B. — Aquesta planta és fàcil de confondre, i creiem que s'hi ha confós, amb l'an-
terior espècie i amb la següent, però un examen acurat de les llavors basta per a distin-

gir-les.
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E. Engelmannií

Euforbiàcies.

3,367. — E. Engelmannii Boiss., con-
siderada com var. radicans de l'E. Cha-
maésyce.

(dedicada a Georg Engelmann, metge alemany

del segle xix, consagrat a l'estudi de la flora

de Nord-Amèrica, que, en un manuscrit, designa

aquesta planta, t;ste Boissier, com a E. hortensi?.)

Anual, d'arrel cònica, dura i tija d'i-1'5 dm,

prostrada difusa, radicant a la base, filiforme,

ramifiícada, tortuosa, glabra, fulles el•líptiques,

oposades, dístiques, un poc inequilàteres, pe-

ciolades, obtuses, enteres, glauques, glabres,

obscurament trinerves, diminutes, amb esti-

pules lanceolades, fimbriades, flors solitàries, axil•lars, glàndules piirpúries,

enteres o lleugerament lobades, càpsula molt petita (i'5 mm), trígona, de

coques carenades, glabres, llises, llavors d'un blanc rosat, ovoido-teíràgones,

obscurament rugoses.

Geografia. — Oriünda de Xile, abunda als arenals del Morrot al peu dt- Montjuïc
i vora la via ferrada. — Oct. de 1913 leg. Senn., Sallent i Cad. — Multiplicada com a
mala herba a Terrassa.

2,368. — E. helioscópia L.

(és mot que ve de Diotcòrides, emprat per gai-

rebé tots els botànics prclinneans: de TjXtoç, el

sol, i axoTtéco, jo miro, perquè la inflorescència

volta seguint el curs diürn del sol.)

Sinonímia. — Lletera, lleterola, mal d'ulls;

cast., lechetrezna; fr., réveille-matin.

Anual, d'arrel cònica, flexuosa, tija d' 1-4 dm,

dreta o ascendent, gruixudeta, simple o ra-

mificada a la base, fulles transovades cuneï-

jormcs, rodones o escotades a l'àpex, finament

serrades en llur meitat superior, alternes, les umbel•lars més grans, les infe-

riors atenuades en curt pecíol, umbel•la ampla, amb cinc radis tricotòmics i

després dicotomies, bràctees transovades com les fulles superiors, però més
grans, glàndules rodones, entere\ grogues, càpsula de 3-5 mm, glabra, llisa, de

coques rodones, estils subbífids, llavors de 2 mm, ovoides, brunes, reticulades

alveolades, amb carüncula ovada.

E. helioscópia
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Geografia. — Comuna a les hortes i llocs herbosos de tot el país, des del litoral al

Pireneu— Abr.-Set.

2,369. — E. platyphylla L.

(és cl Tithymalus platyphyllos de Lconard

Fuchs, en cl segle xvi; de jrXatòç, ample, i cpóXXov,

jnlla, per Ics seves fulles relativament omples.)

Anual, d'arrel cònica, ramificada, tija de

3-8 dm, dreta, bastant robusta, glabra, simple

o un poc ramificada a la part superior, fulles

oblongo-lanccolades, agudes, primes, finament

denticulades, les inferiors atenuades en pecíol,

les superiors sèssils, bràctees ovato-triangulars,

mucronades, denticulades, umbel•la gran, de

cinc radis tri- i bifurcats, glàndules transver-

salment ovades, enteres, grogues, càpsula de 2-3 mm, subglobiílosa, amb solc&

superficials, coques rodones, amb peiits tuhercles hemisfèrics, llavors de 2 mm,
ovoides, brunes, llises, lluents, amb una petita carúncula.

E. platyphylla

Geografia. — Terres cultivades, hortes, vores de caniins: Lleida, Olot, Castelló d'Em-
púries = Cap a Vic (Costa, Masf.), Caseres (Loscos); Lluçanès, Ripoll, Anier, Alt i

Baix Empordà (Vay.); Anglès, S. Julià (Cod.!), Cierp (C. et S.). — Jul.-Ag.

2,370. — E. stricta L.

(del llatí strictus, estricte, per la tija rígida.)

Hom la distingeix de l'anterior, amb la qual

freqüentment sol confondre's, per ésser més
petita, més prima i més rígida, per la floració

més primerenca i les flors més petites, per

ésser més ramifixada, de branques més esteses

i fulles més primes, per la càpsula tres vegades

més petita, globulosa trígona, amb tres solcs

profunds, coberta de tubercles cilíndrics i pro-

minents, per les llavors més petites, llises, d'un

bru vermellós, lluents; planta pudent.

Geografia. —Cultius, boscos, vores de camins: Vall de la Noguera Pallaresa (Timb.).
Juny-Jul.

124

I



FLORA DE CATALUNYA

Euforbiàcies. G. 62I.-Euphórbia.

2,371. — E. palustris L.

(del llatí palustris, pal•iistrc, pertanyent alsaigtia-

violls, -perquè s'hi fa.)

Perenne, de rizoma molt gruixut i tija de

8-12 dm, dreta, robusta, glabra, amb nombroses

branques estèrils i floríferes, fulles oblongo-

lanceolades, d'un verd bonic, sèssils, obtuses,

enteres o denticulades, les de les rames més

estretes i acostades, bràctees transovades, um-

bel•la de nombrosos radis, groga, glàndules

rodones, enteres, brunenqucs, càpsula gran (5-6

mil•límetres), írigona, amb soles profunds, co-

ques rodones, cobertes de tubereles rodona, desiguals, llavors subglohuloses

,

llises, brunes pruïnoses, lluents, amb carúncula orbicular, sèssil.

Geografia. — Llocs humits o pantanosos. Empordà, prop de l'Escala (Llen.!), prop

d'Olot (Bolòs, ex Costa). — Maig-Jul.

E, palustris

E. isatidifólía

gratí (prop d'i cm)

2,372— E. isatidifólía Lamk. (V. Ico-

nes Euphorb., Boiss., pàg. 18. làm. 64).

(perquè les fulles recorden les de /'Isatis, cl

pastell.)

Perenne, de rizoma gruixut, tuberós, vertical,

amb la tija de 2-3 dm, dreta, estriada, robusta,

gruixudeta, simple, densament fullosa, fulles

oblongues, sèssils, obtuses, uninerves, enterís-

simes, consistents, glabres, les inferiors esqua-

miformes, les umbel•lars ovato-cordiform.es,

bràctees triangulars cordiformes, umbel•la de

cinc radis bífids, glàndules reniforntes, càpsula

globulosa trígona, un poc rugosa, glabra, coques rodones.

llavors ovoido-subtetràgoncs, brunes, pàl•lides, finament venoses reticulades, ca-

rúncula cònica deprimida, lobulada al marge.

Geografia. —Terrenys argilosos calcaris de l'Espanva oriental, r.: Lleida, Serra do

Canyi•lles o de Malgovern, 31; maig 1891 legi (Vidit Pau) = Llocs àrids de Lleida (Costa,

sub. E. litellina Losc. et Pardo. — £. hyberna Pourr., non L.); Aragó (Salv.li, abundant

als voltants de Chiprana (Losc. et Pardo). Idènt.ca a la de Serra Mariola, tramesa

per Pau.
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2.373. — E. hiberna L.

(pcrquc viu a Hibernia, novi llatí d'Irlanda;

pròpiament hauria d'ésser hibernica.)

Perenne, de rizoma gruixut i tija de 3-6 dm,

dreta, robusta, quasi simple, glabra, estriada,

fullosa, fulles el•líptico-oblongues, primes, sès-

sils, obtuses o escotades, enteres, les umbel-

lars el•líptiques, umbel•la generalment de cinc

radis, una o dues vegades bifurcats, bràctees

ovades, obtuses, enteres, groguenques, lliures,

glàndules rcniformcs, enteres, brunes, càpsula

de 5-6 mm, amb solcs profunds, glabra, coques

cobertes de tubercles cilíndrics, obtusos, llavors grosses, ovoido-globuloscs,

blanquinoses, llises, lluents, amb carúncula petita i estipitada.

Geografia. — Boscos i paratges herbosos de les muntanyes: Montseny, a la vora de
la riera de Sta. Fe, enfront de can Corbera; Gualba, r. = Plana de Vich, r. {Mar,f.); Ripoll
i valls pirenenqlies. Maleïdes i Port de Benasc (Costa), Bosost (Compii.! in Hb. Cad.);
Viella, Artiga de Lin, Pomero, Aignamoix, Ruda, Montgarri i tota la Vall (Llen.!), Ruda,
Bosost (C. et S.); carena fronterera pròxima a Cerdanya (Gaut.). — Jnny-Jul.

2.374. — E. pubéscens Desf.

(del llatí pubescere, fer-se púber, perquè les

fulles solen estar guarnides de pèls fins i delicats,

com cl pel moixí dels inicis de la pubertat.)

Perenne, de rizoma primet i tija de 3-6 dm,

dreta o ascendent, bastant robusta, general-

ment simple o amb algunes branques floríferes,

peluda o glabrescent, fulles oblongo-lanceola-

des, agudes, generalment peludes, finament

dentades, semiamplexicaules, les basilars ate-

nuades en pecíol, les umbeliars lanceolades,

mucronades, denticulades, lliures, glàndules ro-

dones, grogues, enteres, càpsula de 3-4 mm, globulosa trígona, amb solcs pro-

funds, coques ± peludes i tuberculoses, llavors ovoides, brunes, finament punte-
jades granelludes, lluents, amb una petita carúncula reniforme.

Geografia. — Comuna a les terres humides i a les vores de les aigües: Al litoral, Mort-
cada; horta de Lleida; Urgell, al peu de Camcins a la vora de la Noguera Ribagorçana;
Penedès, cap a Pontons = Pla del Llobregat (Costa), Castelló d'Empúries, Banyoles,
Lledó (Vay.); Avià, Bagà (Puj., C), Cabanes (Senn.). — Maig.-Ag.

E, pubéscens
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2,375. — E. pilosa L.

(perquè és peluda.)

Perenne, de rizoma gruixut i tija de 3-6 dm,

dreta, robusta, ramificada a la part superior,

fulles ohlongo-lanccolades, sèssils, agudes o ob-

tusiúscules, finament denticulades o quasi en-

teres, atenuades a la base, primes, uninerves,

peludes o glabrescents, les umbel•lars ovades,

mucronades, denticulades, bràctees d'igual for-

ma, però més curtes, quasi enteres, umbel•la

de 4-6 radis, glàndules rodones, enteres, gro-

guenques, càpsula de 4-6 mm, subglobulosa

irígona, de solcs superficials, peluda o glabra, Uisa o amb petits tubercles, llavors

OL'oidcs, brunes, lluents, amb carúnada orbicular.

P longtfólia Rouy — Tija més alta, més robusta, glabra, fulles caulinars

més llargues, lanceolades (8-10 per i'5-2 cm), càpsula glabra, papil•losa,

més gran.

Geografia. — Boscos humits i llocs herbosos: Ribes; Olot, vores del Fluvià, molt co-

muna = Cap a Lleida (Co-ta), Camprodon, Vidrà, S. Ojirze de Besora, Marc de Déu
del Munt, d'on baixa fins a Lledó i Vilafant (Vay.), Anglès (Cod.!). La p longifolia Rouy
a l'Entroncament. — Juny-Jul.

E. pilosa

2!376. — E. dulcis L.

(és la Esula dulcis dels autors prelinneans , i cl

Tithymalus montanus non aeris de Bahuin,

per la manca d'acritud del làtex.)

Perenne, de rizoma horitzontal, format per

articles carnosos, curts, seguits, més grui.xuts

que la tija, cbliquament articulats, tija de 3-5

decímetres, dreta, rodona, quasi simple, esca-

mosa a la base i amb algunes branques florífe-

res infraumbel•lars, fulles blanes, oblongues, les

inferiors transovato-cuneïformes, totes atenua-

des a la base o breument peciolades, obtuses

o escotades, entens o finament serrades en llur meitat superior, les umbel•lars

ovaío-lanceolades, quasi enteres, bràctees ovato-triangulars, umbel•les de cinc

radis prims, una o dues vegades bifurcats, glàndules rodones, enteres, d'un

E. dulcis
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púrpura fosc, càpsula de 2-3 mm, amb solcs profunds, glabra peluda, coques

rodones, guarnides de tuhcrcles cilíndrics i dcsigiials, llavors ovoido-glohuloses,

biunes, Uiscs, lluents, amb carúncula petita i estipitada.

Geografia. — Boscos i llocs frescos; La Cellera, prats de les Brugueres (Coo.!); pa-

ratges ombrívols dels Pireneus; muntanyes d'Olot, Guilleries, Montseny, Mare de Dén

del Munt, Consacabra (Vay.); al peu del Port de la Picada, Artiga de Lin (Zett.), Pomero

(Lltn.!). — Jul.-Ag.

2,377. — E. angulata Jacq.; subsp. de

l'anterior apud Rouy
(perquè té la tija angulosa supcriormcnt.)

Hom la distingeix de l'anterior pel rizoma

prim i llargament serpentejant, del gruix de la

tija, amb petits íubercles ovoides, separats, tija

feble, finament angulosa-estriada a la part su-

perior, per les fulles més petites, el•líptiques,

més serradetes, les umbel•lars més curtes ovaio-

rombal-, més denticidades, obtuses, radis um-

bel•lars més prims, glàndules reniformes, enteres,

grogues a l'antesi, després ataronjades i bru-

nenques, càpsula més petita, de solcs menys profunds, amb tubercles hemisfè-

rics menys nombrosos, llavors més petites.

E. angulata

Geografia. — Boscos del Pireneu: Bergadà a la Baga de Ginebret (Puj., Cl); roques

del Coll de Malrem, sobre Rocabruna; Ribes, St. Amanç (Vay.); pastures, al peu del

Port de Benasc (Zett.). — Abr.-Jul.

E. Gerardiana

2,378- — E. Gerardiana Jacq.

(dedicada a Louis Gerard, botànic provençal

contemporani de Jacquin, autor de la Flora

Galloprovincialis, París, 1761.)

Perenne, de rizoma llcnyós, vertical, ramificat,

viulticaule, tiges d' 1-5 dm, dretes o ascendents,

dures, simples o amb algunes branques florí-

íeres infraumbel•lars, íuUoses, fulles linears.

mucronades, sèssils, enteríssimes, glauques, dre-

tes, subcoriàcies, acostades, les umbel•lars oblon-

gues, apiculades, enteres, umbel•la groga, de

128



FLORA DE CATALUNYA

Euforbiàcies. G. 621. -Euphóibia.

6-15 radis 1-2 vegades bifurcats, glàndules rodones, enteres, càpsula de 2 mm,

subglobnlosa tr'igona, de solcs poc profunds, glabra, llisa o amb papil•les molt

fines, llavors ovoides, llises, d'un gris perla, amb carúncula reniforme, sèssil.

Geografia. — Terrenys arenosos: Litoral de Barcelona; vores del Llobregat, a la

Puda, Castellgalí: Castelló d'Empúries = Seu d'Urgell, Conca de Tremp, Abella, S. Romà,
Llautó, Lleida; marges del Besòs (Costa); Devesa i litoral de Girona (Vay.). — Abr.-Ag.

E. verrucosa

2,379. — E. verrucosa Lamk.

(per la càpsula guarnida de berrugues.)

Perenne, de rizoma gruixut, suhllenyós, rami-

ficat, terminat en una arrel cònica, multicaule,

tiges de 2'5-4 dm, ascendents, duros, simples,

fluixament fuUoses, fuUes transovades o lanceo-

lades, blanes, verdes, finament denticulades,

de 2-3 cm, obtuses, glabres o pubescents, les

inferiors més petites, les umbel•lars ovato-

el•líptiques, umbel•les de cinc radis 1-2 ve-

gades bifurcats, bràctees transovades obtuses,

denticulades, groguenques, a la fi purpúries,

glàndules enteres, ovades transversalment, grogues, càpsula de 3-4 mm, globu-

losa, de solcs superficials i coques rodones, cobertes de nombrosos tubercles

cilíndric!^, llavors ovoides, comprimides, llises, brunes, amb carúncula reni-

forme, eurtament cstipitada.

Geografia. — Boscos i prats de les muntanyes: Montseny, prats de Sta. Fe; Man-
lleu, ].rop de la Font Tosca (Senn.!); Pic de Gar, Fos, Les, S. Joan de Toran (C. et S.).— Jul.-Ag.

E. flavicoma

2,380. — E. flavicoma DC; E. verru-
cosa var. flavescens Boiss.

(del llatí flavus, groc, i coma, plomall, al•ludint

a la inflorescència, d'un verd groguenc.)

Hom la diferencia de l'anterior per la seva

menor talla (8-15 cm), per les tiges subllenyoses,

ramificades, les de l'any anterior persistents i

afil•les, per les fulles més acostades i més petites,

serrulades, més estretes, lanceolades o sublinears,

agudes, radis de l'umbel•la molt curis, bràctees

rombals, enteres o poc denticulades, càpsules
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cobertes de tuhercles hemisfèrics, foc prominents, llavors més grans, grisen-

ques, amb pics blancs.

Geografia.—Llccs secs i pedregoses: S. Marti Surroca, al Penedès; nruntanyes de la

Cèiiia (Llen.!), Turó de Montcada ^Costa); Caseres, a la frontera d'Aragó (Loscos); Seu
d'Urgell (Bub.) — Juny.-Jul.

2,381.—E. polygalifólia Boiss. et Reut

;

E. verrucosa auct. cat., non Lamk.

(per Ics fulles semblants a Ics d'algunes Poly-

gala.)

Perenn", de rizoma gruixut, ramificat, ser-

pcnttjant, mnlticaídc, tiges fèrtils de 5-20 cm,

ajagudes o ascendents, nues a la base, tiges

estèrils més curtes, difuses, densament fuUoses,

fulles transovades o el•líptico-espatulades, en-

teríssimes o lleugerament denticulades, les

umbel•lars el•líptiques, bràctees ovato-romhals

o reniformes, mucronulades, umbel•la de 4-5 ra-

dis allargats després de la floració, 2-3 vegades

bifurcats, glàndules reniformes, grogues, càp-

sula petita, molt deprimida, globulosa trígona, coques rodones, cobertes de

iuhcrcles cilíndrics, solcats, llavors ovoides, negres, lluents, amb carúncula he-

misfèrica.

Geografia. — Boscos, erms, marges arenosos calcaris: Al Vallès, Penedès, Segarra,

Urgell, Bages, Bergadà, Olot, Baix i Alt Empordà = Vic (Mal), Figueres (Senn.!). —
Abr.-Set.

N. B. Creiem que aquesta espècie, més que no
, 1 pas les dues anteriors, és la més disseminada per Ca-

i
talunya; però, com ja advertí Costa, «en algimes
localitats, com Montcada, Montserrat, Segarra, etc,

I
hom observa formes que s'acosten a la verrucosa i

altres a la flavicoiitan. D'altra part, als boscos de
S. Climent (Bergadà) i a les Adous del Bastareny,
collírem exemplars al peu dels quals escriví Pau:
«E. polygalifólia Boiss. et Reut., vergens ad E. verru-
cosa-n sed non verrucosa est», la qual cosa comprova
l'existència de formes intermèdies i la dificultat do
distingir, en alguns casos, aquestes plantes.

I

2,382. — E. Peplus L.

i (del grec TTfcvtXoç, nom d'una lletercsa de Oios-

E. Peplus c àrides, que els botànics prelinneans identificaren

amb aquesta espècie.)
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Anual, d'arrel cònica, prima, flexuosa, tija d' 1-3 dm, dreta, glabra,

simple ramifica<ia des de la base, fulles transovades, obtuses o escotades,

primes, enteres, atenuades en curt pecíol, les umbel•lars pedunculades, bràc-

tees ovato-apiculades, enteres, lliures, sèssils, umbel•les relativament grans,

de tres radis diverses vegades bifurcats, glàndules bicornudes en forma de

mitja lluna, de corns setacis, càpsula petita, glabra, llisa, trígona, de coques

amb ducs petites ales dorsals ondades, separades per un solc estret, llavors

petites (i'5 mm), d'un gris perla, ovoido-hexagonals, amb dos solcs longi-

tudinals en dues cares contigües, dues línies de tres clotets en altres dues

cares immediates a les anteriors i en les dues restants altres tantes línies de

quatre clotets, carúncula rodona.

Geografia. — Terres de conreu, runes i vores de camins: Al litoral, Vallès, Penedès,
Bages = La Cellera (Cod.), Olot, Sagaró, Empordà (Vay.); Prats-Balaguer, a 1430 m.
(Gaut.); Luchon (Zett.). — Maig-Juny.

E. peploídes

E. exigua

2,383.—E. peploídes Gouan; subsp. de

l'anterior apud Rouy
(perquè s'assembla a /'E. Peplus.)

Hom la diferencia de l'espècie anterior per

ésser de menor talla (3-15 cm), per les tiges

més primes, ajagudes o ascendents, per les fulles

petites (de menys d'i cm), amplament ovadcs

o suborbiculars ,
per l'umbel•la petita, de 3-5

radis més curts, amb els corns de les glàndules

també més curts, per les llavors més petites (a

penes d'i mm), amb 3 i 2 clotets a les cares

en lloc de 4 i 3 respectivament, per la carúncula

molt diminuta i per la florescència més prime-

renca.

Geografia. — Freqüent, amb l'anterior, al litoral;

al Vallès; comuna a les hortes i paratges artnosos,
nerbosos, de Terrassa ^ Barcelona (Funk, Costa),

Sagaró, Empordà (Vay., Scnn); de Salses a Cervera
(Gaut.). — Febr.-Abr.

2,384. — E. exigua L.

(per la seva exigüitat.)

Anual, d'arrel cònica, prima, tiges de 5-10 cm,

primes, dretes o prostrades ascendents, simples
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o ramificades, freqüentment amb branques floríferes infraumbel•lars, fulles

linears, agudes, truncades, mucronades, petites, acostades, sèssils, enteres,

les umbel•lars linears lanceolades, dilatades i subcordiformes a la base, bràc-

tees de la mateixa forma, però més petites, umbel•la de 3-4 radis, glàndules

en forma de mitja lluna, de puntes llargues, grogues, càpsula üe 2 mm, glo-

bulosa trígona, glabra, de solcs superficials, coques rodones, llises, àpteres,

llavors ovoido-fetragonals, d'un gris perla, tuherculoses, amb carúncula reni-

formc.

P retusa L. — Fulles truncades mucronades, o refuses.

Y tricuspidata Koch — Fulles dilatades tridentades a l'àpex.

Geografia. — Llocs arenoses o pedregoses: Freqüent al litoral, Vallès, Penedès,

Bages, Baix i Alt Empordà = La Cellera (Cod.!), Vic, Berga, Ripoll (Salv.!, Costa),

Olot (Tex.), Ribes (Vay.). No escassegen les dues varietats. — Maig-Jul.

E. falcata

2.385. — E. sulcata De Lens

(per les llavors mnb un solc a cada cara.)

Anual, d'arrel cònica, prima, flexuosa, tija

de 4-10 cm, dreta o prostrada ascendent,

ramifïcada a la base, fullosa, de fulles linears

cuneïformes, obtuses, truncades, escotades i

mucronades, enteres, les inferiors més petites,

les umbel•lars semblants a les caulinars, bràc-

tees ovato-lanceolades, lliures, agudes, umbel•la

de 2-4 radis fins i bifurcats diverses vegades,

glàndules en forma de mitja lluna, d'un vermell

fosc, amb les puntes més pàl•lides, càpsula pe-

tita, trígona, glabra, de solcs molí oberts, coques

obtusament carenades i finament rugoses, llavors

ovoido-hexagonals, grisenques, amb un solc llarg

i profund a cada cara, carúncula reniforme.

Geografia.— Camps i terrenys incultes secs i àrids:

Bastant comuna als camps i vinyes del Vallès; Bages;
Puigreig = Sallent, Puigreig (Piij., C); com a espècie
rarissima l'assenyala Neyraud, ex Gautier, a la Mare
de Déu de la Pena. — Maig.

2.386. — E. falcata L.

{per les bràctees dels involucres gairebé falci-

formes.)
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Anual, d'arrel cònica, prima, tija d'1-4 dm, dreta, simple o ramificada,

fulles inferiors transovadcs, les altres lanccoladcs, agudes, totes atenuades a la

base i trinerves, glaucescents, glabres, aspres al marge, les umbel•larS sem-

blants a les caulinars, bràctees ovato-rombals, acuminades mucronades, fina-

ment denticulades, umbel•la de 3-5 radis diverses vegades bifurcats, glàndules

grogues o purpúries, semilunars, de puntes curtes, càpsula de 2 mm, ovoido-

trígona, glabra, coques obtusantent carenades, llises, llavors grisenques, ovoido-

subtetràgones, amb solcs transversals en llurs cares, sense carúncula.

Geografia.—Camps pedregoses: Freqüent al Vallès, Penedès, Bages, Ripoll, Ribes.=
La Llacuna (Salv.!), Pla de Barcelona, r.; Vic, Tàrrega, Lleida (Costa); Sallent, Puig-

reig. Marlés, Caserres, Espunyola, Serrateix. Avià, Berga (Puj. C.), Empordà, Girona,

Olot, Cerdanya,- Sagaró, Maià (Vay.). — Abr.-Maig.

E. segetalis

21387- — E. segetalis L.

(del llatí segetalis, propi dels sembrats, perquè

s'hi sol fer.)

Anual, d'arrel cònica, tortuosa, poc rami-

ficada, tija de 2-4 dm, dreta, glabra, simple

inferionnent, amb diverses branques florífefes

infraumbel•lars, fulles linears o lanceolato-linears,

acuminades, mucronades, sèssils, enteres, uni-

nerves, glabres, glauques, les umbel•lars el•líp-

tiques o bé ovato-rombals, mucronades, bràc-

tees suborbiculars reniformes, mucronades, en-

teres, lliures, umbel•la de 5-7 radis 1-3 vegades

bifurcats, glàndules semilunars, de puntes llargues i setàcies, càpsula de 3 mm,
trígona, glabra, amb solcs profunds i oberts,

coques rodones, finament granelludes, llavors

ovoides, cendroses, cobertes de petits clotets irre-

gulars, carúncula cònica. Planta polimorfa.

Geografia.— Camps arenosos o pedregoses: Comuna
al litoral, Vallès, Bages, Empordà. = Regió litoral i

mitjana fins al Lluçanès; Castellfollit de la Roca
(Vay.). — Maig-Set.

2,388. — E. biumbellata Poir.

(per la inflorescència formada generalment per

dues umbel•les superposades.)

E. biumbellata
Perenne, de rizoma gruixut, tija de 4-8 dm,
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dreta, rígida, herbàcia, terminada per 2-3 umbel•les separades per un espai

afil•Ie, molt fullosa, fulles linears oblongucs, mucronades, sèssils, enteres, tri-

nerves, les superiors dilatades a la base, les umbel•lars ovato-oblongues,

mucronades, enteres, trinerves, bràctees semiorbiculars, truncades a la base,

mucronades, lliíures, umbel•les de nombrosos radis 1-2 vegades bifurcats,

glàndules scmilunars, de puntes llargues i claviformes, càpsula de 3-4 mm,
ovoido-trígona, glabra, de solcs profunds i oberts, llavors petites, grisenques,

cilindroidcs, cobertes d'arrugues irregulars i anastomosades, carúncula gran,

fesa en forma de cresta.

Geografia. — Costers i terres incultes de la zona inferior oriental: Falda del Montseny,
en sortir de Gualba; comuna a Blanes, Lloret de Mar, i cap a Tossa =- Barcelona (Funk),
marges del Llobregat (Costa); la Junquera, Campmany, Cantallops, Agullana, Vilar-

nadal. Cabanes (Vay.); la Bisbal, Roses, S. Feliu de Guíxols, Palamós (Bub.). — Maig-
Juny.

E. pauclflora

E. amygdalofdes

2,389.—E. pauciflora Duf.—E. minuta
Loscos et Pardo

(pauciflora, de foques flors; minuta, menuda.)

Perenne, de rizoma tènue, llarg, serpentejant,

multicaule, tiges de 3-10 dm, prostrades ascen-

dents, interiorment afil•les, fulloses superior-

ment, fulles coriàcies, un poc gruixudes, les infe-

riors imbricades, diminutes, linears oblongucs,

les superiors ovades, les florals deltoides, totes

enteres, mucronades, umbel•la de 3-5 radis

curts, dicotomies, glàndules semilunars triangu-

lars, de puntes cuitíssimes, grogues, càpsula

ovoide, coques rodones, llavors ovoido-siibictràgo-

ncs, cendroses, a la fi olivàcies, irregularment

ruguloses, carúncula coroniforme, gran, blanca.

Gcogfifia. — Roques i collades argiloses: Espluga
de Francolí (Llen.!), Veciana (Puigg.!), i més enllà,

cap a la Frontera d'Aragó (Costa).— Febr.-Jun ().

2,390—E. amygdaloídes L.—E. silvà-

tica Jacq.

(els autors antics, per la forma de les fulles d'a-

qussta planta, la compararen amb /'Amygdalus,

l'amctllcr; silvàtica, perquè sol fer-se en llocs

ombrosos.)

( I ) Podem dir que és freqüent a la conca baixa del Segre:
Sanaüja, Balaguer, .-Mmacelles, etc, etc. (F. Q.).
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Perenne, de rizoma gruixut, tija de 3-6 dm, dreta, sublltnyosa a la base,

fistulosa, nua inferiorment i fullosa a la part superior, glabra o peluda to-

mentosa, amb diverses branques floríferes infraumbel•lars, fulles dimorfes,

les inferiors i les de les tiges no floríferes, que han passat l'hivern, viés grans,

més fortes, d'un verd fosc o vermelloses, transovadcs, llargament atenuades

en pecíol, molt acostades, quasi en rosetó, les altres, de les tiges floríferes,

desenrotllades a la primavera, més petites, blanes, d'un verd groguenc, sès-

sils, més distants, oblongucs o espatulades, arrodonides a la base, les umbel-

lars d'igual forma, bràctecs semiorbiculars, groguenques, travades fins a la

meitat, umbel•la de 5-10 radis, glàndules grogues, semilunars, de ftmtes llar-

gues, alenades, convergents, càpsula de 4 mm, trígona, glabra, de solcs molt

oberts, coques rodones, amb un solc dorsal, llavors ovoides, d'un gris perla,

llises, amb carúncula orbicular piramidal.

Geografia. — Boscos i llocs emboscats i frescals de tot el país, des del litoral fins a

les valls pireuenques. — Abr.-Ag.

2,391. — E. Charàcias L.

(del grec ^(apaxíaç, propi de les valls, perquè es

fa en llocs calents i abrigats; és mot de Dioscò-

rides.)

Perenne, de rizoma gruixut, tija de 4-10 dm,

llenyosa i nua inferiorment, dreta, robusta,

pubescent, amb nombroses branques floríferes

curtes infraumbel•lars, fulles oblongo-lanceo-

lades, llargament atenuades, mucronades, en-

teres, coriàcies, persistents, uninerves, d'ur

verd fosc per sobre, més pàl•lides per sota,

pubescents, les umbel•lais ovades o oblongues,

mucronades, bràctees semiorbiculars, obtuses, d'un verd groguenc, travades

fms a la meitat formant un disc còncau, umbel•la de nombrosos radis curts,

glàndules d'un púrpura fosc, semilunars, truncades escotades, de puntes curtes

i amples, càpsula gran (5-6 mm), trígona, peluda, amb pics blancs i solcs pro-

funds, coques rodones, sense solcs, llavors ovoido-oblongues, grisenques, llises,

amb carúncula gran, cònica piramidal.

E. Charàcias

Geografia.— Llocs secs i Àrids: Al litoral, Vallès, Penedès, Bages, fins a Berga; litoral

de Cadaqués = Zona litoral i mitjana, fins a Talaixà, Mare de Déu del Munt (Vay.),

Vall de Benasc iZctt.). ^— Març-Juny.
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2,392. — E. dendroídes L.

(és cl Tithymalus dendroidcs de diversos autors

prelinncans; del grec SévSpov, arbre, perquè és

arborescent.)

Sinonímia. — Lleteresa arbòria.

Perenne, tija llenyosa, de 5-15 dm, di-cta,

biíurcada, robusta, vermellosa, nua i coberta

de cicatrius a la base, fullosa a la part superior,

fulles oblongo-lanceolades, obtusiúscules, ate-

nuades a la base, sèssils, enteres, uninerves,

consistents, verdes, més pàl•lides per sota,

acostades i subimbricades a l'àpex, les umbel•lars oblongues, mucronades,

bràctees orbiculars rombals, apiculades, lliures, d'un verd groguenc, umbel•les

de 5-8 radis bifurcats, glàndules semilunars o truncades escotades, de puntes

obtuses, càpsula de 5-6 mm, glabra, profundament trígona, coques rodones,

amb un solc superficial, llavors ovoides, brunes, llises, amb la carúncula en

forma de cresta, breument estipitada.

E. dendroídes

Geografia.— Costes i roques de la zona litoral: Cadaqués, Torrent de S. Pius Vè

(Bub., Costa, Trèm., Vay., Llen., Cad.) = Abundant de Roses al Cap Noríeu; Baix

Empordà, r. (Tex. ex Willk.). — Abr.-Juny (').

E. Paràlias

2,393- — E. Paràlias L-

(del grec itaf/aXta, marítim, perquè es fa vora el

mar; és el Tithymalus paralius dels autors

prelinncans.)

Perenne, de rizoma Haig, dur, ramificat,

tija de 3-6 dm, dreta, llenyosa, nua i molt

ramificada a la base, a vegades amb branques

estèrils i també algunes de floríferes infra-

umbel•lars, fulles imbricades, coriàcies, còn-

caves, enteres, glauques, les inferiors petites,

linears lanceolades, les caulinars mitjanes oblon-

go-lanceolades, les superiors ovades, les um-
bel•lars com les caulinars superiors, bràctees suborbiculars reniformes, mucro-

(i) Tractant-se d'una espècie tan localitzada caldrà afegir: Torrent d'En Peltré, prop del Port de la

Selva, 1922. (F. Q.).
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nades, umbel•Ia de 3-6 radis bastant gruixuts, 1-2 vegades bifurcats, glàndules

seinilunars, de puntes curtes, divergents, càpsula de 5-6 mm, glahra, trígona

deprimida, de solcs profunds i oberts, coques rugoses als costats, amb un solc

dorsal poc profund, llavors ovoides, blanquinoses, llises, amb carúncula petita,

reniforme.

Geografia. — Comuna als sorrals marítims del litoral. — Maig-Set.

2,394. — E. nicaensis All.

i
(perquè fou descoberta al comtat de Niça.)

Perenne, de rizoma gruixut, fusiforme, tija

de 2-6 dm, subllenyosa i nua a la base, dreta,

simple o amb algunes branques floriferes infra-

umbel•lars, fulles oblongo-lanccolades, obtuses,

sèssils, enteres, coriàcies, glabres, glauques,

patents reflexes, mucronades, les umbel•lars

ovato-oblongues, bràctees orbiculars cordifor-

mes, lliures, mucronades, umbel•Ia de 5-15

radis bifurcats, glàndules seinilunars, grogues,

de puntes curtes i obtuses, càpsula de 3-4 mm,
subglobulosa ,

glabra, de solcs amples i superficials, coques rodones, finament

rugoses, llavors ovoides, grisenques, llises, amb carúncula groga, deprimida.

E. nicaensis

Geografia. — Comuna als boscos, pastures i terres incultes, àrides, de tot el país:

Al litoral, Vallès, Penedès, Bages, Empordà, i valls subpirenenques = Vic, Torelló.

Espluga de Francolí, Montsant, part del Priorat (Costa); regió litoral i mitjana de Girona,

d'on remunta fins a Olot, Mare de Déu del Munt, Cerdanya, etc. (Vay.). — Maig-Juny.

E. serrata

2,395 ~ E. serrata L.

(per les fu-lles serrades.)

Perenne, de rizoma gruixut, llcnyós, verti-

cal, ramificat, tiges de 2-5 dm, dretes, rígides,

estrictes, amb algunes branques estèrils a la

base i una o dues de floriferes infraumbel•lars,

fulles consistents, sèssils, serrades, molt des-

iguals, les inferiors i les del mig linears lan-

ceolades, llargament acuminades, finament ser-

rades, bràctees d'igual forma, grogues, les

superiors més petites, quasi enteres, umbel•Ia
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de 3-5 radis, una o dues vegades bifurcats, glàndules semilunars, de puntes

curtes i obtuses, càpsula gran (5-6 mm), ovoido-trígona, glabra, de solcs profunds

i oberts, coques rodones, llises o cobertes de pics blanquinosos, llavors ovoides

deprimides, llises, brunenques, amb carúncula estipitada.

Geografia. — Comuna als marges i terres incultes d'una gran part del país: Al litoral,

Vallès, Bages, fins al Bergadà = Plana de Vic, Olot, Berga, Tremp (Costa), Prades

(Gaut.); abundant de Pontau a Salardú (Llen.); Lés, Viella (C. et S.). — Març-Jul.

2)396 — E. terracina L.

(és el Tithymalus marinus, folio retuso, terra-

cinus de Barrelier, terracinus, de Terracina,

ciutat del Laci.)

Perenne, de rizoma llenyós, vertical, curt,

tiges d' 1-5 dm, dretes o ascendents, flexuoses,

afil•les interiorment, simples o amb algunes

branques floríferes infraumbel•lars, i a vegades

algunes d'estèrils a la base, fulles nombroses,

linears oblongucs, mucronades, sèssils, enteres

o denticulades en llur meitat superior, uniner-

ves, les de les branques estèrils més petites,

més serrulades i freqüentment escotades, les umbel•lars oblongues el•líptiques,

mucronades, finament serrades, bràctees ovato-rombals, mucronades, umbel•la

de 2-5 radis, bifurcats diverses vegades, glàndules verdoses, semilunars, de

puntes llargues i setàcies, càpsula de 3-4 mm, trtgona, glabra, llisa, de solcs

profunds i oberts, coques subcarenades, llavors ovoides truncades, cendroses,

llises, amb carúncula estipitada. Planta polimorfa.

£. terracina

Geografia. — Costes pedregoses i sorrals de la zona
litoral i part de la mitjana: Barcelona, Vallcarca,

Sitges, Vallvidrera, Montcada, la Puda de Montser-
rat, Tossa, Figueres = Litoral de Girona, costes de
l'Empordà, Cadaqués (Vay.). — Maig-Set.

2,397- ~ E- Cyparissias L.

(del grec xoTcàpptooç, el xiprer, una de Ics llete-

reses de Dioscòrides, per les fulles fines i el seu

posat, que, d'alguna manera, recorden aquell

arbre; és, com si diguéssim, xipreret; per als

autors prelinncans fou el Tithymalus cyparis-

sias i per a L'Obel el T. cupresinus.)
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Perenne, de rizoma prim, horitzontal, cstolonífcr, multicaule, tiges de

2-5 dm, dretes, que porten diverses branques floríferes i altres d'estèrils in-

fraunibel•lars, fulles d'un verd bonic, esteses reflexes, enteres, sèssils, linears

(1-3 mm d'ample), les de les branques estèrils setàcies, en pinzell, les um-

bel•lars com les caulinars, bràctees reniíormes o cordiformes, enteres, grogues

a l'antesi i freqüentment vermelloses a la maturitat, umbel•la de nombrosos

radis prims, 1-2 vegades bifurcats, glàndules semilnnars, de puntes cúries,

càpsula de 3 mm, trígona, glàbra, de solcs profunds, coques rodones, amb un

solc dorsal longitudinal, cobertes de petites papil•les, llavors ovoidcs, brunes,

llises, amb carúncula orbicular sèssil.

Geografia --¥re(\\\&nt a Ics terres arenoses, humides: Montcada i Ripollet, al Vallès;

Castellgalí, prop de Manresa, i altres llocs de Bages; Vall de Núria; Cadaqués = Mar-
ges i prats de l'Empordà, Girona, Olot, Cerdanya (Vay.), Port, Hospital i Vall de Benasc,

Penyablanca (Zett.). — Maig-Juny.

2,398. — E. Ésula L.

(és /'Esula minor de Remhcri Dodoens; esula

era el nom vulgar d'algunes lletcrescs.)

Perenne, de rizoma llargament serpentejant,

ramificat, tiges de 3-8 dm, dretes, rodones,

afil•les a la base, amb diverses branques, les

superiors floríferes, fulles de lorma variable,

oblongues, lanceolades o lanceolades linears, mu-

cronades, atenuades a la base, enteres o a penes

denticulades, les umbel•lars lanceolades o el-

líptiques, mucronades, bràctees amplament

ovades triangulars, mucronades, umbel•la de

nombrosos radis bifurcats, glàndules semikmars, de puntes curtes, càpsula

de 3 mm, trígona, glahra, de solcs profunds, coques un poc comprimides, amb
un lleuger solc dorsal, un poc xagrinades, llavors ovoides, d'im gris brtmene,

llises, amb carúncula orbicular, sèssil.

Y collina G. et G. — E. pinifolia DC. — Planta més petita, més prima,

de radis umbel•lars menys nombrosos, fulles estretes, quasi linears.

Geografia. — Llocs arenosos i pedregosos: Castellgalí i altres llocs de la part meri-
dional de Bages (Font!); marges del Llobregat i altres rius (Costa); pa-tit d'Olot
(Tex.); litoral i regió mitjana de Girona; Guils, a la Cerdanya (Vay,); Lleis, r. r. (Senn.)-
La Y collina G. G., a Campins, del Montseny. — Maig-Ag.

N. B. No ha estat confirmada, fins ara, l'existència a la Plana de Vic de VE. semi-
perfol:ata Viv., pròpia de Còrsega i Sardenya, citada com a poc comuna per Masferrer.
En canvi és probable que hom trobi a la frontera de l'Empordà VE. Pithyusa, referida
a Port-Vendres per Bubani i per Gautier.
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Gènere 622. — MERCURIALIS L.

(Del nom de Mercurialis amb què eren conegudes aquestes plantes des de l'antiguitat.

Segons Plini, Mercuri n'hauria revelat les virtuts.)

Plantes dioiques, accidentalment monoiques, de flors verdoses, axiliars,

les masculines en espigues interrompudes i llargament pedunculades, les

femenines solitàries o fasciculades, perigoni tripartit, 8-12 estams, dos estils,

càpsula formada per dues coques, llavors reticulades, rugoses, carunculades.

Herbes de fulles oposades, amb petites estipules.

/"Plantes llenyoses a la base, blanques tomentoses, fulles subsèssils, en-

j teres o amb algunes dents distanciades, flors femenines solitàries o

1 . geminades, càpsula pilosa tomentosa 2,399. M. tomentosa.

j Plantes totalment herbàcies, verdes, glabres, de fulles peciolades i fis-

( tonades, flors femenines solitàries 2.

(Plantes perennes, d'un verd fosc, ri^^oma llargament serpentejant, tija

simple, nua a la base, flors femenines llargament pedunculades, càpsula

pubescent 2,400. M. perennis.

j
Plantes anuals, d'un verd clar, arrel cònica, tija ra'nificada, fullosa

des de la base, flors femenines subsèssils, càpsula híspida

2,401. M. ànnua.

M. tomentosa

2,399. — M. tomentosa L.

(pel toment que vesteix tota la planta.)

Perenne, tija de 2-6 dm, llenyosa a la base,

dreta, persistent, molt ramificada, de branques

subtetràgones, fullosa, blanca tomentosa com

tota la planta, fulles oblongues o el•líptiques,

acutiúscules, breument peciolades, enteres o

amb algunes dents separades a la part superior,

flors masculines en glomèruls densos, distan-

ciats, formant una espiga intenompuda i llarga-

ment pedunculada, les femenines solitàries o
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geminades a l'axil•la de les fulles, curíainent pcdunculades, càpsula ampla,

dtdinia, de 5-7 mm, peluda tomentosa, llavors ovoido-globtiloses, brunes, lluents,

Ull poc rugoses.

Geografia. — Comuna als arenys dels corrents: Terrassa i altres punts del Vallès;

Vüoví del Penedès; S. Vicenç de Castellet, a les vores del Llobregat, fins a Navarcles i

altres llocs de Bages; Menàrguens, a l'Urgell = Ribelles i alta Segarra, Berga (Costa);

la Junqucra, Vilafant, etc. (Vay.); Cabanes (Scn.), Conca do Tremp (Bub.).— Maig-Oct.

2,400. — M. perennis L.

(perquè és perenne.^

Perenne, de rizoma llargament serpentejant,

radicant, tija de 2-3 dm, herbàcia, dreta, pu-

bescent, simple, nua inferiorment, molt fullosa

a la part superior, quadrangular, fulles ovato-

oblongucs, acuminades, curtament peciolades,

fistonades, primes, d'un verd fosc per sobre,

més clares per sota, glabres o peludes, fíors

masculines en petits glomèruls distanciats sobre

peduncles filiformes més llargs que les fulles,

les femenines solitàries o geminades, llargament

pedunculades, càpsula dídima, bastant gran (6-8 mm), molt pubesccnt, llavors

globuloscs, grisenques, un poc rugoses.

M. perennis

Geografia. — Llocs frescos i ombrosos de les muntanyes: ISlontocny, S. Llorenç del

Munt, El Parell de Caldes, etc, fins a les Adous del Bastareny ^ La Cellera (Cod.!),

Plana de Vic, r. (Masf.), Ribes (Vay.); abunda al bosc de Luchon i de Superbanyeres
(Zett.). — Març-Juny.
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flors masculines en glomèruls ± distanciats formant llargues espigues inter-

rompudes i pedunculades, més llargues que les fuUes, les femenines solitàries

o geminades, subsèssils, càpsula dtdima, de 3-4 mm, híspida, de pèls bulbosos,

llavors globuloses, petites, grises, rugoses.

P ambigua Dub, — Monoica, amb les flors masculines i femenines sobre

sengles peduncles curts i desiguals, fulles més estretes i atenuades a la base.

Geografia. — Comunissima a les hortes, terres de conreu i llocs herbosos de tot el

país. T^ p ambigua Dub., al litoral r, (Costa); Cap de Creus, r. (Bub.); Port-Bou (Naudin,

ex Bub.). — Floreix gairebé tot l'any.
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Gènere 623. — RICINUS L.

(Es el nom, antiquíssim, d'aquesta planta i de la paparra, per la semblança de les se-

ments amb el paràsit.)

Plantes monoiques, de flors vermelloses, en raïms espicifomes terminals i

axil•lars, tancades, abans de l'antesi, dins bràctees ovades, agudes, còncaves,

escarioses, nervades, caduques, perigoni de les masculines amb cinc divÍFÍons,

el de les femenines amb trep, estams indefinits, poliadelfs, un estil terminat

per 3-6 estigmes llargs, ramosos, càpsula de tres coques, espinosa, llavors

crustàcies, carunculades. Herbes o arbustos, segons els climes, de 2-3 m, de

tija dreta, glauca, fistulosa, fulles grans, peltades palmatífides, de divisions

lanceolades acuminades, dent adés serrades.

2,402. — R. communis L.

(perquè es refereix a l'espècie vidgar, la corrent-

ment coneguda.)

Sinonímia. — Ricí, figuera infernal; cast., ri-

cino, higuera infernal; /;., ricin, palma-Christi.

Geografia. — Cultivada i suDespontània. — Estiu.
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Gènere 624. — CROTON L.

(Nom antiquíssim d'una mena cle rici.)

Plantes monoiques, de flors groguenques, en raïms axil•lars o terminals,

les masculines amb cinc pètals-linears, les femenines apètales, perigoni de 5-10

divisions respectivament, ordinàriament cinc estams monadelfs, tres estils

bífids, càpsula tricoca, berrugosa. Herbes anuals, grisenques tomentoses, tija

d' 1-4 dm, dreta, ramificada, de fulles alternes, llargament peciolades, ovato-

rombals, sinuades dentades, nervades, estipulades.

C, tinctórium

2,403. — C. tinctórium L. — Crozó-
phora tintória Juss.

(perquè conté una substància tintória blava, el

tornassol.)

Sinonímia.

tournesol.

Gira-sol; cast., tornasol; fr.,

Geiigrafia. -- Terres cultivades: No escàs al litoral,

Vallès, Penedès, Segarra, Bages, Empordà= Pla d'Ur-

gell (Costa); Empordà, fins a Besalú (Vay.). — Juny-;iet.
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Gènere 625. - ANDRACHNE L.

(àvSpàxvj) és el nom grec de la verdolaga i Linné l'aplicà a l'espècie següent perquè

hi té una retirança.)

Plantes monoiques, de flors groguenques, diminutes, axil•lars, solitàries,

les masculines amb la corol•la de cinc pètals, les femenines apètales, amb
el perigoni quiquepartit, cinc estams monadelfs, tres estils bíllds, càpsula

tricoca, deprimida, reticulada, de coques dispermes, llavors puntejades.

Herbes perennes, de rizoma Uenyós, multicaule, tiges d'1-7 dm, ajagudes o

ascendents, estriades, glabres, fuUoses, fulles transovades orbiculars, alternes,

diminutes, subsèssils, persistents.

A. Telephioides

2,404. — A. Telephioides L.

(és cl Telephioides graecum humifusum, flore

albo de Tournefort; Telephioides perquè recorda

el Telephium de Dioscòrides i de Plini, semblant

a la verdolaga i interpretat diversament pels

autors.)

Geografia- Terres pedregoses, calcàries: Abundant
a les vinyes immediates a la Puda de Montserrat,

piop de l'estació d'Olesa; camps de Mollerussa = En
diverses localitats de Tarragona i part austro-occi-

dental de Lleida (Costa); Tibidabo (Trem. ex Vay.);

Castelldefels, Tortosa (Senn.!). — Maig-Jul.
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Gènere 626. — BUXUS L.

(Buxus és el nom llati del boix, en grec tcúJoç, que hom fa derivar de tz•jv.•jIc,, dens, per-

què és de les poques fustes que no suren.)

Plantes monoiques, de flors groguenques, en glomèruls axil•lars compostos

d'una flor femenina central voltada de diverses flors masculines, perigoni

bracteolat, de quatre tèpals, flors masculines de quatre estams lliures, les

femenines amb tres estils curts, gniixuts, persistents, càpsula sèssil, ovoide,

tricorne, coriàcia, glabra, tricoca, septicida, de coques dispermes, llavors

oblongo-trígones, negres, lluents. Arbustos de 3-30 dm, de tronc dret, rami-

ficat, groguenc, dur, fullós, branques tetràgones, al principi peludes, després

glabres, fiilles ovades o el•líptiques, oposades, persistents, curtament pecio-

lades, coriàcies, lluents per sobre, enteríssimes i freqüentment escotades.

B. sempervírens

2,405. — B. sempervírens L.

(de semper, sempre, i virens, verd, perquè iot

l'any és verd.)

Sinonímia. — Boix; cast., boj; /;., buis.

Geografia. — Comuna a les torrenteres i paratges

selvàtics i omhrejats, singularment calcaris. En qaasi

totes les muntanyes de Catalunya, com Montserrat,

Montsant, S. Llorenç del Munt,... fins a les valls pi-

renenques = Prats de Molló (Gaut.), Vall de Benasc
(Zett.). — Abr.-Maig.
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Família 104. — EMPETRACIES LlND.

(Del gènere Empetrum.)

Plantes dioiques o polígames, de flors regulars, purpúries, petites, axil•lars,

solitàries, sèssils, trímeres, perigoiii biseriat, amb tres tèpals sepaliformes,

coriacis, rodejats a la base de sis escames imbricades, i tres tèpals petaloides

que alternen amb els anteriors, tres estams exerts, d'anteres subglobuloses,

dídimes, íïlaments lliures, persistents, estil molt curt, estigma de divisions

radiants inciso-laciniades, fruit bacciforme, esfèric, del volum d'un pèsol, a

la là negre, amb 6-9 pinyols monosperms. Petits arbustos d' 1-4 dni, de tronc

ajagut o ascendent, pubescent, glabre, molt ramificat, nu a la base, fuUós

superiorment, de branques ascendents, fulles molt petites, linears oblongues,

breument peciolades, obtuses, enteres, revolutes i poc o molt aspres al marge,

amb un ample solc dorsal, alternes o subverticil•lades, quasi imbricades, verdes,

pubescents i a la fi glabres i lluents.

Gènere 627. — EMPETRUM L.

(Teofrast parla ae rsijntetpov, planta que no fa flor, i també Dioscòrides i Plini; Tour-

nefort ressuscità el nom i l'aplicà a aquesta i a una altra espècie, en sentit genèric,

mot i concepte que lespectà Linné.)

2,406. — E. nígrum L.

(perquè, contràriament al que ocorre en l'altra

espècie linneana, aquesta té les baies negres.)

Geografia.—Roques i torberes de les altes munta-

nyes: Setcases (Isern!); alta Cerdanya, Fmestrelles,

valls d'Eina i de Llo, Roca de l'Àguila (Gaut); fre-

qüent al Canigó (Lap.). Maleïdes (Zett., Costa), Mont-

luda (Llen.), Vall de Tredòs, Pic de Burat (C. et S.)

— Maig-Ag.

E. nfgrum
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Família 105. - MORACIES Endl.

(Del gènere Monts.)

Plantes monoiques o dioiques, de flors verdoses, en aments o capítols,

perigoni quasi sempre tetràmer, quatre estams amb els lïlaments arrugats

transversalment, dos estigmes, fruit carnós (sorosi). Arbres lactescents, de

fulles alternes, peciolades, ovades, amb estipules caduques.

Plantes monoiques, de flors en aments densos, perigoni quadripartit,

ovari sèssil, dos estigmes 628. MoruS.
Plantes dioiques, de flors masculines en aments i les femenines en ca-

pítol, perigoni quadripartit i tri- o quadridentat respectivament,

ovari sostingut per un ginòíor claviforme, un sol estil

629. Broussonétia.

Gènere 628. — MORUS L.

(Del giec iJ-opiï, en llatí monis, nom de la morera; hom el suposa derivat del celta mo>,

negre, pel color del fruit d'una d'aquestes espècies.)

Plantes monoiques, flors en aments densos, perigonis tots quadripartits,

ovari sèssil, bilocular, dos estigmes, fulles ovades, desigualment dentades.

Fulles inequilàteres, d'un verd clar, tèpals glabres, fruit blanc o rosat,

de gust fat 2,407. M. alba.

Fulles equilàteres, d'un verd fosc, tèpals eriçats al marge, fruit d'un

negre purpuri, de gust agredolç 2,408. M. nigra
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Moràcies.

FLORA DE CATALUNYA
G. 628. -Morus.

2,407. — M. alba L.

(pel color clar, blanc rosat, del fruit.)

Sinonímia. — Morera blanca, morera de cucs;

cast., moral blanco, morera blanca; fr., múrier

blanc.

Arbre de 7 m o més, de fulles ovades agudes,

inequilàtercs, truncades o subcordiformes a la

base, desigualment dentades, o lobato-dentades,

primes, glabres, d'un verd clar, aments femenins

de la longitud dels peduncles, tèpals i estigmes

glabres, fruit petit, blanc, rosat o negre, de gust fat.

M. nlba

Geografia. — Cultivada i subespontània a la zona inferior i part de la mitjana. —
Maig.

2,408. — M. nígra L.

(pel color obscur dels fruits, d'un negre purpuri.)

Sinonímia. — Morera negra o de mores;

casí., moral negro; /;-., mfirier noir.

Arbre de major talla i corpulència que

l'anterior, fulles ovades acuminades, equilàteres,

cordiformes a la base, desigualment dentades,

pubescents, un poc consistents, d'un verd fosc,

aments femenins curtament pedunculats o sub-

sèssils, tèpals eriçats al marge, estigmes peluts,

fruit més gros, d'un vermellós negrós, acidulat i dolç.

M. nfgra

Geografia. Com l'anterior.
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Gènere 629. — BROUSSONETIA VENT-

(Dedicat a Pierre M. A. Broussonet, famós botànic viatger, nat a Montpeller el 1761,

corresponsal de Cavanilles.)

Plantes dioiques, de flors masculines en ament i les femenines en capítol,

perigoni de les primeres quadripartit, el de les segones urceolat i tri- o quadri-

dentat, ovari sostingut per un ginòfor claviforme, acrescent i carnós, estil

filiforme, estigmatífer per un costat, fruit rodejat pels marges allargats del

ginòfor. Arbre de 3-5 m, de branques joves peludes, fulles ovades acuminades,

inequilàteres, peciolades, diversament dividides al marge, però totes dentades

serrades, d'un verd fosc per sobre, canescents tomentoses i més clares per

sota, estipules lanceolades, escarioses, pestanyoses, caduques.

2,409. — B. papyrífera Vent.

(perquè és utilitzada, a l'Extrem Orient, per a fer

paper; del llatí papyrus, paper, i fero, jo porto.)

Sinonímia. — Morera de paper; cast., pape-

lero, moral de la China.

Geografia. — Cultivada, i subespontània en diver-

sos llocs, com Terrassa, Montserrat, etcètera, essent

sempre rar el peu femení. — Maig.

E. papirrlfera
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FLORA DE CATALUNYA

Família io6. — ARTOCARPACIES BuREAU

(Del gènere Artocarpus, exòtic.)

Plantes monoiques, de flors pedicel•lades i nombroses sobre un receptacle

piriforme i carnós, a penes obert a l'àpex, les superiors masculines, de perigoni

tripartit, amb tres estams, les inferiors femenines, de perigoni quinquèfld, amb
dos estils, fruit format de nombroses drupes tancades dins del receptacle

acrescent (siconi). Arbres lactescents, de fulles alternes, peciolades, consis-

tents, pubescents, aspres, cordiformes a la base, palmatilobades, amb estipules

caduques.

Gènere 630. — FICUS L.

(Es el nom que donaren els romans a la figuera/

F. Cirica

2,410. — F. Càrica L.

(de Carica, nom que donaven els romans a una
mena de figues seques que venien de la Caria.)

Sinonímia. — Figuera; cast., higuera; /;'., fi-

guier.

Geografia. — Cultivada i àdhuc espontània en di*

versos indrets de la zona inferior i part de la mitjana.
— Juny-Set.
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PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Família 107. ~ CELTIDACIES Endl.

(Del gènere Celtis.)

Flors hermafrodites, verdoses, axil•lars, solitàries, pedunculades, coetànies

de les fulles, perigoni quinquepartit, cinc estams de filaments recorbats abans

de l'antesi, dos estigmes sèssils, divergents, fruit en drupa globulosa, de la

grandària d'un pèsol, negra a la maturitat. Arbres o arbustos de 5-15 m o més,

de fulles alternes, peciolades, ovato-oblongues, molt acuminades, inequilàteres,

aspres per sobre, pubescents i amb els nervis prominents per sota, estipules

caduques.

Gènere 631. — CELTIS L.

(Del nom d'un arbre així anomenat per Plini, el Ziiyphus Lotus, que fa un fruit com
el del lledoner.)

2,411. — C. australis L.

(perquè viu a l'Europa austral.)

Sinonímia. — Lledoner; cast., almez; /;-., mi-

cocoulier.

Geografia. — Cultivada i espontània en diversos

llocs del litoral, Vallès, Penedès, Bages; abunda a

Capellades. — Abril.

C. australií
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Família io8. — ULMACIES Mirb.

(Del gènere JJlmus.)

Flors hermafrodites, vermelloses, en fascicles laterals, anteriors a les fulles,

perigoni acampanat, amb 4-8 lòbuls, 4-8 estams, dos estils, i per fruit una

sàmara d'ala foliàcia, venosa, escotada a l'àpex. Arbres de fulles alternes,

peciolades, inequilàteres, doblement serrades, caduques com les estipules.

Gènere 632.— ULMUS L-

(Nom de l'om entre els romans.)

Sàmares transovades, amb l'aqueni més amunt del centre de l'ala,

tocant a la base de l'escotadura, flors quasi sèssils, fulles ovato-el-

líptiques, breument acuminades 2,412. U. campestris.

Sàmares suborbiculars, amb l'aqueni al centre de l'ala, sense arribar a

l'escotadura, flors breument pedicel•lades, fulles ovato-rombals, llar-

gament acuminades 2,413. U. montana.

2,412.— U. campestris L.—U. vulgaris
Pall.

(és /'Ulmus campestris de Bahuin, perquè es

fa a terra baixa i a les marjades, així com l"[].

montana, del mateix autor, és muntanyenc.)

Sinonímia. — Om; cast., olmo; jr., orme.

Arbre de gran talla, corpulent, branques

ascendents, branquetes acostades, dístiques, es-

corça llisa o fesa a les branques principals,

fulles relativament petites (8-12 cm de llarg),

ovato-el•ltptiques, breument acuminades, doble-

ment dentades serrades, un poc aspres i glabrescents per sobre, peludes

U. campestris
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Ulniàcies. G. 632. -Ulmus.

als angles dels nervis a la cara inferior, flors quasi sèssils, no pèndules, amb

4-5 estams, sàmares sèssils, transovades, atenuades a la base, mitjanes

(15-20 mm de llarg), escotadura apical jonda i ampla, d'ala plana, a la fi

groguenca, aqueni situat més amunt del centre, tocant a la base de Vescotadura.

Geografia. — Cultivat i espontani a les vores dels corrents i paratges humits i ombre-

jats de les zones iaferior i mitjana, fins a la base de la superior. — Febr.-Març.

des cap

(2-3 cm
arrugada

tadiira.

2,413. — U. montana "With.

(perquè es fa a muntanya.)

Sinonímia. — Oma, a Berga.

Afí de l'espccie anterior, hom el distingeix

per la copa ampla i poc espessa, de branques

pàtulo-ascendents, branquetes separades, pelu-

des, irregularment dístiques, fulles més grans

(12-15 mm de llarg), transovades, llargament

acuminades, d'un verd fosc, aspres per sobre,

glabres o pubescents per sota, doblement den-

tades, serrades, amb les dents amples i corba-

a l'àpex, flors breument pedunculades, 5-8 estams, sàmares grans

de llarg), suborbiculars, escotadura apical poc fonda i estreta, ala

,
sempre verda, aqueni situat sota el centre, sense arribar a l'esco-

U. montana

Geografia. — Des de la zona de les altes valls fins a la subalpina: Comuna als torrents

i boscos de Montsoliu, Bergadà i Ribes = S. Hilari, Guilleries, Freixenet, muntanya
del Corb; Font Pobra, Olot (Vay.!); Vall d'Aran, Artiga de Viella (Llen.!), cap a Mon-
tardó, Montgarri i Tredòs (Vidali, ex Costa). — Abr.-Maig.

N. B. Tenim en el nostre herbari un exemplar de Vayreda, segons sembla procedent

de Font Pobra, que per les flors Ua.rgament pedunculades, pèndiiUs, per les sàmares

peludes pesianyoses al marge i pels altres caràcters pertany amb tota seguretat a VUlmiis

pedimculata Fougeroux. — U. effusa Wilkl., únicament citat per Lapeyrouse com del

Pireneu, que hom considera propi de l'Europa central.
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FLORA DE CATALUNYA

Família 109. — URTíCACIES DC.

(Del gènere Urlica.)

Plantes de flors monoiques, dioiques o polígames, verdoses, en glomcruls

o raïms axil•lars, rarament solitàries, perigoni de 2-5 tèpals, 4-20 estams,

un estil, fruit en aqueni. Herbes de fulles oposades o alternes, amb estipules.

/^FuUes dentades, oposades, tiges robustes, dretes, plantes eriçades de

I pèls urticants, monoiques o dioiques 632. Urtica.

Fulles enteres, totes o la major part alternes, tiges febles, ajagudes o
(

2

difuses, plantes glabres 2.

Plantes monoiques, glabres, fulles inferiors oposades, flors masculines

sense bràctees i amb dos tèpals, 12-20 estams, aqueni globulós, coriaci,

amb berrugues petites o ratlles 634. Thelígonum.

I

Plantes polígames, pubescents, fulles totes alternes, flors masculines

amb bràctees i quatre tèpals, quatre estams, aqueni ovoide compri-

mit, tancat dins del perigoni 635. Parietària.

Gènere 633. — URTICA L.

(Es el nom que donaven els romans a l'ortiga; de) llatí nyere, cremar, per la coentor que

fan les picades d'aquesta planta.)

Plantes monoiques o dioiques, flors en raïms axil•lars i terminals, amb el

perigoni de quatre tèpals, els dos exteriors petits o nuls en les flors femenines,

quatre estams amb els filaments recorbats cap al centre de la flor i elàstics,

estigma en forma de pinzell, aqueni ovoide comprimit, tancat dins del peri-

goni. Herbes de fulles oposades, dentades, tiges dretes i robustes, eriçades

de pèls urticants.

155



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Urticàcies. G. 633. - Urtica.

Raïms femenins espessos i globulosos, els masculins prims, ramificats,

interromputs, tots pedunculats, perigoni molt acrescent, plantes mo-

noiques, molt hispides 2,414. U. pilulífera.

I Raïms femenins i masculins fluixos, llargs, perigoni poc acrescent, plan-

tes eriçades hispides 2.

'Plantes perennes, de prop d'un metre, hispides, generalment dioiques,

de rizoma serpentejant, raïm paniculiforme, fulles ovato-acuminades

2.415. U. dioica.

I

Plantes anuals, de menor talla, ± eriçades, monoiques, d'arrel fibrosa,

raïms espiciformes, fulles ovades 3.

^ Flors masculines i femenines en un mateix raïm subsèssil i més curt

que el pecíol, dues estipules a cada pecíol, fulles de 2-3 cm de llarg

2.416. U úrens.

Flors masculines i femenines en raïms diversos, pedunculats, els femenins

més curts, els masculins més llargs que el pecíol, aquests amb l'eix

quasi sempre dilatat, membranós, una sola estipula a cada pecíol,

fulles de 3-7 cm de llarg 2,417. U. membranàcea.

2,414. — U. pilulífera L.

(del llatí pilula, pilotcta boleta, i fero, jo porto,

al•ludint a les inflorescències femenines globu-

loses.)

Sinonímia. — Ortiga de pilotes, artigolles a

Tossa; cast., ortiga romana, de pelotillas o

pildorera; /;., ortie romaine.

Anual biennal, amb la tija de 3-10 dm,

dreta, simple o ramificada, híspida, fulles grans,

ovades acuminades, arrodonides o truncades i

subcordiformes a la base, de pecíol quasi tan

llarg com el limbe i amb dues estipules, profundament incises dentades,

d'un verd fosc per sobre, més clares per sota, ± hispides, flors monoiques,

les masculines en raïms prims, ramificats, drets, interromputs, les femenines

en capítols globulosos, pedunculats, estesos o pènduls, eriçats híspids, perigoni

molt acrescent.

U. pilultfera

Geografia. — Runes i paratges incultes, al peu de les habitacions humanes: Penedès,
a S. Martí Surroca: Tossa, a Vilavella; Castell d'Empúries; Cadaqués. = Talamanca,
r. (Puj., C.!); Vilarnadal i Alfar, de l'Empordà (Vay.). — Maig-Set.

136



FLORA DE CATALUNYA

Ui ticàcit'S. G 633 - Uttica.

2,415. — U. dioica L.

(perquè és dioica.)

Sinonímia. — Ortiga gran, major o grossa,

ortiga barragana; cast., ortiga mayor; fr., grande

ortie.

Perenne, de rizoma serpentejant i tija de

4-10 dm, dreta, robusta, rarament ramiftcada,

quadrangular, estriada, üstulosa, pubescent hís-

pida, fulles grans, ovades acmninades, cordifor-

mes a la base, fortament dentades, de dents

ovades mucronades, pecíol una vegada més curt

que el limbe o encara més curt, d'un verd fosc per sobre, un poc pàl•lides

per sota, amb dues estipules linears lanceolades, planta generalment dioica,

amb les flors en glomèruls acostats, formant raüiis axil•lars, prims, molt ra-

mificats, més llargs que el pecíol, drets o estesos, els fructífers pònduls, peri-

goni poc acrescent, subhíspid.

Y híspida G. et G. — Fulles ovades o suborbiculars, fondament dentades,

cobertes com la tija de nombrosos pèls.

U. dioica

Geografia. — Runes, marges de les hortes i llocs herbosos de tot el país, des de la

costa al Pirerjeu. La ,3 híspida G. et G. — U. híspida DC, a Cadaqués (Vay.). — Abr.- Set.

2,416. — U. úrens L.

(del llatí urenF, urent, al'hidint a la coenlor que

fa quan hom s'hi ortiga.)

Sinonímia. — Ortiga petita; casi., ortiga me-

nor; fr., petite ortie.

Anual, amb la tija de 2-5 dm, dreta o as-

cendent, generalment ramificada des de la base,

eriçada de pèls urticants, càustics, fulles petites,

ovades, rodones o atenuades a la base, forta-

ment incises dentades, de pecíol poc més curt

que el limbe, d'un verd clar, amb dues estipules

lanceolades, flors monoiques, en raïms axil•lars subsèssils, freqüentment gemí-

nats, simples, més curts que el pecíol, les flors masculines i les femenines re-

U. úrens
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Ureicàcies. G. 633 -Uitica.

unides al mateix raïm, les segones niés nombroses, perigoni poc acrescent i

poc híspid.

Geografia. — Comunfssima a les hortes, runes, etc, de tot el pais. — Febr.-Set.

2,417. — U. membranàcea Poir.

(pel vaquis de Ics inflorescències masculines di-

latat, membranes.)

Sinonímia. — Ortiga, com per a les altres

congèneres.

Anual, amb la tija de 3-8 dm, dreta, poc

híspida, pèls urticants, càustics, fulles bastant

grans, ovades, agudes, rodones o subreniformes

a la base, incises dentades, serrades, pecíol

aproximadament igual al limbe, d'un verd fosc

per sobre, més pàl•lides per sota, amb una sola

estipula, planta monoica, rarament dioica, flors en raïms pedunculats, simples,

unisexuals, els inferiors femenins, més curts que el pecíol, peduncle filiformc

i nu a la basc, dilatat i membranós del mig en amunt, florífer solament a la

cara superior.

V. membranAcea

Geografia. — Runes, al peu de les muralles i en alguns horts: Terrassa, r., Castelló

d'Empúries, abundant = Prop de Barcelona i altres llocs del litoral (Costa); Cadaqués;

(Trèm.); Sarrià; Molins (Sen.!). — Maig-Ag.

N. B. No consignem la 3 hòrrida Willk. = U. neglicta Guss., perquè havent-hi

en un mateix peu peduncles femenins rodons i altres à'aplanats opinem amb Pau que
no pot ésser mantinguda tal varietat.
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Gènere 634. — THELIGONÜM L.

(Es mot antiquissim, que trobem er Teofrast i Dioscòrides, aplicat, segons sembla, a una
mena de mercurial, i format del grec OíjXui;, de dona, i fovo, genoll, al•ludint als

fruits arrodonits. Sauvages i Gouan, no obstant, prengueren per Theligonum l'espè-

cie següent, i Linné consagrà amb el seu gènere aquesta interpretació.)

Plantes monoiques, glabres, de flors verdes, axil•lars, sèssils, les superiors

niasculines, geminades, sense bràctees, amb dos tèpals drets, a la fi revoluts,

12-20 estams, filaments capil•lars, lliures, les flors femenines en nombre d' 1-3,

acompanyades de diverses bràctees, amb el perigoni soldat a l'ovari, estil

lateral, exert, estigma enter, coriaci, globulós, amb petites berrugues esparses

i amb ratlles longitudinals. Herbes anuals, amb la tija de o'5-3 dm, feble,

ajaguda o ascendent, articulada, nuosa, fulles inferiors oposades, les altres

alternes, ovades, enteres, peciolades, estipules amples, membranoses, em-

beinadores.

2,418. — T. Cynocrambe L.

(per a Bahuin aquesta planta és la Cynocrambe

de Dioscòrides, i Linné volgué recordar aquest

parer amb el nom específic; Cynocrambe, deriva

del grec xovóç, genitiu de xowv, el ca, i v.pó.^^ri,

la col, com si diguéssim col de gos.)

Geografia. — Llocs pedregoses del litoral mediter-

rani: Banyuls ('), prop de can Campa (Lap.., Bub.),

Banyuls, Cervera (Gaut.); Murallàs (Compy., ex Vay.);

Menorca, a S. Joan (Font!). — Abr.-Maig.

(I) Nu és Banyoles, cnra erròniament diuen alguns autors espanyols, car ben clarament ho expressa Bu-
bani; Banyuls-sur-mer (vol. I, p. 75).
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Gènere 635. — PARIETÀRIA L.

(Del llatí parietarius, propi de les parets o murs, perquè s'hi fan aquestes plantes.)

Plantes polígames, pubescents, de flors verdoses, axil•lars, en glomèruls

involucrats, perigoni de quatre tèpals, quatre estams de filaments encorbats,

que després es redrecen amb elasticitat, estigma en forma de pinzell, aqueni

ovoide comprimit, tancat dins del perigoni tubulós i acrescent. Herbes de íulles

alternes, enteres, peciolades, amb estipules lliures.

Plantes anuals, d'arrel i tiges primes, fulles ovades, a penes atenuades,

trinerves, glomèruls de 3-5 flors 2,419. P. lusitànica.

Plantes perennes, de rizoma i tija bastant gruixuts, fulles el•líptiques,

atenuades pels dos caps, multinerves, glomèruls multiflors

2,420. P. ofFicinalis.

P. lusitànica

2,419.—P. lusitànica L.—Helxine Boc-
cónei Bub.

(per éssor planta de Portugal; s)4ívyj /ou emprat

per Diosc àrides per a designar la parietària;

aquesta espècie és la Parietària sicula, alsines

folio de Boccone, autor de la Flora sicula, a qui

Bubani dedicà la planta.)

Anual, d'arrel cònica, prima, i tija de

5-20 cm, filiforme, difusa, molt ramiticada,

pubescent, amb les íulles ovades, petites (i-i'5

per o'5-i cm), peciolades, trinerves a la base,

primes, pestanyoses, a penes atenuades a tots

dos caps, flors en nombre de 3-5, reunides en glomèruls molt petits tot al

llarg de la tija i de les branques, bràctees lanceolato-linears, iguals o més

llargues que les flors, perigoni acampanat, poc acrescent. de tèpals ovats.

Geografia. — Roques i muralles del litoral: Cadaqués (Trem.I); oliverades de Cada-

qués (Vay.); Banyuls, Cervera i altres llocs fronterers (Gaut.); Banyuls, a can Campa
(Bub); Port-Bou (Fr. Agustí!); JVIenorca, S. Joan (Fontl). — Abr.-Juny.
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Urticàcies. G. 635.-Pdrietària.

2,420. — P. officinalis L. — P. diffusa

Mert. et Koch

(perquè és planta rcmcicra, de les oficines de

farmàcia; diffusa, per la tija ramificada, de

rames espargides.)

Perenne, de rizoma bastant fort i tija

d' 1-3 dm, dreta o molt ramificada, de rames

espargides, peluda, fulles ovades o el•líptico-lan-

ccoladcs, atenuades als dos caps, peciolades,

multinerves, puntejades, pestanyoses, d'un verd

fosc, flors en glomèruls multiflors tot al llarg de

la tija i de les branques, bràctees obtuses,

decurrents sobre les rames, un poc més curtes que Ics flors, soldades a la base

i simulant un involucre hepta- enneafil•le.

Geografia. — Roques, murs, runes i llocs herbosos de tot el país. Quasi tot l'any

en flor.

P. ofücinalis
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Família iio. — CANNABINACIES Endl.

(Del gèiiPre Ca:inahis.)

Plantes dioiques, de flors verdoses, en amants o panícules, les masculines

amb perigoni de cinc tèpals i cinc estams, les femenines amb un sol tèpal

bracteïforme, dilatat a la base, que envolta l'ovari, dos estigmes filiformes,

pubescents, fruit en aqueni. Herbes de gran taUa, de fulles oposades, pecio-

lades, palmatisectes o palmatilobades, estipulades.

Tija dreta, fulles palmatisectes, amb 5-7 segments lanceolats, les su-

periors alternes, flors femenines en panícula, planta anual

636. Cànnabis.
Tija voluble, fulles palmatilobades, amb 3-5 lòbuls ovats, totes opo-

sades, flors femenines en aments ovoides, planta perenne

637. Húmulus.

Gènere 636. — HUMULUS L.

(Linné i alguns contemporanis seus empraren aquest mot, pres, segons sembla, del llatí

medieval humlo, derivat de l'eslau chmel, el llúpol.)

Flors masculines en raïms compostos, les femenines geminades a l'axil•la

de grans bràctees foliàcies, reunides en aments ovoides, pedicel•lats, perigoni

de les primeres amb 3-4 pètals quasi iguals; cinc estams drets, apiculats,

el de les femenines amb un sol tèpal escamiforme que envolta l'ovari, dos

estigmes alenats, aqueni ovoide comprimit, cobert de petites glàndules gro-

guenques i aromàtiques, molt amargues (lupulina). Herbes perennes, de

2-5 m, aspres, de tija voluble cap a l'esquerra, fulles palmatilobades, amb
3-5 lòbuls ovats, dentats, acnminats, totes oposades.
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CaniKibinàcies.

H. Lúpulus

G. 636. - Húniulus.

2,421. — H. Lúpulus L.

(de l'italià luppolo, que hom ha identificat amb

cl lupus salictarius de Plini, com una mena de

llop de les salzeredes, ferquè creix en llocs fres-

ca Is i es fa amo del terreny.)

Sinonímia. — Llúpol, cervesa; esparga, al

Montseny; lubets, a la Vall d'Aran; guilieuma,

a la Cellera (Cod.); cast., lúpiílo; /;-., houblon.

Geografia. — Torrenteres, bardissars i llocs frcscals

d'una gran part del país: Terrassa, Pontons del Pene-

dès, Entroncament, Sils, Castelló d'Empúries, Montso-

liu. Ribes, Bergadà, horta de Balaguer = Vall d'Aran (Costa), Lés, Bcsost, les Bordes

(Llen.), la Cellera (Cod.).
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Gènere 637. — CÀNNABIS L.

(Nom llatí del cànem, en grec xivva,3t(;, d'origen oriental.)

Flors en paníciüa, perigoni de les masculines de cinc tèpals quasi iguals;

cinc estams penjants, el de les femenines d'im sol tèpal fes en forma d'espata,

inflat a la base i envoltant l'ovari, dos estigmes llargs, filiformes, aqueni

subglobulós, llis. Herbes anuals d'1-2 m, pubescents aspres, d'olor forta, tija

dreta, rígida, de líber abundant en fibres tèxtils, fulles palmatisectes, de

5-7 segments lanceolats, acuminats, profundament serrats, les superiors fre-

qüentment alternes, d'1-3 segments.

2,422. — C. sativa L.

(del llatí sativus, sathi, perquè hom cl cultiva.)

Sinonímia. — Cànem; cast., cànamo; //-., chan-

vre.

Geografia. — Cultivat i subespontani, principal-

ment a la zona mitjana. — Maig-Ag.
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Família iii. — JUGLANDACIES DC.

(De] gènere Juglans.)

Plantes monoiques, de flors verdoses, les masculines en aments cilíndrics

i penjants, perigoni de 5-6 lòbuls desiguals acompanyat d'una escama pinnati-

lobada i amb 12-36 estams, les femenines solitàries o reunides en nombre

de 2-4, amb perigoni quadrífid, acompanyat d'una bràctea de 5-6 lòbuls

desiguals, dos estigmes grans, recorbats, fruit en drupa coriàcia (nou). Arbres

de gran talla, d'escorça llisa i blanquinosa, fulles imparipinnades, de 5-9

folíols ovats aguts i enters, aromàtiques, caduques i sense estipules.

Gènere 638. - JUGLANS L.

(Nom llatí de la noguera, derivat de Jovis glans, gla de Júpiter.)

J. regia

2,423 — J regia L.

(és la xàpoa paa-X'.xà dels grecs, nux basílica

dels romans, nou reial, al•ludint a una excel-

Icnt raça de noguera importada de Pèrsia; és la

nux regia de diversos botànics prelinncans.)

Sinonímia. — Noguer, noguera, nouera; es-

caré, a la Vall d'Aran; cast., nogal; fr., noyer.

Geografia. — Cultivat i subcspontani a Ics vores

dels corrents i en llocs frescals. — Abr.-Maig.
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Família 112. — CUPULIFERES A. RiCH.

{De cúpula, cúpula i fero, jo porto, al•ludint a l'involucre que guarneix la base dels fruits

d'aquestes plantes o els envolta per complet.)

Plantes monoiques, de flors verdoses o groguenques, les masculines en

ament, amb perigoni de 5-6 lòbuls o escamiforme, i 5-20 estams, les femenines

solitàries o agrupades en nombre de 2-4, circuïdes d'un involucre acrescent

(cúpula), amb 2-6 estils i per fruit una gla de cúpula espinosa, coriàcia o fo-

liàcia. Arbres o arbustos de fulles simples, alternes, peciolades i amb estipu-

les caduques.

Cúpula escamosa o foliàcia, que solament cobreix la meitat inferior del

fruit 2.

'Cúpula espinosa, que cobreix totalment el fruit 3.

l'

Cúpula escamosa, hemisfèrica, entera, flors contemporànies de les fuUes,

perigoni masculí rotaci, aments filiformes, discontim.s

639. Quercus.

Í'

Cúpula foliàcia, acampanada, inciso-dentada, flors precursores de le?

fulles, perigoni masculí escamiforme, trilobat, aments cilíndrics, con-

tinus 643. Córylus.

[^Aments globulosos, penjants, espines de la cúpula blanes, fruit trígon,

fulles ovades, sinuato-dentades 642. Fagus.
Aments cilíndrics, drets, espines de la cúpula rígides, fruit ovoide com-

primit, fulles oblongo-lanceolades, dentades cuspidades

641. Castànea.

Gènere 639. — QUERCUS L.

(Nom llatí del roure, molt emprat pels botànics prelinneans.)

Aments filiformes, interromputs, penjants, perigoni rotaci, pestanyós,

5-:io estams, flors femenines solitàries o aglomerades, circuïdes d'un involucre

acrescent format per nombroses escames imbricades, cúpula coriàcia, hemis-

fèrica, entera. Arbres o arbustos de fulles dentades o sinuato-lobades.
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1

2

Í^Fulles persistents, sempre verdes, coriàcies, enteres o dentades espi-

; noses 2.

I Fulles marcescents, mai verdes a l'hivern, membranoses, sinuato-

[ lobades 4.

(Fulles d'un verd clar, glabres en ambdues cares, molt dentades espi-

noses, cúpula eriçada d'escames rígides i agudes, gla poc exerta.

Arbust de o'5-2 m 2,424. Q. COCCÍfera.

Í

Fulles d'un verd fosc, glabres per sobre, blanques tomentoses per sota,

enteres o poc profundament dentades espinoses, cúpula amb bràctees

aplicaces o poc sortides, gla bastant exerta. Arbre de major alçària. 3.

(Escorça suberosa, molt gruixuda, fulles amb 5-7 nervis secundaris ben
marcats a cada banda, cúpula obcònica, escames un poc sortides, gla

terminada en punta curta, totalment peluda . 2,425. Q. SÚber.
Í Escorça no suberosa, rugosa, fulles amb 6-10 nervis secundaris poc

marcats, cúpula hemisfèrica, escames aplicades, gla terminada en

punta llargueta, solament peluda a l'àpex .... 2,426. Q. Ilex.

í Fulles peludes tomentoses pel revers, cúpula gris tomentosa, amb les

escames fiuixament aplicades, un poc sortides. Arbres de poca alçària,

tortuosos e.

I

Fulles glabres o feblement tomentoses pel revers, cúpula glabrescent,

amb les escames perfectament aplicades. Arbres de gran talla,

rectes 6.

[Fulles adiütes densament tomentoses per sota, cobertes per sobre de

pèls estrellats curts i rossos, aments espessos, arrel estolonífera, plan-

çons joves d'un blanc argentat, tacats de rosa. 2427. Q. Tozae.
I Fulles adultes blanques tomentoses per sota, pubescents per sobre,

aments fluixos, arrel cònica 2,428. Q. pubéscens.

IPedimcles de les flors femenines i dels fruits més curts que el pecíol,

escames de la cúpula nombroses, gla generalment ovoide

2,429. Q. sessiliflora.

ÍPeduncles de les flors femenines i dels fruits 5-6 vegades més llargs que

el pecíol, escames de la cúpula poc nombroses, gla oblonga

2,430. Q. pedunculata.
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Cupulífercs. G- 639 -Quercus.

2,424. — Q. coccífera L.

(perquè forta un còccid, cl qucrmes.)

Sinonímia. — CoscoU, garric; cast., coscoja;

//-., chéne au kermès.

Arbust de o'5 a 2 m, molt ramificat, fulles

ovades o bé oblongues, curtament peciolades,

dentades espinoses, d'un verd clar, glabres,

molt coriàcies, persistents dos o tres anys,

aments curts, glabres, fruit subsèssil, cúpula

hcmisfèrica, criçada d'cscamcs agudes, rígides,

quasi tmlnerants, pubescents, dretes, les infe-

riors reflexes, gla ovoide, poc cxcrta, estriada.

Geografia. — Freqüent als costers i vessants àrids de la zona inferior i part de la

mitjana: litoral, Vallès, Penedès, Segarra, Bages, d'on remunta fins a Fígols. — Abr.-

Maíg, fi,; fr. Ag.-Set. de l'any següent.

2,425 — Q. Súber L.

(és el nom llatí de l'alzina surera, emprat per

Bahuin en sentit genèric.)

Sinonímia. — Alzina surera, suro; cast., al-

cornoque; jr., chène-liège.

Arbre de 2-15 m, d'escorça suberosa, molt

gruixuda i fesa longitudinalment, amb bran-

ques grisenques tomentoses, ftilles ovato-oblon-

gucs, enteres, ± dentades mucronades, pecio-

lades, verdes i glabres per sobre, blanques

tomentoses per sota, amb 5-7 nervis bastant

marcats per banda, persistents dos anys, aments llargs, peluts, fruit subsèssil,

cúpula ohcònica, gris tomentosa, d'escames poc sortides, les superiors dretes i

més llargues, gla terminada en una petita punta, totalment peluda.

Q. Súber

Geografia. — Terrenys silicis de la zona litoral i part de la mitjana; Vallès, des de
can Font de Gaià fins al nord de Terrassa; Ribesaltes, al peu de S. Llorenç del Munt,
Montseny i comarques gironines, on abunda sobretot a la zona baixa. — Abr.-Maig, fl.;

fr., Oct.-Des.
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Cupulíferes. G. 639 - Quercus.

2,426. — Q. Ilex L.

(és el nom llatí de l'alzina, emprat per Bahuin

com a genèric, comprensiu també del grèvol.)

Sinonímia. — Alzina, aulina; cast., enciíia,

carrasca; fr., yeuse, chène vert.

Arbre de 2-15 m, d'escorça no suberosa,

negra, de branquetes tomentoses, fulles molt

variables, ovato-lanccolades o lanceolades, en-

teres o dentades espinoses, peciolades, d'un

verd fosc per sobre, blanques tomentoses pei

sota, amb 6-10 nervis ben marcats per banda,

persistents dos o tres anys, amants llargs, pubescents, fruit subsèssil, cúpula

hemtsfèrica, gris íomentosa, à'escames totes aplicades, gla molt variable, termi-

nada en una punta llargueta, solament peluda a l'àpex.

Q. Ilex

Geografia.

fr., Oct.-Des.

Comuna als boscos de les zones inferior i mitjana. — Abr.-Maig, fi.

N. B. L'alzina de glans dolces {Q. Ballota Desf.), que hom troba algunes vegades

entre les altres alzines i consideren importada els autors, solament difereix del Q. Ilex

pels seus fruits comestibles. (Supp. Prodr., p. 59).

2,427. — Q. Tozae Bosc

(d'un dels noms vulgars francesos, toza, d'aquest

roure.)

Sinonímia. — Roure; cast., roble negro, re-

bollo, melojo; /;-., toza, brossa, tauzin.

Arbre de mitjana talla, de tronc tortuós i

escorça profundament fesa i negrosa, branques

grisenques, glabrescents, les petites i els pecíols

bruns tomentosos, arrel estolonífera, plançons

joves blancs argentins, tacats de rosa, fulles

ovato-oblongucs, sinuades lobades o pinnatífides,

al principi densament cano-tomentoses en ambdues cares, d'un verd fosc i

cobertes de pèls curts, estrellats i rossos per sobre, sedoses tomentoses per sota

quan són adultes, aments bastant densos, fruits aglomerats sobre un pe-

duncle axiliar curt, recte i gruixut, cúpula hemisfèrica, gris tomentosa, d'es-

Q Tozac
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Cupullferes. G. 639.-Quercus.

cames blanament aplicades, les inferiors ovades, les superiors linears lanceo-

lades, gla cilíndrico-oblonga o subglobosa, llevat de la punta glabra.

Geografia.-— Muntanyes pròximes a Barcelona, matolls d'Horta, Vallvidrera, etc.

(Costa); boscos pròxims a S. Hilari ? (Cad.)- — Maig-Juny, fl.; ír. Set. d).

2,428. — Q. pubéscens Willd. — Q la-

nuginosa Thuill.

(pubéscens, perquè té les fulles pubescents; lanu-

ginosa, pel toment dens, sobretot quan Ics fulles

són joves, que cobreix llur cara inferior.)

Sinonímia. — Roure; cast., roble; fr., rouvre.

Arbre de poca talla, d'arrel no estolonífera,

tronc tortuós, branques joves flexibles, pubes-

cents, fulles pinnatilobades, de base inequilàtera

i subcordiforme, peciolades, al principi molt

tomentoses per sobre, i quan són adultes blan-

ques tomentoses pel revers i glabrescents per l'anvers, aments clars, fruits

aglomerats, subsèssils, cúpula grisa tomentosa, d'escames aplicades, les supe-

riors amb la punta lliure, gla ovoide.

Geografia. — Costes i boscos secs, especialment calcaris: Freqüent al Vallès, particu-
larment cap a l'Obac = Abundant a la part oriental de Bages (Font); zona baixa i co-
marques interiors: Vall d'Aran (Costa), Baricauba, les Bordes (Llen.); estès per les zones
muntana i mitjana (Vay.). — Abr.-Maig; /;-. Set.

Q- pubéscens

sessiliflora

2,429. — Q. sessiliflora Salisb.

(perquè té les inflorescències femenines curta-

inent pedunculades, gairebé sèssils.)

Sinonímia. — La de l'espècie anterior.

Arbre de gran talla, de branques esteses,

fulles seques però persistents a l'hivern, bran-

ques joves fràgils, glabrescents, fulles trans-

ovades, sinuato-lobades, de lòbuls obtusos,

peciolades, d'un verd fosc per sobre, glabres o

subtomentosos per sota, flors femenines sèssils.

,J^}^^'^^^'^^^'^^l''''^'>-}^'i°^^^c''^vi^t aquest roure (-s a la Serra de Prades, sobre granit i gresos.

TpíÍ^:Ti,Z':1''t•
°'^*°""^ fP?^°s bosquetons i reboUedes, o bé sol o més o menys mesclat amb

el Ftnus sttvestris. femm per no certes les cites de Costa; la de Prades ja fou de Salvador. ( F Q.)
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Cupuliferes. G. 639. - Quercus.

aglomerades, estil molt curt, estigmes triangulars, estesos des de la base,

fruits subsèssils de pedimcle quasi igual al pccíol, cúpula heniisfèrica, gla-

hrescent, d'escames nombroses, espesses, aplicades, tuberculoses, gla de forma i

magnitud molt variable, però generalment ovoidc.

s cerrioídcs Willk. — Branques i fulles joves rogenques tomentoscs, fulles

adultes breument peciolades, canescents tomentoses per sota, pinnatilobades,

amb els lòbuls mucronats.

Geografia. — Freqüent als boscos de tot el país; la e cenoides Willk., comuna al Va-
llès, principalment cap a l'Obac = Valldaura, Horta, Valldoreix (Costa); Reinàs, Mont-
serrat (Font). — Abr.-Maig. fl.; fr., Set.-Oct. W.

2,430. — Q. pedunculata Ehrh.

(perquè, contràriament al que ocorre en l'espècie

anterior, aquesta té les inflorescències, i després

les glans, llargament pedunculades.)

Sinonímia. — Pènol, roure pènol; cast., roble

albar; //., rouvre, gravelin.

Arbre de gran talla, amb les branques joves

flexibles, glabres, fulles transovato-ohlongues

,

profundament pinnatilobades, de lòbuls des-

iguals, obtusos, subsèssils, verdes i glabres per

sobre, més pàl•lides per sota, subauriculades a

la base, flors femenines i fruits sobre pedumles 5-6 vegades més llargs que el

pecíol, fruits pènduls, cúpula glabra, d'escames poc nombroses, curtes, aplica-

des, gla variable, generalment ovoide-oblonga.

Raça Q. fastigiata Lamk. — Arbre de io-2c ni, de branques primes i dre-

tes, aplicades a l'eix simulant la copa del Populus pyramidalis (poll gavatx),

gla cilindràcia, 3-4 vegades més llarga que la cúpula.

Q. pedunculata

Geografia. — Boscos frescos i humits: Pireneu i muntanyes d'Olot (Vay.), Plana de
Vic (Masf.), Collsacabra (Masf.. Marian!); Ceret (Gaut.); Fos, a la Vall d'Aran (C. et S.). La
raça Q. fastigiata Lamk. en alguna localitat pròxima a la Vall d'Aran, però Zettersted
no la considera indígena. Companyó, ex Vayreda, la refereix a S. Llorenç de Cerdans
i Custoja, peiò no en fan menció ni Gautier ni altres autors, que si bé l'admeten com
habitant les valls pirenenques franceses no la consideren espontània. — Abr.-Maig, fl.;

Set.-Oct., fr. (2).

(1) El Quercus sessiliflora Salisb. deu ésspr rnolt més rar a Catalunya del que expressa Cadevall. No he
pogut veure'l ben caracteritzat sinó a la Vall d'Aran, sobre Viella. ( F. Q.).

(2) El tipus bai.\a fins a nivells insospitats, inferiors a loo m alt. prop de Tordera, on la descobrirem
el 1931- (F.Q.).
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Cupulíferes. G. 639 -Quercus.

N. B. No mencionem el Q. lusitdnica Lamk., la var. faginea Boiss. del qual ha estat

citada com a rara a la part occidental de Catalunya, perquè els botànics catalans no en

fan menció. Tampoc no consignem el Q. microcarpa Lap., assenyalat per Vayreda a

Vilademires, Sagaró i Lledó, ni el Q. stenobdlanos Gaud. referit pel mateix autor a Sa-

garó, Virumbell i altres parts perquè, segons Willkomm, no són sinó formes del Q. ses-

siliflora Salisb. ÍSupp. Prodr., p. 58).

Entre els diversos híbrids d'aquest gènere mereixen ésser citats el x Q. Marcétii

Pau = Q. Tlex x Q. Robur, trobat a la Canal dels Avellaners, de Montserrat, pel P. Mar-

cet; i el X Q. cataldunica Sen. et Pau = 0. Ballota x Q. coccifera, de Llers, descobert

per Fre. Sennen (>.

(i) El Q. lusilanica dels autors, pròpiament Q. laginea Lamk., tenim per cert que és espècie catalana.

L'autoritat de Laguna, que l'assenyalà a Poblet i als boscos d'Avellanes, a l'occideut de Catalunya, em sembla
que no és cosa negligible. Altrament cal estudiar encara ací no solament el problema de si la forma catalana
correspon ben bé al Ç./agirtea, sinó la distribució a Catalunya d'aquesta i d'altres espècies. A la serralada
central catalana, Sant Guira-Sta. Coloma de Queralt, per exemple, liora dubta sempre si els roures que s'hi fan
són formes amagrides del Q. piibescens o corresponen ja al Q. faginea. (F. Q.).
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Gènere 640.— CASTÀNEA L.

(Es el nom que donaven els romans al castanyer, que els grecs anomenaven
xiata'jov i -/.aai:avaix6v xàpuov.)

Aments cilíndrics, drets, interromputs, perigoni acampanat, pubescent,

amb 5-6 lòbuls i 10-12 estams, flors femenines reunides en nombre d'1-3 dins

d'un involucre format per moltes bràctees soldades entre si i situades a la

base dels aments superiors, perigoni amb 6-8 lòbuls, 6-8 estams estèrils, cúpula

coriàcia, eriçada d'espines rígides, quadri\'alva, amb 1-3 glans (castanyes)

ovoides comprimides, de pericarpi membranós, bru, lluent. Arbres de gran

talla, de tronc recte i branques obertes que formen extensa i frondosa copa,

fulles grans, oblongo-lanceolades, glabres, lluents, dentades cuspidades.

C. vulgaris

2,431.— C. vulgaris Lamk.—C. sativa

Scop.

(perquè és l'cspècie més coneguda del gènere,

vulgar i tot: sativa, del llatí sativus, cultivat,

perquè hom la planta sovint.)

Sinonímia.

chàtaigner.

Castanyer; cast., castano; //.,

Geografia. — Forma grans boscos a la zona mitja-

na del Montseny, sota el nivell del faig, a Arbúcies,

S. Hilari, Montsoliu, i a les Guilleries; més o menys
espontània al peu de S. Llorenç del Munt, de la Ba-
rata fins a Matadepera. — Maig, fl.; Oct., fr.
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Gènere 641. — FAGUS L.

(Es el nom llatí del faig, emprat per quasi tots els autors prelinneans.)

Aments globulosos, pedunculats, pènduls, perigoni acampanat, fes en

cinc lòbuls, 10-20 estams exerts, flors femenines en nombre d' 1-3 dins d'un

involucre urceolat, quadrilobat, perigoni pelut, laciniat, cúpula llenyosa,

eriçada d'espines blanes, quadrivalva, amb 1-3 glans trígones. Arbres de gran

talla, de tronc recte i branques obertes, que formen una copa ovato-oblonga,

frondosa, fulles ovades, enteres o suljsinuato-dentades, primes, pestanyoses

buan són joves, consistents, nervades i glabres en fer-se adultes.

F. silvàtic

2,432. — F. silvàtica L.

(del llatí silvaticus, silvestre, perquè forma bos-

cúries.)

Sinonímia. — Faig; cast., haya; fr., hétre.

Geografia. — Montseny, a la zona compresa entre

la del castanyer i la de l'avet; boscos de Montsolíu,

Guilleries, Ribes; Rebost i altres llocs del Bergadà =
Es l'arbre dominant, com diu Zettersted. entre els

1,000 i els 1,300 m. — Abr.-Maig, fi.; Jul.-Ag., fr. (),

(i) Al Montseny puja fins a 1,700 m i envolta els avets per totes bandes; eutre els castanyers i els faigs

hi sol haver un pis de poca amplada de roures. A Catalunya és uu arbre pirenenc o prepirenenc. que ateny els

seus límits meridionals al Montsec, Bergadà i Montseny. N'hi ha una reduïda colònia als Ports de Tortosa, on
es conserva com una relíquia. (F. Q.).

174



FLORA DE CATALUNYA

Gènere 642. — CORYLUS L.

(Nom llatí de l'avellaner.)

Amants cilíndrics, no interromputs, pedunculats, penjants, perigoni esca-

miforme, escama transovada, trilobulada, vuit estams, flors femenines en

nombre d' 1-5 tancades en borrons escamosos, dels quals sobresurten dos

llargs estils purpuris, cúpula foliàcia, acampanada, incisa dentada, que no

recobreix totalment el fruit, gla (avellana) ovoide o subglobulosa, apiculada,

de pericarpi llenyós.

C. Avellana

21433- — C. Avellana L.

(els llatins anomenaven, generalment, nux pon-

tica l'avellana, que venia d'Orient; però Plini

parla d'una nux avellana, probablement una

varietat hortense cultivada a la vila d'Avella,

prop de Nàpols.)

Sinonímia. — Avellaner; auran, a la Vall

d'Aran, segons Costa; cast., avellano; /r., noi-

setier.

Geografia. — Cultivat i espojitani als torrents i paratges selvàtics, ombrosos, des

de la costa al Kreneu; abundant a Montserrat, S. Llorenç del Munt, S. Hilari, Guilleries,

Ribes, etc. — Febr.

A^. B. No consignem el Carpinus Betulus L. perquè amb tot i que Colmeiro el refe-

reix a la Vall d'Aran cap altre botànic no ha confirmat aquesta cita, i creu Zettersted

que els primers que l'iudicaren allí segurament el varen confondre amb l'Ulmus mon-
tana. Willlíomm (Suppl. Prodr., p. 58) diu que les exploracions han demostrat quj no
es troba espontani a Espanya.
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Família 113. — SALICACIES Lindl.

(Del gènere Salix.)

Plantes dioiques, de flors groguenques, verdoses o vermelloses, solitàries

a l'axil•la d'escames imbricades que formen aments, perigoni cupuliforme o

reduït a t-2 glàndules nectaríferes, flors masculines amb 2-20 estams lliures

o monadelfs, les femenines amb un estil i dos estigmes enters, escotats o bífids,

fniit capsular, cònic, unilocular, loculicida, que s'obre des del vèrtex a la base

en dues valves revolutes, llavors amb plomall. Arbres o arbustos de fulles

caduques, alternes, simples, generalment acompanyades d'estipules caduques

o persistents.

Aments drets, escames enteres, perigoni glandulós, 2-5 estams, fulles

breument peciolades 643. Sàlíx.

Aments a la ü penjants, escames feses o laciniades, perigoni cupuliforme,

8-20 estams, fulles llargament peciolades 644. Pópulus.

Gènere 643. — SÀLIX L.

(Nom llatí dels salzes.)

f
Arbustos petits, d'un metre o menys, de branques curtes, nuoses i fle-

xibles, propis de les altes muntanyes 2.

I Arbres o arbustos de més talla, de branques llargues, propis de la plana

i de les baixes muntanyes 8.

[Fulles adultes blanques tomentoses o sedoses argentades pel revers,

enteríssimes 3.

I

Fulles adultes verdes, pàl•lides o glauques pel revers, enteres o den-

ticulades . 5*
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'Aments subsèssils, poc o gens fullosos a la base, escames discolores,

negroses a l'àpex, peludes, dos estams lliures, pedicel de la càpsula

, 3-4 vegades més llarg que la glàndula, fulles oblongues, sedoses ar-

3 \ gentades 2,434. S. répens.
lAments pedunculats, molt fullosos a la base, escames concolores, ferru-
' ginoses, poc més fosques a l'àpex 4.

'Fulles subsèssils, el•líptiques, subagudes, verdes i llises per sobre, glau-

ques, sedoses i feblement nervades per sota, escames Uanoses bar-

budes, estil llarg 2,435. S. pyrenaica.
^ \ Fulles llargament peciolades, transovato-orbiculars, verdes i rugoses

per sobre, glauques, sedoses i molt nervades reticulades per sota, es-

cames pubescents, estil curt 2,436. S. retículata.

[Arbustos petits, de tronc subterrani o arrossegadís, fulles verdes i gla-

bres en ambdues cares, aments petits, pauciflors 6.

I

Arbustos petits, de tronc dret o ascendent, fulles glauques o blanqui-

noses pel revers, aments multiflors 'j.

' Fulles ovades o suborbiculars, a penes més llargues que amples, obtuses

o escotades, denticulades, reticulades venoses per sota

2,437. S. herbàcea.

6 / Fulles transovades o oblongues lanceolades, 2-3 vegades més llargues

que amples, obtuses, refuses o subagudes, enteres o subdenticulades,

de nervis secundaris paral•lels, branques gruixudes, llenyoses

2,438. S. retusa.

Càpsula pubescent, de pedicel més curt que la glàndula, aments tardans,

fulles subsèssils, verdes i glabres per sobre, glauques i pàl•lides per

sota 2,439. S. arbúscula.
' ^Càpsula peluda, de pedicel 2-3 vegades més llarg que la glàndula, aments

primerencs, fulles breument peciolades, verdes i lluents per sobre,

glauques blanquinoses per sota 2,440. S. phylicifólia.

/'Arbustos o subarbustos de branques poc flexibles, impròpies per a la

cistelleria, fulles a penes tres vegades més llargues que amples, reticu-

, lades per sota, càpsula llargament pedunculada g.

^ Arbustos o arbres de branques flexibles, pròpies per a la cistelleria,

fulles 3-10 vegades més llargues que amples, càpsula sèssil o breument

pedicel•lada 11.

í Fusta llisa, fulles ovades, de 4-6 cm, de llarg, amb punta recorbada,

1 verdes i lluents per sobre, tomentoses blanquinoses per sota

^
I

2,441. S. càprea.

[Fusta estriada, fulles transovades, verdes i mats per sobre. . . . 10.
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I

Fulles subsèssils, d' 1-2 cm, terminades en punta recorbada, ondades

fistonades, rugoses i pubescents per sobre, eriçades tomeutoses pel

revers, estipules grans, arbust de poca talla. . . 2,443. S. aurita.

\ Fulles peciolades, de 3-8 cm, terminades en punta quasi recta, planes,

glabres o pubescents per sobre, tomentoses cendroses i reticulades

per sota 2,444. S. cinérea.

/'Aments sèssils o subsèssils, poc o gens fullosos a la base, precursors de

j les fulles, escames discolores, brunes o rosades a l'àpex 12.

JAments pedunculats, fullosos a la base, coetanis de les fulles, escames
' concolores, grogues o Ileonades a l'àpex 14.

Fulles transovades, 3-5 vegades més llargues que amples, denticulades

en llur part superior, planes, llises i verdes per sobre, glauques per

sota, dos estams completament soldats, estil molt curt

12 ( 2,445. S. purpúrea.
Fulles lanceolato-linears, 6-10 vegades més llargues que amples, revo-

lutes pel marge, rugoses per sobre, blanques sedoses o tomentoses

per sota 13.

Fulles blanques tomentoses per sota, linears, aments masculins cilín-

drics, prims, escames glabrescents, grogues o vermelloses a l'àpex,

13 ^ dos estams soldats a la base 2,446. S. incana.
Fulles sedoses argentades per sota, lanceolades, aments masculins oblon-

go-cilíndrics, escames peludes, estams lliures. 2,447. ^• viminalis.

^Fulles ovades o oblongo-lanceolades, prop de 3-4 vegades més llargues

j
que amples, glabres, 3-5 estams 15.

(Fulles lanceolades acuminades, 4-6 vegades més llargues que amples,

pubescents quan són joves, dos estams 16.

/Borrons i fulles joves viscosos, olorosos, estipules caduques, aments

masculins gruixuts i densos, cinc estams, escames femenines cadu-

ques, dues glàndules més llargues que el pedicel

2,448. S pentandra.
Borrons i fulles joves ni viscosos ni olorosos, estipules grans i persis-

tents, aments masculins prims i fluixos, tres estams, escames feme-

nines persistents, glàndules 3-4 vegades més curtes que el pedicel

2,449. S. triandra.

Branques llargues, primes, penjants, aments femenins prims, més curts

que les fulles, escames glabrescents, càpsula sèssil, glabra

i6
^ 2,450. S. babylónica.
Branques menys llargues i primes, dretes o obertes, aments més llargs

que les fuUes, escames peludes, càpsula ± pedicel•lada 17.
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17

'Fulles adultes glabros, estipules amples, obliquament ovades, aments

masculins bastant densos, els femenins fluixos i prims, pedicel de la

càpsula 2-3 vegades més llarg que les dues glàndules

2,451. S. fràgilis.

^Fulles adultes sedoses blanquinoses almenys pel revers, estipules lan-

ceolades, molt petites, aments masculins prims i arquejats, els feme-

nins bastant densos, pedicel de la càpsula a penes tan llarg com la

glàndula, que és única 2,452. S. alba.

2,434. — S. répens L.

(del llatí repere, aryossegar-se, pel rizoma ser-

pentejant.)

Petit arbust de 2-8 dm, de tija subteirània,

serpentejant, de la qual surten branques esteses

o ascendents, primes, pubescents, molt fullo-

ses; fulles de forma variable, ovato-oblongues

o lanceolades linears, subsèssils, enteres, fre-

qüentment sedoses argentades i feblement ner-

vades per sota, aments petits, el•lipsoides o ci-

líndrics, subsèssils, a penes fullosos a la base,

escames peludes, discolores, negroses a l'àpex,

dos estams lliures, d'anteres grogues, estil curt, càpsula ovoide cònica, sedosa

tomcntosa, rarament glabra, pedicel 3-4 vcgadas més llarg que la glàndula.

S. répens

Geografia. — Llocs humits i torberes de les munta-

nyes: Alts Pireneus (Bolòs Hb.! ex Costa, Rouy);

Kreneu català (Colm.), al peu de la muntanya de
Palleres, de l'Ariège (Lap.), Pireneus (G. et G.) —
Abril-Juny.

Ai'. B. No el mencionen Gautier ni Zettersted, i

Willkomm el considera molt rar a l'Espanya boreal.

21435- ~ S. pyrenaica Gouan
(perquè és espècie pròpia dels Pireneus.)

Petit arbust de 2-5 dm, ajagut, tortuós,

'^I"—l n^olt ramificat, de branques primes, d'un bru

vermellós, les joves peludes, fulles ovato-

el•líptiqiies, obtusiúscules o apiculades, verdes i pubescents per sobre, glau-
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ques i sedoses per sota, a la fi glabrescents, feblement nervades, enteres i

pestanyoses, breument peciolades, aments coetanis de les fulles, oblongs o ci-

líndrics, llargament pcdunculats, mot fullosos a la base, escames peludes, fer-

ruginoses, dos estams lliures, d'anteres grogues, estil llarg, estigmes btfids, de

divisions linears, càpsula cònica, pehida grisenca, subsèssil, de pcdiccl més curt

que la glàndula.

Geografia. — Zona alpina del Pireneu: Al Pendís, Coll de Jou :='Coma d'Orri, Coma-
bella, la Tossa (Vay.); Puigmal (Puigg. , Bolòs), Coma de Vaca (Cuffí); pastures humides

i torberes de la cadena fronterera del Canigó fins a la vall de Cerdanya (Gaut.), Caldes de

Bohí (Gonz.!), Castanesa, Bassivé, Port de Viella (Costa), Port de Benasc (Zett.), pas-

tures de Ruda, Pomero i Artiga de Viella (Llen.!), Ports de la Forqueta i de Beret (Timb.).

- Juliol.

2,436. — S. reticulata L.

(per la nervadura reticulada de les fulles.)

Petit arbust d' 1-4 dm, prostrat, tortuós,

de branques i fulles joves peludes, fulles

transovato-orbiculars, llargament peciolades, d'un

verd fosc i rugoses per sobre, glauques sedo-

ses i fortament nervades, reticulades, per sota,

aments llargament pedunculats, solament fullosos

a la base, prims, cilíndrics, tardans, escames

peludes, ferruginoses, dos estams lliures, d'ante-

res violades, estil curi, càpsula peluda grisenca,

subsèssil, de pedicel més curt que les glàndules.

Geografia. ~ Llocs pedregosos i humits de les altes

muntanyes; Núria, Coma de Vaca (Vay.), Madrès, Vall

d'Eina (Gaut.); roques i pastures de la zona alpina als

Pireneus centrals, Castanesa, Bassivé, Maleïdes (Zett.,

Costa), Port de la Forqueta (Timb.), Pomero (Llen.!),

Ruda, Vall del riu Negre (C. et S.). — Jul.

2,437. ~ S. herbàcea L.

(per les rames, herbàcies, a penes lignifícades;

és /'Herba facie pyrolae de Martin.)

Petit arbust d' 1-3 dm, tortuós, de tija sub-

terrània, serpentejant i radicant, que produeix
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branques primes i sublierhàcies, glabres, fulles ovals o orbiciilars, obtuses o

escotades, peciolulades, denticulades, glabres, verdes i lluents en ambdues

cares, venoses reticulades per sota, aments molt petits, tardans, breument

pedunculats, amb dues fulles a la base, pauciflors, escaries glabres, d'un

verd groguenc, dos estams lliures, an b anteres violades, estil curt, estigma

bífid, càpsula glabra, ovoidc cònica, subsèssil, de pedicel més curt que les

glàndules.

Geografia. — Gespa humida de les altes muntanyes: Núria, Morens, Carençà, Ger,

Comabella (Vay.); pastures i escletxes de les roques a Prats-Balaguer i altres llocs

fronterers (Gaut.); zona alpina superior d'algunes localitats pròximes a la Vall d'Aran

(Zett.), Ports de Viella, Tredòs, Vall del riu Negre (C. et S.). — Jul.

2,438. — S. retusa L.

(del llatí retusus, despuntat, per les fulles ob-

tuses.)

Petit arbust d' 1-3 dm, tortuós, ajagut, ra-

mificat, negrós, de branques i borrons glabres,

fulles transovadcs o oblongucs ctmctjormcs, obtu-

ses o despuntades, peciolades, enteres o denticu-

lades, verdes, molt glabres, d'un verd fosc

per sobre, clares per sota, venoses reticula-

des, aments petits, tardans, pauciflors, de

peduncle curt i fullós, escames glabrescents,

groguenques, dos estams lliures, anteres gro-

gues i després rosades, estil curt, estigmes bífids i linears, càpsula ovoido-

cònica, glabra, de pedicel dues vegades més llarg que les glàndules.

S. retusa

S. arbúscula

Geografia. — Roques i gespa humides de les altes

muntanyes: Núria, a les roques de Fontnegra; altures

del Pendís, al Cadí = Muntanyes de Núria, Morens,

Ger Comabella, freqüent (Vay.); altures de la Cerda-

nya, Cambradases, Vall d'Eina (Gaut.); Castanesa,

prop del Coll de Bassivé (Zett.). — Jul.

2,439- — S. arbúscula L.

(del llati arbúscula, arbrissó, per la seva poca

alçària.)

Arbust de 3-12 dm, dret o ascendent, de

branques divergents en tots sentits, brunes,
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brillants; fulles cl•liptico-oblongucs, transovades o ovato-lanceolades, agudes,

subsèssils, denticiflades glanduloses o quasi enteres, d'un verd clar i lluents

per sobre, glauques i a vegades sedoses per sota, feblement nervades, aments

tardans, petits, ± fullosos a la base, els masculins subsèssils, els femenins

pedunculafs, escames peludes, brunes o ferruginoses, dos estams lliures, anteres

grogues, estil llayg, estigma bífid, càpsula pubcsccnt, ovoido-cònica, subsèssil,

de pedicel més curt que la glàndula.

Geografia. — Pastures de les altes muntanyes: Vall d'Eina (G. et G., Gaut., Compy.]

paratges fronterers de la Vall d'Aran (Zett., G. et G.). — Jul.

S, phylicifólift

2,440. — S. phylicifólia L.

(per tenir les fulles semblants a les d'alguna

Phylica, gènere de ramnàcies exòtiques.)

Arbust de 4-10 dm, de branques tortuoses,

glabres, fulles oblongo-lanccolades, subacumi-

nades, curtament peciolades, enteres o amb
algunes dents molt poc profundes i escasses,

verdes i lluents per sobre, glaucescents, pàl•lides

i poc nervades per sota, estipules petites, ova-

des, obliqües o nul•les, aments precursors o

quasi coetanis de les fulles, subsèssils i amb
bràctees foliàcies a la base, escames peludes,

negroses, dos estams lliures, anteres grogues, estil llarg, estigma bífid, càpsula

peluda, ovoide allargada, de pedicel 2-3 vegades més llarg que la glàndula.

Geografia. — Llocs humits de les altes muntanyes:

Montgarri, a la ribera del Pallaresa (Llen!), al peu

del Port de la Picada, al costat d'Artiga de Lin

(Zett.); Tredós,Beret, Ruda (C. et S.). — Maig-Jul.

2,441. — S. càprea L.

(algun botànic prelinneà, com Gesncr i Tabcr-

nacmontanus, empraren ja aquest mot específic:

Salix caprea rotundifolia i S. caprea lati-

folia; caprea, tal vegada és usat ací significant

sarmentós.)

Arbre o arbust de 3-X0 m, de branques
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patents erectes, rodones, prompte glabres, fulles grans, orades el•líptiques,

acuminades, amb la punta corbada cap a un costat, peciolades, enteres o

lleugerament ondades crespes, verdes i lluents per sobie, blanques tomenioses

i feblement nervades per sota, estipules reniformes, aments precursors de les

fulles, grans, oblongs o cilíndrics, densos, subsèssils, escames peludes, brunes,

estil curt, estigmes bífids, càpsula tomentosa, llargament ovoidc cònica, de pedi-

cel 3-4 vegades més llarg que la glàndula.

Geografia. — Llocs frescos i humits del Pireneu: Setcases (Isern!, Vay.), S. Joan de

les Abadesses; muntanyes de Ger.; la Tossa (Vay.); d'Artiga de Viella a Pomero, Artiga

de Lin (Llen.l); bastant comuna als prats humits de les muntanyes baixes (Zett.); entre

Fos i Viella (C. et S.). — Maig.

2.442. — S. tarraconensis Pau

(per haver estat descoberta a les muntanyes de

Tarragona.)

Es diferencia de l'anterior, amb la qual té

gran afinitat, per les fulles molt més petites,

suborhiculars , ondades al marge, subsèssils,

aments femenins i càpsules molt petits.

Geografia. — Ports de Tortosa, als penyals calcaris

del INIont Caro, a 1,400 m.; 15 de juny de 1915, Font

legit.' ().

2.443. ~" S. aurita L.

(del llatí auritus, orellut, per al•lusió a les esti-

pules, que són molt ostensibles.)

Arbust d' 1-3 m, de branques difuses, angu-

loses, solcades, glabres, brunes vermelloses, de

fusta estriada sota l'escorça, fulles petites,

transovadcs, de punta corbada, curtament pe-

ciolades, ondades fistonades, d'un verd grisenc,

rugoses i pubescents per sobre, glauques to-

mentoses per sota, estipules grans, reniformes,

dentades, aments precursos de les fulles, pe-

( i) Per a més detalls referents a aquest Salix, que també he trobat a les muntanyes de Cardo, pot ésser

consultada la monografia de R. Goerz, «Lessaules de Catalogne», Cavantllesta, vol. II, p. 137 i següents.

(F. Q.).
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tits, subsèssils, els masculins ovoides, densos, els femenins oblongs, un poc

fluixos, escames peludes, brunes a l'àpex, estil curt, estigmes curts, ovoides

escotats, càpsula tomentosa, ovoide oblonga, de pedicel 3-5 vegades viés llarg que

la glàndula.

Geografia. — Llocs pantanosos i torbosos: Montseny (Costa), de Ripoll a S. Joan de

les Abadesses, Olot, muntanyes del Corp i altres d'Olot (Vay.). Cerdanya (Gaiit.); comuna
a les valls inferiors del Pireneu central, Vall de Luchon (Zett.). — Abr.

2,444. ~ S. cinérea L.

(del llatí cinereus, cendrós, fels ramells joves

que tenen color de cendra.)

Sinonímta. — Gatell; cast., sauce ceniciento;

/;.; saule cendré.

Arbustos o petits arbres de 2-6 m, amb
les branques d'un bru fosc, ± tomentoses, les

joves amb Uistells entrecreuats sota l'escorça,

fulles bastant grans, transovades o el•líptico-

lanceolades, breument acuminades, de punta

quasi recta, peciolades, planes, glabres o pu-

bescents per sobre, cendroses tomentoses i reticulades per sota, aments pre-

cursors de les fulles, els masculins ovoides, densos, els femenins cilíndrics,

subsèssils, escames peludes, negroses a l'àpex, estil ciirt, estigmes bífids, càp-

sula ovoido-cònica, tomentosa, de pedicel 3-4 vegades més llarg que la glàndula.

Geografia.— Freqüent als torrents i vores d'aigües:

Al Vallès i jjart de Bages. =^ Horta, prop de Barcelona
(Compii.l), Ridaura (Vidal!); Castellseràs (Loscos!),

Fiscal (Nuet); Bielsa (Compü.!), Lluçanès, Cerdanya,
Olot, Guilleries, Sagaró, Girona i Alt Empordà (Vay.);

Prades, de Tarragona (Costa), sobre els banys de
Luchon (Zett.). — Gener (').

S. cinérea

2,445-

Hoffm.
-S. purpúrea L. — S. monandra

S. purpúrea

(pels vtmets, generalment d'un color sanguini

coral•lí, diu I.inné; monandra, perquè essent

concrcscents per llur filamcnt els dos estams de

cada flor sembla com si només n'^i hagués un.)

(I) Aquest S. ciuerea L. no existeix a Catalunya segons els darrers estudis de Goerz (1. c): en lloc d'ell
tenim el Salix atror.inerea Brot. ila ssp. caialaunica (Sen.) Goerz. (F. Q.).
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Arbust o petit arbre de 2-3 m, de branques dretes, primes, glabres, llises,

Uuents, vermelloses, fulles generalment oposades, subsèssils, transovades lan-

ceolades, agudes, planes, denticulades en llur part superior, glauques, glabres,

aments freqüentment oposats, precursors de les fulles, sèssils, cilíndrics o ar-

quejats reflexos, densos, escames peludes, negroses, dos estams enterament sol-

dats i formant un sol estam d'antera quadrilocular, furpúria, estil molt curt,

estigmes enters, ovats, càpsula ovoidc, obtusa, tomentosa, sèssil, amb la base

ultrapassada per la glàndula.

Geografia. — Vores de rius, rieres i torrents: Al Vallès, Terrassa; Castellgalí, vores
del Llobregat; Lleida, vores del Segre; Entroncament, Montsoliu, S. Miquel del Fai =
Lluçanès, Olot (Vay.), vores del Fluvià (Tex.); vores del Cardener, torrents d'Arbúcies
(Costa), Prats de Molló (Gaut.), Vall d'Aran (Costa), Fos, Viella, Arties, etc. (C. et S.). —
Abril-Maig.

S. incana

mentoses

2,446.-8. incana Schrank— S .clan-

destina Lap.

(del llatí incanus, canós, al•ludint al tomeni

blanc del revers de les fulles.)

Sinonímia. — Sarga; cast. salcina.

Arbust d' 1-4 m, de branques joves verdes,

brunes o negroses, glabres o subtomentoses,

fulles linears o lanceolato-linears , acuminades,

atenuades en curt pecíol, revolutes pel marge,

enteres o feblement denticulades glandulo-

ses, glabres i verdes per sobre, blanques to-

per sota, aments precursors de lep fulles, cilíndrics, prims, ± ar-

quejats, subsèssils, escames glabrcsccnts, grogues

o vermelloses a 1 àpex, dos estains soldats a la

base, anteres grogues, estil bastant llarg, estig-

mes curts, bífids, càpsula ovoido-cònica, aguda,

glabra, curtament pedicel•lada.

Geografia. — Freqüent per vores de rius i corrents
det ot el país, des del litoral al Pireneu. — Març-Abr.

2,447. ~ S. viminalis L.

(del llatí viminalis, que fa vímets.)

Sinonímia .
— Vimetera , vimenera ; cast .

,

mimbrera; fr., osier blanc.
S. viminalis
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Arbust o arbre de 3-10 m, de branques llargues, flexibles, a la fi glabres,

grisenques o groguenques, fulles lanccolato-linears, acuminades, peciolades,

enteres o lleugerament ondades, verdes per sobre, argentades sedoses per

sota, aments precursors de les fulles, oblongs o cilíndrics, densos, sèssils, esca-

mes peludes, negroses, dos estams lliures, anteres grogues, estil llarg, igual als

estigmes, que són linears i enters, càpsula sedosa, ovoide eònica, sèssil, glàn-

dula que ultrapassa la base de la càpsula.

Geografia. — Cultivada i subespontània a les hortes d'una gran part del país, com al

litoral, Vallès, Bages, Penedès, etc. — Abril (').

2448. — S. pentandra L.

(perquè té les flors viasculincs amb cinc estams.)

Arbust o arbre de 3-12 m, de branques jo-

ves rodones, glabres, Hises, lluents, oloroses,

brunenques, fulles el•líptiques o ovato-lanccola-

des, acuminades, subsèssils, grans, denticulades,

glanduloses, lluents per sobre, més pàl•lides

per sota, estipules caduques, aments coetanis

de les fulles, pedunculats, els masculins cilín-

drics, densos, obtusos, olorosos, els femenins

més estrets, més llargs, fluixos, a la fi pen-

jants, escames peludes, groguenques, general-

ment cinc cstaDis lliures, de filaments peluts interiorment, anteres grogues,

estil curi, estigmes bilohats, càpsula glabra, cò-

nica, de pedicel un poe més curt que les glàndules.

Geografia. — Vores de les aigües, a la zona de

l'avet: Montlluís (Bub., Gaut.); Pireneu català (Colm.,

Gren., ex Willk.); Pireneu, sense indicar localitat

(Lap., Bolòs!, Coste). — Maig-Juny.

S. pentandra

2,449. — s.

dalina L.

triandra L. — S. amyg-

S. triandra

(per les flors masculines amb tres estams; amyg-

dalina, perquè Ics fulles s'assemblen a les de

l'Amygdalus, ramctller.)

(i) Cap dels exemplars catalans determinats com a Salix vimmalis han estat rectament interpretats,
segons afirma cl Proí. Goerz. 1. c. (F. Q.).
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Arbust o petit arbre de 2-5 m, de branques joves flexibles, lluents, llises,

fulles oblongucs o lanccoladcs acuminadcs, coriàcies, glabres i lluents per sobre,

a penes més pàl•lides per sota, denticulades, subsèssils, estipules grans, persis-

tents, ajnents coetanis de les fulles, cilíndrics, prims, pedunculats, fuUosos a

la base, els masculins més fluixos, escames ovades, glabres superiormcnt
,
per-

sistents, tres estams lliures, anteres grogues, estil eurt, estigmes escotats, di-

vergents en angle recte, càpsula glabra, ovoido-cònica, obtusa, curta, de pedicel

3-4 vegades més llarg que Ics glàndules.

Geografia. — Llocs humits, vores de Ics aigües: Riberes del Besòs, del Llobregat i

de l'Anoia = Riberes dels altres rius fins a les valls superiors (Costa); vores del Ter,

Fluvià; la Molina, Cerdanya (Vay.); Prats de Molló (Gaut.); Luchon (Zctt.), Lés (C. et S.).

— Març.

S. babylónica

i falciformes, caduques,

S. frigilis

2,450. — S. babylónica L.

(babylónica, de Babilònia, per haver cregut que

els salzes de què parla cl salm 137 pertanyien

a aquesta espècie.)

Sinonímia. — Desmai; cast., sauce llorón; fr.,

saule pleureur.

Arbre de 5-10 m, de branques llargues, pri-

mes, penjants, fulles lanceolato-lincars, llarga-

ment acuminades, curtament peciolades, ente-

res o finament denticulades, glabres, pàl•lides

blanquinoses per sota, estipules lanceolades

aments femenins coetanis de les fulles, cilíndrics,

prims, petits, freqüentment arquejats iguals

més curts que les fulles de llur peduncle, escames

glabrcsccnls, groguenques, caduques, estil curt,

estigmes escotats, càpsula glabra, petita, sèssil, la

base de la qual és ultrapassada per la glàndula.

Geografia. — Oriünda de l'Orient, hom cultiva fre-

qüentment cl peu femení, únic que tenim a Europa,

en llocs humits i cementiris. — Abr.-Maig.

2,451. — S. fràgilis L.

(perquè té les rames trencadisses, impròpies per

a l'art de la cistelleria.)
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Arbre de 5-15 m, de branques llargues, esteses ascendents, lluents, fràgils

a les bifurcacions, glabres, fulles lanceoladcs, acuminades,curtament pecio-

lades, enteres o finament denticulades glanduloses, verdes i lluents per so-

bre, glauques i més pàl•lides per sota, piloses sedoses en llur primera edat,

a la fi glabres, estipules amples i obliquament ovades, aments coetanis de

les fulles, cilíndrics, pedunculats i fuUosos, els masculins un poc densos, els

femenins prims i fluixos, escames pcstanyoscs, groguenques, caduques, dos

estams lliures, d'anteres grogues, estil curt, estigmes bífids, en creu, càpsula

glabra, ovoide cònica, atenuada a l'àpex, de pedicel 2-3 vegades més llarg que

Ics glàndules.

Geografia. — Cultivat i ± espontani a les vores dels corrents: La Puda de Montserrat,

a les vores del Llobregat = Empordà, Armentera, vores de la Muga {Llen.)l muntanya
de Ceret (Compy.) — Abr.-Maig (i).

2,452. — S. alba L.

(per Ics rames novelles i les fulles blanques se-

doses.)

Sinonímia. — Salze, saule; cast., sauce; //'.,

saule blanc.

Arbre de 6-25 m, de branques dretes, gri-

senques, pubescents, fulles lanceolades, acu-

minades, atenuades a la base, finamente den-

ticulades glanduloses, sedoses blanquinoses en

ambdues cares o almenys per sota, aments

coetanis de les fulles, cilíndrics, pedunculats,

fullosos, els masculins prims, arquejats, els femenins bastant densos, un poc

arquejats, escames pestanyoses, groguenques, caduques, dos estams lliures,

d'anteres grogues, estil curt, estigmes escotats o bilobats, càpsula glabra, ovoido-

cònica, obtusa a l'àpex, subsèssil, de pedicel a penes igual a la glàndula.

P vitcllina Ser.— Branques més primes i flexuoses, d'un groc bonic, es-

cames dels aments diminutes.

S alba

Geografia.

Abril-Maig.

Comuna a les vores de rius i torrents. La 3 vitellina Ser., cultivada. —

( i) Segons Goerz, /. c, el Sahx fragihs no és espècie catalana. Tots els exemplars de Catalunya
nats per aquest autor pertanyen al Salix neotricha Goerz. {F. Q.).
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Gènere 644. — POPULUS L.

(Del nom llatí dels pollancres i dels àlbers.)

Aments a la fi penjants, cilíndrics, precursos de les fulles, no fuUosos a la

base, escames laciniades o fistonades, perigoni cupuliforme, obliquament

truncat, 8-20 estams lliures, 2-4 ó 8 estigmes, càpsula glabra. Arbres de gran

talla, de borrons recoberts per nombroses escames imbricades, fulles alternes,

quasi tan amples com llargues, llargament peciolades.

[Fulles lobulades o sinuades dentades, borrons i escames peluts, 8 es-

Itams 2.

J
Fulles finament i regularment dentades, borrons i escames glabres,

12-20 estams 3.

/Fulles adultes suborbiculars, irregularment sinuades dentades, verdes

I i glabres en ambdues cares, pecíol comprimit, escames transovades,

I estigmes purpuris 2,453. ^• trèmula.

Í Fulles adultes ovades o suborbiculars, anguloses o sinuades dentades,

verdes i glabres per sobre, blanques tomentoses per sota, pecíol rodó,

escames oblongues o lanceolades, estigmes grocs . 2,454. P. alba.

'Fulles ovades triangulars, molt glabres, càpsula ovoide, amb quatre

solcs, bivalva 2,455. ^ nigra.

I

Fulles ovades cordiformes, més grans, pubescents al marge en llur pri-

mera edat, càpsula globulosa, amb sis solcs, tri- o quadrivalva

2,456. P. virginiana.

P. trèmula

2,453. — P. trèmula L.

(per les fulles molt movedisses, tremoloses amb

l'oreig.)

Sinonímia. — Trèmol; cast., temblón, àlamo

temblón; fr., tremble.

Arbre de mitjana talla (5-30 m), d'escorça

llisa i branques esteses, poc nombroses, que

formen una copa relativament petita, borrons

un poc viscosos, escames pestanyoses, fulles

adultes molt movibles, ovades suborbiculars,
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irregularment sinuadcs deniadcs, llargament peciolades, de pccíol comprimit,

verdes i glabres en ambdues cares o un poc tomentoses grisenques, no blan-

ques, per sota, aments masculins oblongs, bastant densos, els femenins cilín-

drics, bastant llargs, fluixos, escames transovades, incises digitades, barbudes,

vuit estams, quatre estigmes en creu, -purpuris.

Geografia. — Boscos humits i vores dels corrents: Al Vallès, Terrassa, r., cap a la

Font del Troncó, Torrent de Goteres, al peu de S. Llorenç del Munt; abundant al Mont-

seny, S. Hilari, Montsoliu, Kibes, Bergadà i en totes les muntanyes de les zones supe-

rior i mitjana. — Febr.-Març.

2,454. — P. alba L.

(pel color blanc dels troncs i del revers de les

fulles.)

Sinonímia. — Àlber, alba, arbre blanc; cast.,

àlamo; fr., peuplier blanc.

Arbre de gran talla, d'escorça llisa i blanca,

que després s'esquerda, de branques esteses,

les joves blanques-tomentoses , fulles adultes

ovadcs o suborbiculars , anguloses o sinuades

dcntades, llargament peciolades, de pecíol rodó,

verdes i glabres per sobre, blanques tomentoses

per sota, aments cilíndrics, els masculins densos, curts, d'escames oblongues,

fistonadcs, barbadcs, els femenins llargs, fluixos, d'escames dentades, glabres-

cents, vuit estams, quati"e estigmes en creu, groguencs.

P. alba

P. nigra

Geografia. — Cultivat i espontani a les vores dels

corrents i llocs humits, principalment de les zones

inferior i mitjana. — Febr.-Març.

2,455- — P- nigra L.

(perquè, comparat amb l'anterior, tant les fulles

com cl tronc, són de color obscur.)

Sinonímia. — Poll, poUanc, pollancre, clop,

xop; clum, a la Vall d'Aran; cast., àlamo negro,

chopo; fr., peuplier noir.

Arbre de gran talla, de branques esteses,
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rodones, de copa ovoido-cònica, borrons i brots joves glabres, molt viscoses,

fulles ovato-triangulars, acuminades, dentades fistonades, de marge cartilagi-

nós i translúcid, peciolades, de pecíol comprimit a l'àpex, més curt que el limbe,

glabres i lluents en ambdues cares, aments cilíndrics, densos, escames glabres,

laciniades franjadcs, caduques, 12-20 estams, quatre estigmes reflexos, gro-

guencs, càpsula ovoido-cònica, amb quatre solcs, bivalva.

raça P. pyramidalis Rozier — Arbre de molta elevació, ramificat des de

prop de la base, de branques dretes, copa llarga i estreta, piramidal.

Geografia. — Espontani i cultivat prop dels corrents, prats i llocs frescals de tot el

país, amb el peu masculí de la raça pyramidalis (pollanc gavatx; cast., àlamo piramidal,

chopo de Itàlia; fr., peuplier d'Italic). — Març.

2,456. — P. virginiana Desf. — P. mo-
nilífera Ait.

(perquè és originària de Virgínia; monilifera,

del llatí monile, cl collaret, perquè s'hi han com-

parat Ics inflorescències femenines.)

Sinonímia. — Carolina; cast., àlamo de Suiza,

àlamo suizo; fr., peuplier de Virginie.

Arbre de molt elevada talla, de branques

esteses, fulles més amples que llargues, ovadcs

subcordiformes, acuminades, llargament pecio-

lades, pecíol comprimit a l'àpex, profundament

i regularment dentades, consistents, glabres, finament pubescents al marge

durant llur primera edat, aments masculins cilíndrics, grui.xuts, els femenins

molt llargs, moniliforines , penjants, estams en nombre à'tins vint, càpsula

glohulosa, amb sis solcs, tri- o quadrivalva.

Geografia. — Cultivada i semiespontània a les vores dels corrents, prats i llocs fres-

cals, singularment al Baix Empordà. — Març.

N. B. El X Populus canescens Smith = P. alba X P. trèmula Krause, àlber bord;

(cast., àlamo blanco bastardo), que Colmeiro considera cultivat i espontani, a Lleida,

vores del Segre, a la Mitjana Gran, març de 1891 legi.
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Família 114. — PLATANÀCIES Lestib.

(Del gènere Platanus.)

Plantes monoiques, de flors reunides en aments globulosos, penjants, uns

masculins i altres femenins, perigoni substituït per escames linears espatu-

lades, estams indefinits, estil simple, alenat, lateralment estigmatífer a l'àpex,

fruit en aqueni coriaci, rodejat a la base de pèls articulats. Arbres de gran

talla, de fulles alternes, palmatilobades, de 3-5 lòbuls dentats, pubescents

en Uur primera edat, després glabres, peciolades i amb estipules soldades en

forma de collar.

Gènere 645. - PLATANUS L.

(Del grec -TtXàTocvoi;, amb què era coneguda l'espècie següent, probablement derivat de

-XaTJt;, ample, al•ludint a la forma de la copa.)

2,457. ~ P- vulgaris Spach

(perquè és l'espècie vulgarvicnt coneguda.)

Raça P. orientalis L. — Fulles suhcordtjor-

mcs a la base, tripartides, de divisions lancco-

ladcs.

Raça P. occidentalis L. — Fulles llargament

cuneiforvícs a la base, anguloses, amb cinc

angles obscurament lobats.

Geografia.— El primer, procedent de l'Orient, hom
el cultiva als passeigs, carrers, carreteres, jardins, etc,

com arbre d'ornament i d'ombra; el segon, originari de
Virgínia, més rarament cultivat que l'anterior, viu com a semiespontani a la vora es-

querra de) Llobregat, al peu de la Puda. — Març-Abr.

P. vulgaris
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Família 115. — BETULACIES Endl

(Del gènere Betula.)

Plantes monoiques, de flors reunides en nombre de 2-3 a l'axil•la d'esca-

mes, en aments, les masculines a l'axil•la de bràctees peltades, amb perigoni

monofil•le o de quatre divisions, quatre estams, les femenines a l'axil•la de

bràctees enteres o trilobades, perigoni nul, dos estigmes i per fruit una sàmara

comprimida. Arbres de fulles alternes, penninèrvies, amb estipules caduques.

Aments femenins cilíndrics, amb escames membranoses, trilobades i

caduques, que porten a l'axil•la tres sàmares amplament alades, peri-

goni masculí monofil•le 646. Bétula.
Aments femenins ovoides, amb escames llenyoses, engruixides i amb

4-5 lòbuls a l'àpex, persistents, que porten a l'axil•la dues sàmares

estretament alades, perigoni masculí amb quatre divisions

647 Alnus

Gènere 646. — BÉTULA L.

(Es el nom llatí del bedoll.)

Flors groguenques, aments masculins i femenins cilíndrics, de perigoni

respectivament monofil•le i trilobat, escames dels aments fructífers membra-
noses, escarioses, caduques, quatre estams, sàmara lenticular, amplament alada,

Arbres d'escorça blanquinosa, fulles ovato-rombals, acuminades, peciolades i

doblement serrades, amb borrons protegits per moltes escames imbricades.

Fulles acuminades, doblement dentades, glabres, ales de la sàmara el

doble amples que l'aqueni i tant o més altes que els estils

2,458. B. alba.
Fulles agudes, irregularment dentades, pubescents, ales de la sàmara

quasi d'igual amplada que l'aqueni i més baixes que els estils

2,459 B. pubéscens.
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2,458. —B. alba L— B. péndula Roth.
— B. verrucosa Ehrh.

(pel tronc blanc; pendula, fer les rametcs pen-

jants; verrucosa, perquè solen estar cobertes de

berrugues.)

Sinonímia. — Bedoll, beç; bedut o bedot a

la Vall d'Aran; cast., abedul; fr., bouleau.

Arbre de bona talla, dret, d'escorça llisa,

blanca, de branques joves primes, flexibles,

penjants, freqüentment berrugoses, glabres,

fulles ovato-rombals o triangulars, acuminades,

subtruncades a la base, peciolades, doblement dentades serrades, molt gla-

bres, d'un verd fosc per sobre, clares per sota, aments femenins cilíndrics,

densos, pedunculats, a la fi penjants, escames trilobades, amb els lòbuls late-

rals més grans, arrodonits i recorbats, aqueni el•líptic, ales de la sàmara el doble

amples que l'aqueni i més altes que els estils.

Geografia. — Boscos humits i arenosos de les muntanyes: Vall de Ribes, S. Hilari;

boscos de Moiitsoliu; Montseny, comuna a la zona de l'avet = Vidrà. Collsacabra, Bac
de S. Valentí, prop d'Olot, r. (Vay.); cadena fronterera del Canigó, a l'extrem de la

Cerdanya; Vall del Querol (Gaut.); abundant al peu del Port de la Picada, del costat

de l'Artiga de Lin; Vall de Benasc (Zett.), Vall d'Arties (C. et S.). — iVIaig.

2,459. — B. pubéscens Ehrh.

(perquè aquesta té les ranietes pubescents.)

Arbre menys elevat que l'anterior o arbust,

d'escorça blanca o bruna, de branques joves

dretes, pubescents, llises, fulles ovadcs o ovato-

rombals, agudes o subacuminades, peciolades,

irregularment dentades serrades, pubescents,

a la li solament peludes a l'axil•la dels nervis

pel revers, aments femenins cilíndrico-ovoides,

drets, d'escames trilobades, amb els lòbuls late-

rals més amples, estesos o ascendents, aqueni

ovaí, ales de la sàmara iguals o poc més amples

que l' aqueni, més curtes que els estils.

Geografia. - Boscos humits, pantanosos i torbosos: Montalba; Vall de Carençà, r. r.

(Gaut.); altures de Carençà (Compy., ex Vay.); Pireneu (Coste). Maig.

B. pubé&cens
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Gènere 647. — ALNUS GaernT.

(Nom llatí del vern.)

Flors verdoses o bnmenques, ameiits masculins cilíndrics, els femenins

ovoides, els primers amb escames triflores, peltades i perigoni quadripartit,

els segons amb escames enteres, suborbiculars, acrescents, llenyoses, de 4-5

lòbuls a l'àpex, biflores, sàmares comprimides, estretament alades. Arbres

d'escorça negrosa, fulles ovades, transovades o suborbiculars, peciolades,

obtuses, truncades o escotades, deiitades, amb borrons protegits per una sola

escama.

Fulles cordiformes a la base, ovades, obtuses o breument acuminades,

regularment i finament serrades, fruit suborbicular, d'ala més estreta

que l'aqueni 2,460. A. COrdata.

Fulles cuneïformes a la base, transovades, truncades o escotades, irre-

gularment sinuades dentades, fruit subpentagonal, d'ala coriàcia

2,461. A. glutinosa.

A. cordata

2460. — A. cordata Desf.

folia Ten.

(per Ics fulles cordiformes.)

A. cordi-

Arbre de talla mitjana (7-8 m); d'escorça

llisa o un poc rugosa, fulles ovades cordiformes

a la base, obtuses o breument acuminades,

regularment i finament serrades, lluents i gla-

bres per sobre, amb pèls a l'axil•la dels nervis,

nervis secundaris ramificats, 3-6 aments mas-

culins, 1-2 aments femenins densos, molt gros-

sos (2C-25 mm X 12-15 nim), sàmara suborbi-

cular, d'ala prima, més estreta que l'aqueni.

Geografia. — La Cellera, vores del Ter, r. r. (Cod.!). Pròpia de Nàpols, Còrsega i

Isquia, resulta nova per a la flora espanyola.
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Betulàcies. G. 647. - Alnus.

2,461. — A. glutinosa Gaertn.

(pels ramells i Ics fulles glutinosos.)

Sinonímia. — Vern; cast., aliso; fr., aulne,

vergne.

Arbre de mitjana talla, d'escorça negrosa,

branques joves glabres, fuUes glutinoses, sub-

orhiculars o transovadcs, cuneiformes a la base,

peciolades, truncades o escotades, irregular-

ment sinuades dentades, verdes i glabres en

ambdues cares, peludes a les axil•les dels ner-

vis, 6-9 parells de nervis secundaris, 3-6 aments

masculins a l'àpex de les branques i quasi altres tants aments femenins, ovoi-

des, bastant petits, pedunculats, sàmara subpcntagonal, d'ala coriàcia, més

estreta que Vaqueni.

Geografia. — Vores dels corrents i llocs humits: AI Vallès, r. prop de Terrasa; abun-

dant a la part oriental, des de Caldes, falda del Montseny, Montsoliu i Guilleries; Ribes,

Cerdanya; r. a Bages. — Maig.

A. glutinosa
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(

Classe 2.^ - MONOCOTILEDONIES DC.

í Perigoni de sis tèpals, rarament vuit, biseriats, almenys els interns

v petaloides 2.

I
Perigoni nul, herbaci o escamós, ovari lliure 12.

Í

Ovari lliure o súper 3.

Ovari adherent o ínfer 'j.

Plantes arborescents, de fulles pinnati- o palmatipartides, flors dioi-

ques o polígames, en espàdix ramificat, estams 6-9, rarament 3,

fruit drupaci o bacciforme Palmàcies.
Plantes herbàcies, de fulles enteres, flors hermafrodites, rarament dioi-

ques, mai en esp idix, fruit, generalment, sec 4

Tèpals externs herbacis, 6-9 estams, fruit polifolicular o poliaqueni,

plantes aquàtiques o dels aiguamolls . .... Alismàcies.
Tèpals tots petaloides, 6, rarament 8 estams, fruit capsular o bacci-

forme, plantes terrestres . 5.

Fruit bacciforme, 6 estams, rares vegades 8, plantes de flors herma-

frodites o dioiques Esmilàcies.

Fruit capsular, 6 estams, plantes de flors hermafrodites ... 6.

Anteres extrorses, 3 estils, càpsula trilocular, septicida .

Colquicàcies.

Anteres introrses, i estil, càpsula trilocular, loculicida . . Liliàcies.

Plantes dioiques, flors regulars, fruit bacciforme, rares vegades cap-

sular 8.

Plantes hermafrodites, flors regulars o irregulars, fruit capsular g.

(Flors blanques o violàcies, 3-12 estams, i estil, fruit bacciforme, fulles

fasciculades o verticil•lades, plantes aquàtiques . Hidrocaridàcies.

Flors verdoses, 6 estams, 3 estils, fruit bacciforme o capsular, fulles

alternes, plantes terrestres DioscoreàcieS-

/Flors ginandres, amb 3 estams, els laterals, generalment, estèrils, pol-

V Ien aglutinat en masses piriformes, càpsula unilocular, septífraga,

amb les valves persistentment unides pels caps . OrquidàcieS-

/Flors amb 3-6 estams lliures, pol•len pulverulent, càpsula trilocular, lo-

\^ culicida 10.
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Monocotiledònies

.

^Estams en nombre de 3, anteres extrorses, 3 estigmes. . Iridàcies.

10 /Estams en nombre de 6, anteres introrses, i estigma simple o trilo-

' bulat 11.

Flors solitàries o en umbel•la, 6 tèpals lliures o soldats, herbes de fulles

linears, radicals, embeinadores, de rizoma bulbós escaraós.

Amaril•lidàcies.

Í Flors en cimes disposades en panícula, perigoni amb sis particions,

plantes de gran talla, de fulles careuades, ensiformes, dentades es-

pinoses, en roseta Agavàcies.

Í

Perigoni de 6 tèpals biseriats 13.

Perigoni de 4 tèpals, o d '1-2 escames o bé nul . .... 14.

\

Flors en llargs raïms espiciformes, perigoni herbaci, caduc, 3-6 estig-

mes pestanyosos, fruit en càpsula de 3-6 cavitats, septicida, amb
cel•les monospermes o dispermes Juncaginàcies.

"^ \ Flors no disposades en raïm, perigoni coriaci, persistent, 3 estigmes

I filiformes, fruit en càpsula d'1-3 cavitats, loculicida, amb cel•les tris-

\^ permès o polispermes .... Juncàcies.

/'Perigoni de 4 tèpals, 4 estams, 4 aquenis o, per avortament, menys,

I
plantes submergides flotants, lacustres o fluviàtils.

^
j

Potamogetonàcies
[
Perigoni nul o representat per espates, cerres o escames .... 15,

j' Plantes aquàtiques, submergides o flotants, perigoni nul o representat

)
per una espata 16.

^
j
Plantes terrestres o parcialment submergides, perigoni nul o represen-

y tat per cerres o escames 18.

l'Plantes diminutes, monoiques, flotants a les aigües estancades, afilles.

I de tija discoïdal, perigoni nul Lemnàcies.
16 \ Plantes bastant desenrotllades, de flors hermafrodites o unisexuals,

I
submergides, fuUoses, de tija cilíndrica o filiforme, perigoni nul o

I representat per una espata ij.

fTija nuosa articulada, fulles oposades o verticil•lades, plantes d'aigua

dolça, monoiques o dioiques Naiadàcies.
' ' Tija nuosa, fulles alternes o radicals, plantes marines, de flors herma-

frodites, o bé monoiques o dioiques ZosteràcieS-

; rlantes monoiques, perigoni nul o representat per cerres o escames

] membranoses, flors en espàdix o en espigues compactes . . ig.

Plantes de flors hermafrodites o unisexuals, perigoni representat per

escames ± coriàcies, flors en espiguetes 20.
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19

Monocotiledònies.

Flors en espàdix, perigoiii nul, fruit en baia, fulles curvinèrvies, de

nervis ramificats, plantes terrestres Aràcies.
'Flors en espigues molt compactes, cilíndriques o globuloses, superpo-

sades, perigoni representat per setes o escames membranoses, fruit

en aqueni, fulles rectinèrviès, de nervis no ramificats, plantes aquàti-

ques, parcialment submergides Tifàcies.

Tija massissa, sense nusos, beina foliar entera, perigoni monofil•le, an-

) teres inserides per llur base, fruit en aqueni .... Ciperàcies.
20 ... . .

1 Tija fistulosa, nuosa, beina foliar fesa, perigoni difil•le, anteres inserides

pel dors, fruit en cariòpside Graminàcies.
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Família ii6. — PALMACIES JUSS.

(Del llatí palma, nom de diverses espècies d'aquesta família.)

Plantes dioiques o polígames, de flors regulars, groguenques, disposades

en règim, perigoni de sis tèpals biseriats, persistent, 6-9 estams, rarament

tres, tres estils soldats, fruit en drupa o baia. Plantes arborescents, de tronc

i ilíndric, quasi sempre simple, fulles pinnatipartides o palraatipartides.

Fulles pinnatipartides, espata simple, flors dioiques, fruit en drupa.

648. Phoenix.
l'^ulles palmatipartides, espata de 2-4 valves, flors polígames dioiques,

fruit format per tres baies 649. Chamaérops.

Gènere 648. — PHOENIX L.

(De *oívi|, nom grec de la palmera de dàtils.)

Flors dioiques, espata simple, calze urceolat, tridentat, pètals lliures, 6-3

estams de filaments molt curts, tres carpels distints, dels quals solament un

arriba a la maturitat, fruit en drupa. Arbres de 8-20 m, de fulles pinnatipar-

tides, de 2-4 m de llarg, de pecíol llarg i amplexicaule, amb els segments li-

nears, coriacis i un poc vulnerants.

2,462.— Ph. dactylífera L.

(és la palma dactylífera dels romans; de dac-

tylus, el dàtil, i fero, jo porto.)

Sinonímia. — Palmera, palma datilera ; cas-

Icllà, datilera, palmera o palma común
; fra)i-

cès, dattier.

Geografia. — Cultivada al litoral i àdhuc a l'inte-

rior, com a planta d'ornament — Primavera.
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Gènere 649. — CHAMAEROPS L.

(És un mot que trobem en Plini per a designar l'espécie següent. De x»ti«'> Q^"!; ' P<"^7

gespa, al•ludint a la fillolada cespitosa del margalló.)

Plantes polígames dioiques, és a dir, amb flors hermafrodites i flors mas-

culines en peus diferents, espata de 2-4 valves, calze tripartit, pètals lliures,

6-9 estams monadelfs, tres carpels distints, i per fruit tres baies. Plantes de

tronc quasi nul o fins de 5 m, fulles de segments estesos en forma de ventall,

amb el pecíol espinós.

2,463.— Ch. humils L.

(és la palma humilis dels botànic sprelinneans

,

per la seva talla baixa.)

Si>ionímia. — Margalló ; cast., palmito, pal-

ma de escobas
; fr., palmier à éventail.

Geografia. — Serralada litoral, des de Montjuïc,

Castelldefels, costes de Garraf, Tarragona, Salou, etc.

Abr.-Maig. W

([) Per i l'estudi de la dispersió del Chamaerops a Cataluaya. vegeu Font Quer, «La Garriga litoral de l'occident de Cata-

nnya», Butlleii de la Inst. Cat. d'Hist. Natural (F. Q.).
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Família 117. — HIDROCARIDÀCIES LlNDL.

(Del gènere Hydrocharis .)

Plantes dioiques, de flors regulars, blanques o violàcies, tancades dins

d'una espata, perigoni de sis tèpals biseriats, els tres externs (sèpals) herba-

cis, els tres interns (pètals) petaloides, o tots ells petaloides, 3-12 estams, un

estil, 3-6 estigmes bífids o escotats, ovari adherent, fruit bacciforme. Herbes

aquàtiques, de tija prima i fulles fasciculades o verticil•lades.

Fulles flotans, fasciculades, orbiculars cordiformes, flors d'un blanc

groguenc, de més d'un cent., pètals molt més llargs que els sèpals,

dotze estams, sis estigmes bífids .... 650. Hydrócharis.
Fulles submergides, ternades, oblongues obtuses, ondades denticulades,

flors d'un blanc rosat o violàcies, de tres mil•límetres, pètals més llarg.s

que els sèpals, 3-9 estams, tres estigmes escotats . 651. Helodea.

Gènere 650. — HYDRÓCHARIS L.

(Del grec u3(up, aigua, i x^P'Si ornament, gràcia.)

Flors blanques, tacades de groc, de més d'un centímetre, les masculines

en nombre d'1-3 en una espata bivalva sostinguda per un llarg peduncle, pè-

tals orbiculars, molt més llargs que els sèpals ovato-oblongs, dotze estams,

les flors femenines solitàries, llargament pedunculades, en una espata uni-

valva, tres escames flliformes oposades als pètals, tres estaminodis, estil curt,

sis estigmes bífids, baia el•lipsoide, de sis cavitats. Herbes perennes, de rizo-

ma estolonífer, estolons prims, llargs, flotants, amb fulles fasciculades i flors

als nusos.

2.464. — H. Morsus-ranae L.

(del nom de morsus-rance, mos de granota,

amb què fou designada per alguns botànics

prelinneans. Sembla al•ludir a l'escotadura de

la base de les fulles, que el vulgar hauria atri-

buït a una mossegada de granota.)

Geografia. — Aigües estancades o de curs lent:

Castelló d'Empúries = Roses, Sant Pere Pescador

(Vay., Cuffi); prop de Figueres, Vila-sacra, Roses

(Bub.), Riumors (Querah!) — Juny-Set.
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Gènere 651. — HELODEA RiCH.

(Del grec éXwòriq, pantanós, al•ludint a l'estació de l'espècie següent.)

Flors d'un blanc rosat o violàcies, de tres mil•límetres, totes solitàries en

una espata tubulosa, bífida, pedunculada, pètals poc més llargs que els sèpals,

uns i altres petaloides, 3-9 estams soldats a la base, tres estigmes escotats,

baia cilindràcia subtrígona. Herbes perennes, submergides, ramificades, de

tija i branques llargues, no estolonífera, amb les fulles sèssils, ternades o,

rarament, oposades, oblongues obtuses, primes, ondades denticulades, uni-

nèrvies

.

2,465.— H. canadensis Rich.

(perquè és oriünda del Canadà.)

Geografia. — Oriünda de l'Amèrica boreal, abunda

a les aigües estancades o de curs lent del litoral de

Barcelona: a can Tunis l'observàrem per primera ve-

gada amb M. Leveillé l'agost del 1905.
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Família Ii8. - ALISMACIES R. Br.

(Del gènere Alisma.)

Plantes de flors hermafrodites, rarament monoiques, regularment blan-

ques o rosades, en verticils o umbel•Ies, perigoni de sis tèpals biseriats, els

externs sepaliformes, generalment persistents, els interns petaloides, més
grans, caducs, 6-9 estams, fruit en polifol•licle o poliaqueni. Herbes aquàti-

ques o de llocs pantanosos, amb les fulles radicals fasciculades, embeinadores,

enteres.

(
Flors de més de 15 mm de diàmetre, amb nou o més estams ... 2.

\
Flors de menys de 15 mm de diàmetre, amb 6-12 estams .... 3.

(Fulles aèries, sagitades, llargament peciolades, plantes monoiques, aque-

nis nombrosos 652. Sagittària.
^

\ Fulles parcialment aèries, linears, sèssils, flors hermafrodites, sis

( fol•licles 653. Bútomus.

Plantes anuals, fulles ovato-oblongues, trinèrvies, 6-8 fol•licles de 9-14

mil•límetres, comprimits, punteguts, disposats en estrella .

654. Damasónium.
Plantes perennes, fulles ovato-cord iformes o lanceolades, amb 3-7 ner-

vis, aquenis nombrosos, rodons, a penes mucronats, verticil•lats o en

capítol globulós 655. Alisma.
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Gènere 652. — SAGITTÀRIA L.

(Del llati sagitta, la sageta, per les fulles sagitades.)

Plantes monoiques, de flors blanques, oposades o ternades, bracteades, en

raïm terminal paniculiforme, les superiors masculines, més grans i abundo-

ses, estams nombrosos, anteres basifixes i extrorses, les flors inferiors feme-

nines, i per fruit un poliaqueni, amb els aquenis transovats comprimits, alats,

apiculats, en capítol globulós, sobre peduncles radicals tríquetres. Herbes pe-

rennes, amb rizoma estolonífer de branques filiformes, inflades a l'àpex en

forma de tubercle ovoide, fulles totes radicals, les primàries amplament li-

nears, fil•Ioidiformes, submergides, de 7-80 cm x 4-20 mm, les altres aèries o

flotants, llargament peciolades, sagitades, amb les aurícules divergents fins

d'un decímetre, aproximadament iguals al limbe.

2,466.— S. sagittifólia L.

(sagittifolia, de fulles sagitades.)

Sinonímia. — Sagitària ; cast., saetilla, cola

de golondrina
; fr., fléchière.

Geografia.— Vores d'aigua i llocs pantanosos: Cas-

telló d'Empúries, Sant Pere Pescador (Vay., Llen.!,

Cad.); Roses (Bub.); cap a Montiró (Bolòs) —
Jul.-Ag.

N. B. No és cosa rara trobar aquesta planta abans del seu complet desenrotllament

amb fulles aèries obtuses i aurícules basilars paral•leles i també obtuses, que en la Mem.

de l'Acad. de Ciències de Barc. del 1908 publicàrem com a var. catalaunica

.
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Gènere 653- — BÚTOMUS L.

(És un mot de Teofrast, interpretat diversament pels autors. Hom el deriva de poüç, bou,

i téjjivstv , tallar, com si diguéssim talla-bou, perquè les fulles de l'espècie següent fan

sagnar la boca del bestiar que en menja.)

Flors hermafrodites, rosades, en umbel•la terminal involucrada per 2-4

bràctees lanceolades, de radis nombrosos i desiguals, perigoni de sis tèpals

biseriats, petaloides, persistents, sis fol•licles terminats en bec recorbat, sol-

dats a la base. Herbes perennes, de rizoma horitzontal, carnós i tija de 5-10

decímetres, dreta, afilla, cilíndrica i rígida, fulles totes radicals, linears tri-

quetres, acuminades, molt llargues, dretes, sèssils.

2,467, — B. umbellatus L.

(per la inflorescència umbeUiforme.)

Sinonímia. — Llinassa, balca ; cast., junco

florido
; fr., jonc fleuri.

Geografia. — Vores d'aigües i llocs pantanosos:

Llacunes d'Empúries, Sant Pere Pescador (Vay.!)

—

Juny-Jul.
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Gènere 654. — DAMASÓNIUM MiLL.

(Aquest mot ja fou emprat per Plini. Hom el creu derivat de SajxaCscv, domar, per haver

suposat que l'espècie següent atenuava l'efecte del verí dels gripaus.)

Flors hermafrodites, blanques o rosades, en umbel•la terminal o en 2-3

verticils superposats, sis estams, anteres dorsifixes, introrses, 6-8 fol•licles

lanceolats, comprimits, coriacis, acuminats, estesos en forma d'estrella. Plan-

tes anuals, de 0*5-3 dm, amb l'arrel fibrosa, tiges afilles, dretes o esteses,

fulles totes radicals, llargament peciolades, ovades o oblongues, rodones o

subreniformes a la base, trinèrvies.

2,468. — D. stellatum Rich.

(pel fruit estrellat.)

Geògrafa. — Llacs i llocs pantanosos: Pireneu

oriental, d'Argelés a Coll-lliure (Bub.); litoral d'Ar-

gelés (War., ex Gaut.) — Maig-Set.
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Gènere 655. — ALISMA L.

(El mot fi)wto(jLa ja fou emprat per Dioscòrides, per a designar una planta

amb fulles de plantatge.)

Flors hermafrodites, blanques o rosades, verticil•lades, en umbel•la terminal

o en llarga panícula, tèpals interns petaloides, més grans que els externs, que

són herbacis, caducs, 6-12 estams de filameuts íiliformes, anteres introrses,

dorsifixes i per fruit un poliaqueni d'aquenis comprimits o anguloses, verti-

cil•lats o en capítol. Herbes perennes, de tija escapiforme, fulles radicals llar-

gament peciolades, cordiformes o lanceolades, amb 3-7 nervis.

Flors bastant grans, en umbel•la terminal o en 2-3 verticils superposats,

aquenis transovoides, mucronats, amb cinc angles, multiseriats en

capítols globulosos, fulles lauceolato-liuears, atenuades pels dos caps,

trinèrvies A. ranunculoídes.

Flors petites, en nombrosos verticils superposats formant una panícula

piramidal, aquenis ovoides, obtusos, molt comprimits, uniseriats, fu-

lles ovades cordiformes, amb 5-7 nervis . . . . A. PlantagO.

2,469.— A. ranunculoídes L.

(per la semblança de la planta, i sobretot dels

capítols fructífers, amb els Ranunculus.)

Rizoma fibrós i tija d'1-3 dm, dreta, amb les

fulles totes radicals, també dretes, lanceolades

linears, llargament peciolades, atenuades pels

dos caps, trinèrvies, flors d'un blanc rosat, bas-

tant grans, en umbel•la terminal o en 2-3 verti-

cils superposats, separats, peduucle molt llarg,

tèpals interns 4-5 vegades més grans que els

externs, rodons, denticulats, aquenis trans-

ovoides, mucronats, amb cinc angles promi-

nents, desiguals, multiseriats, en capítol globulós.

Geografia. — Llocs pantanosos o inundats: Castelló d'Empúries, cap a Palau; Vidreres

= Cap a la Llacuna (Salv.); Olot, al pla de la Pinj-a (Vay.); Roses (Bub.) — Maig-Set.
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Alismàcies. G. 655. - Alisma.

2,470. — A, Plantago L.

(és la Plantago aquàtica deh botànics prelin-

neans, per la semblança de les fulles d'aquesta

espècie amb les del plantatge.)

Sinonímia. — Plantatge d'aigua ; cast., Uan-

tén de agua, pan de ranas
; fr,, plantain d'eau,

fluteau.

Rizoma bulbiforme, gros, tija d'i-io dm, dre-

ta i rígida, fulles totes radicals, ovato-lanceo-

lades, cordiformes o arrodonides a la base, cur-

tament acuminades, llargament peciolades, amb

3-7 nervis, flors blanques o rosades, petites, en verticils distants, formant una

panícula piramidal, tèpals interns 2-3 vegades més grans que els externs,

aquenis ovoides, obtusos, molt comprimits, uniseriats, en capítol deprimit.

P lanceolatum Rchb. — Fulles lanceolades, atenuades pels dos caps.

Geografia. — Pantans, basses i vores d'aigua, des de la costa al Pireneu. La p lanceo-

liitiim Rchb., a Castellgalí, vores del Llobregat, i segurament en altres parts — Maig-Set.
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Família 119. - COLQUICACIES DC.

(Del gènere Colchicum .)

Plantes de flors hermafrodites, rosades, purpúries, blanques o groguen-

ques, perigoui de sis tèpals petaloides, lliures o soldats inferiorment, sis es-

tams opositipètals, anteres extrorses, tres estils generalment lliures, i per

fruit una càpsula trilocular, septicida. Herbes perennes, bulboses o de rizo-

ma fibrós, freqüentment tòxiques.

1 Sèpals i pètals soldats en un llarg tub, anteres dorsifixes, més curtes

1 } que el filamcnt, arrel bulbosa 656. CÓlchicum.
/ Sèpals i pètals lliures 2.

I Arrel bulbosa 3.

(Arrel fibrosa 4.

,'Un estil trífid, anteres alabardades, càpsula aguda, florescència prima-

veral, fulles coetànies de les flors 657. Bulbocódium.
" \ Tres estils, anteres linears, càpsula mucronada, florescència autumnal,

fulles posteriors a les flors 658. Merendera.

Flors disposades en ampla panícula, anteres reniformes, fulles ovades,

plantes pubescents 659. Veràtrum.
^

j
Flors disposades en raïm espiciforme, anteres linears o ovoides, fulles

gramiuiformes, plantes glabres 5.

'Anteres ovoides, filaments filiformes, glabres, tres estils, càpsula sub-

globulosa trígona 660. Tofiéldia.
^ ) Anteres linears, filaments alenats, barbats, un sol estil, càpsula cònica

fusiforme 661. Narthécium.
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Gènere 656. — COLCHICUM L.

(Kox).ixóv ja fou emprat per Dioscòrides. El mot deriva de Còlquida, país famós per les

seves plantes metzinoses, a l'orient de la Mar Negra.)

Flors rosades c de color de lila, solitàries o en fascicles de 2-5 flors, sobre

peduncles radicals, tèpals molt llargs, soldats per les ungles en un perigoni

infundibuliforme, estams inserits a la gorja del perigoni, anteres dorsifixes,

més llargues que el filament, tres estigmes lliures, ganxuts, càpsula trans-

ovoide, llavors globuloses. Arrel bulbosa, de la grandària d'una nou, tija

escapiforme, d'1-4 dm, fulles amplament lanceolades, que surten amb el fruit

a la primavera següent.

2,471.— C. autumnale L.

(del llatí, autumnalis, autumnal, perquè flo-

reix a la tardor.)

Sinonímia. — Còlquic ; cast., cólquico
; fr.,

colchique.

Geografia. — Prats humits del Pireneu central: Les

Bordes, Lés (Llen.!), prop de Fos, Pont de Rei

(C. et S.); vall de Benasc (Lap.) — Setembre.

N. B. Aquesta és l'única espècie de còlquic citada al Pireneu, però Llenas, pel juliol

de 1914, reculli uns exemplars en fruit, de talla bastant petita, que podrien pertànyer al

C. alpinum DC, dels Alps francesos i suïssos, que no veiem citat del Pireneu.
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Gènere 657. ~ BULBOCODIUM L.

(Teofrast dóna el nom de ^oX^oúvccúStov a una planta interpretada diversament pels autors;

L'Ecluse, Bahuin i d'altres parlaren d'ella, i Linné acceptà el mot per al seu gènere.)

Flors d'un rosat tirant a lila, grans, solitàries o en nombre de 2-3, de flp-

rescència primaveral, perigoni infundibuliforme, de sis tèpals lanceolats obtu-

sos, d'ungles llargues, acostades, lliures, anteres alabardades, un estil trífid,

càpsula ovoide oblonga, aguda, llavors globuloses. Arrel bulbosa, fulles terna-

des, coetànies de les flors, lanceolato-linears, obtuses canaliculades, rodejades

a la base per una beina membranosa.

2,472.— B. vernum L.

(és el Colchicum vernum de L'Ecluse, així

anomenat perquè és vernal, floreix a la prima-

vera.)

Geografia. — Prats de les altes muntanyes: Rasos

de les muntanyes de Tosses i Alp, cap a Puigllançada

i Coll de Pal; de la Molina a Castellar de N' Hug,

al Pla d'Anyella (Vay.!, Soulié!); Collet de Núria

(Compy.), vall de Setcases (Gaut.), Castanesa (Zettd.,

Bub.), les Maleïdes (Lap.) — Maig-Juny.

N. B. Costa afirma que la planta vista per ell a Castanesa pertany a l'espècie següent.
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Gènere 658.— MERENDERA Ramond

(Del nom vulgar espanyol, merendera o quitameriendas, propi de l'espècie següent. Al•lu-

deix al fet de florir en acabar l'estiu o en començar l'autumne, quan la tarda s'escurça

visiblement i la gent del camp deixa de berenar.)

Flors violàcies o blanques, grans, solitàries geminades, de florescèucia

autumnal, perigoni inftindibuliforme, de sis tèpals oblongs o lanceolats, lliu-

res, d'ungles llargues i acostades, anteres linears, tres estils, càpsula ovoide,

mucronada, llavors globuloses, mucronades, arrel bulbosa, fulles alternes,

posteriors a les flors.

Fulles nombroses, linears obtuses, tèpals lanceolats, peduncle fructífer

més llarg que les fulles M. BulboCÓdium.
F'ulles en nombre de 5-8, linears filiformes, tèpals oblongs obtusos o lan-

ceolats aguts, peduncle fructífer més curt que les fulles.

M. filifólia.

2,473-— M. Bulbocódium Ram. — M.
montana Lge.

(per la semblança de la planta amb el Bulbo-

códium vernum ; montana, ve del nom específic

linneà del Colchicum montanum, pres de L'E-

cluse, perquè es ja en llocs de muntanya.)

Perenne, de 5-15 cm, amb el bulb petit (2x1

centímetres) , rodejat de túniques membranoses,

brunes, fulles linears, obtuses, nul•les a la flo-

rescèucia, presents a la pròxima primavera en

la fructificació, de 4-6 mm, canaliculades, a la

fi recorbades, flors rosades o blanques, grans,

tèpals lanceolats, una vegada més llargs que els estams que tenen les anteres

iguals al filament, peduncle fructífer més llarg que les fulles, càpsula ovoide

mucronada, llavors globuloses, piriformes, mucronades.

Geografia. — Pastures elevades del Pireneu: Des de Castanesa a Vilaller, Llautó,

.\bella, Conca de Tremp (Costa); prop de Berga, cap a Solsona (Salv.!); Vall de Benasc,

Penyablanca (Bub.); abundant al peu de la Renclusa, les Maleïdes, Castanesa (Zett.); co-

muna als terrenys estèrils de tota la Vall d'Aran, amb exemplars completament albiflors

(Llen.!) — Ag.-Set.
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Colqiücàcies. G. 658. - Merendera.

2,474. — M. filifólia Camb.-
dium balearicum Nym.

Bulbocó-

(per les fulles molt estretes, quasi filiformes
;

balearicum, perquè fou descoberta a les Ba-

lears.)

Considerada per Coste com a subespècie de

l'anterior, hom la distingeix pel bulb més pe-

tit, rodejat de túniques negroses, subcrustàcies,

per les fulles subfilifarmes, en nombre de 5-8,

d'un verd bonic, caualiculades, coetànies de les

flors o poc posteriors a elles, per les flors més

petites, solitàries, de tèpals oblongs obtuses o

lanceolats aguts, pel peduncle fructífer més curt que les fulles, amb la càpsu-

la ovoide, obtusa, mucronada per la base dels estils persistents, i per les lla-

vors globuloses, molt breument mucronades.

Geografia. — Terrenys secs i pedregoses: Menorca, a Benisarmenya (Font!); Fonduco,

S. Antoni, Benillauti (Rodríguez); al Departament de les Boques del Roine (Rouy) —
Oct.-Nov. fl.; Febr.-Març, fr.
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Gènere 659. — VERATRUM L.

(Nom emprat per diversos botànics prelinneans per a designar aquesta planta.)

Flors hermafrodites, alguna vegada polígames per avortament, blanqui-

noses, agrupades en raïms a l'àpex de les tiges i de llurs branques en ampla

panícula (de 4-6 dm), perigoni persistent, de tèpals oblougs, crespats denti-

culats, pubescents exteriorment, estesos, molt més llargs que el pedicel, an-

teres reniformes, dorsifixes, dehiscents transversalment, tres estils curts,

càpsula ovoide, aguda, de carpels soldats a la base, lliures i dehiscents a

l'àpex, de celles polispermes, llavors comprimides, alades. Tija d'un metre

o mes, dreta, robusta, rodona, fistulosa, pubescent, molt fullosa, fulles amples,

les inferiors el•líptiques, obtuses, les superiors lanceolades acuminades, con-

sistents, nervades i plegades, totes ± amplexicaules embeinadores, alternes,

pubescents inferiorment.

2,475. ~ V. àlbum L.

(per les flors de color pàl•lid, comparades amb

les del Veratrum nigrum.)

Sinonímia. — Baladre, ballestera, el•lèbor

blanc, herba vomitòria blanca ; cast., vedegam-

bre i verdegambre, hierba de ballesteros, elébo-

ro blanco
; fr., hellébore blanc, varaire.

Geografia. — Boscos i pastures de les muntanyes :

Montseny, la Molina, Queralbs, Núria = Berga, Cer-

danya, zona alpina dels Pireneus centrals (Costa);

muntanyes de Santa Magdalena, Milany, Corps; les

Preses, prop d'Olot; Setcases (Vay.); Port de Pallars (Bub.); Ports de la Picada i de

Benasc, Artiga de Lin, Hospital de Luchon, la Renclusa (Zett.); abundant a Pomero

(Llen.), Pla de Beret, etc. (Timb.) — Jul.-Ag.
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Gènere 660. — TOFIELDIA HUDS.

(Gènere dedicat per Hudson a un amic seu anomenat Tofield.)

Flors hermafrodites, verdoses groguenques, petites, en raïm espiciforme ter-

minal, perigoni acompanj'at d'un involucre caliciforme trífid, persistent i

4-5 vegades més curt que el perigoni, tèpals oblongs, drets, glabres, estams

poc exerts, anteres ovoides, dorsifixes, filaments filifornies, glabres, tres es-

tils molt curts, càpsula subglobosa trígona, apiculada, llavors linears, corbes.

Arrel fibrosa, tija d'1-3 dm, dreta, rodona, poc fullosa superiorment, fulles

graminoides, en llur majoria radicals, acuminades, coriàcies, glabres, amb
5-7 nervis.

(Llen.!

dòs (T

2,476. — T. calyculata "Wahl.

(és i'Anthericum calyculatum de Liuué, així

anomenat pel calicle que envolta la base del pe-

rigoni.)

Geografia. Terrenys pantanosos i torbosos de les

altes muntanyes: Berga, vores de la riera de Marlés

(Puj., C.!); Núria (Vay.), Bac del Mir, sobre Prats de

Molló (Compy.); Cerdanya, Font-Romeu i confins

d'Andorra (Gaut.); Dorres (Sen.!); sota el Port de

la Picada (Bub.), les Bordes, Riera de Viella, Po-

mero, Aubert, Aiguamoix, Pla de Beret, Ruda

); al peu del Port de Benasc, les Maleïdes, la Renclusa (Zett.), \'all de Tre-

imb.) — Jul.-Ag.
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Gènere 66i. — NARTHECIUM MOEHRING

(Del grec vapA-ijl, vareta, per les tiges rígides i dretes de l'espécie següent.)

Flors grogues, verdoses per fora, petites en raïm espiciforme terminal,

tèpals lanceolato-linears, obtuses, oberts en la florescència, persistents i apli-

cats sobre el fruit, estams poc més curts que el perigoni, de filameuts alenats,

llanosos barbuts, anteres basifixes, linears, a la fi torçades, un estil curt amb
l'estigma globulós, càpsula cònica fusiforme, terminada en punta, llavors fi-

liformes, nombroses. Planta de rizoma serpentejant, fibrós, amb la tija d'1-3

decímetres, ascendent, prima, estriada, escamosa a la base, amb poques fulles

a la part superior, aquestes en llur majoria radicals, graminoides, dístiques,

nervades, curtament embeinadores, glabres i llises.

2,477. ~ N. ossífragum Huds.

(és el Gramen norvegicum ossifragum de Si-

món Paulli, metge danès del segle xvii
;
formal

del llatí os, gen. ossis, l'os, i del verb frangere,

trencar, destruir, per la creença que el bestiar

que pasturava d'aquesta planta emmalaltia dels

ossos.)

Geografia. — Llocs torbosos pantanosos del Pire-

neu: Núria, al peu del bosc de la Mare de Déu, r. =
Núria (Tex.); Areu, a Plana Roia (Font!); al peu del

Port de la Picada (Llcn.!); Port de Benasc (Zeu.,

Bub.), Hospital de Luchon (Zett.), Hospital de Be-

nasc (Puj., J. ! in Hb. Cad.); Pireneus (Isern!) — Jul. -Agost.

N. B. La planta que en l'inici de les nostres excursions recollírem a Núria deu ésser

a l'Herb. Vayreda, car la trametérem a aquest autor, que la determinà amb l'esmentada de-

nominació ( Vay. in litt., 11 de juny del 1892).
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(

Família 120. — LILIACIES DC.

(Del gènere Lilium.)

Plantes de flors hermafrodites, regulars, de variada coloració, solitàries o

diversament agrupades, perigoni de sis tèpals petaloides biseriats, lliures o

soldats a la base, caduc o marcescent, sis estams oposititèpals, anteres intror-

ses, un estil, 1-3 estigmes i per fruit una càpsula trilocular de dehiscència

loculicida. Generalment herbes de fulles simples, enters, a vegades radicals o

l'ul•les, sense estipules.

( Plantes arborescents, fulles en fascicle terminal 2

I

Plantes herbàcies 3

Tèpals soldats, perigoni tubulós, fes, caduc, estams erecto-ascendents,

llavors lenticulars 662. AlOC
\ Tèpals lliures, perigoni acampanat, marcescent, estams drets, llavors

I
discoidals 663. Yucca.

{Arrel fibrosa o tuberosa 4.

Arrel bulbosa 8.

('Tèpals soldats a la base, multinervis, perigoni embudat, groc vermellós,

de 6-10 cm de llarg, estams i estils arquejats ascendents, aquells in-

serits en el tub del perigoni 687. Hemerocallis.

Í

Tèpals lliures, perigoni blanc, rosat o blavenc, d'1-5 cm, estams inserits

al receptacle o a la base dels tèpals 5.

Perigoni embudat, d'un blanc pur, de 4-5 cm, tèpals trinérvis, estams

arquejats ascendents, inserits al receptacle . . 688. Paradísia.
Perigoni estès en estrella, blanc, rosat o blavenc, d'1-2 cm. . . 6.

Flors blaves reunides en nombre d'1-3 en capítol involucrat a l'extrem

d'un peduncle radical afil•le, fulles radicals reduïdes a la beina, pedi-

cels no articulats, estams desiguals .... 6gi. Aphyllanthes.
Flors blanques o rosades, en raïm bracteat, fulles radicals normals, pc-

dicels articulats y.

[Tèpals trinérvis, filaments estaminals rectes, no dilatats ni peluts a la

1 base 689. Phalàngium.
(Tèpals uninervis, filaments estaminals arquejats, dilatats i peluts a hi

base 690. Asphódelus.
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Liliàcies.

ÍTèpals soldats, estams inserits al tub del perigoni, fulles totes radicals.

9
Tèpals lliures, estams inserits a la base dels tèpals o al receptacle . 12.

'Flors en raïm multiflor dens, perigoni caduc, càpsula trígona, amb els

carpels comprimits aguts tO.

^ \ Flors en raïm pauciflor fluix, perigoni marcescent, càpsula subtrígona,

[ amb els carpels arrodonits 11.

í Perigoni urceolat, blau o violaci brunenc, amb sis dents pàtulo-reflexes,

I estams inclusos, filàments filiformes 686. Muscari.

j
Perigoni tubnlós acampanat, violaci verdós, amb sis lòbuls drets, estams

I quasi exerts, filàments dilatats a la base . . . 685. Bellevàlia.

Flors blaves, perigoni tubulós, inflat a la base, amb sis lòbuls pàtulo-

reflexos, llavors globuloses, amb carúncula . 684. Hyacinthus.
11 ( Flors groguenques, perigoni tubulós, a penes inflat a la base, amb els

tres lòbuls interns erectes convergents i els tres externs recorbats,

llavors planes, sense carúncula 667. Uropétalum.

!

Flors en umbel•la o capítol, tancats abans de l'antesi en una espata uni-

o bivalva, plantes d'olor forta, al•liàcia 672. Allíum.
Flors solitàries, en raïm o en corimbe, sense espata ni olor al•liàcia. 13.

í Tija escapiformc, inflorescència nua o bracteolada, llavors negres . 14.

13 ' Tija ± fullosa a la base o sota la inflorescència, llavors generalment

I
pàl•lides o groguenques 16.

ï-
'Llavors discoïdals, alades, flors blanques, en raïm espiciforme, estil

,
filiforme 668. Urgínea.

^
J

Llavors globuloses o anguloses, flors blaves o blanques, en raïm o en

( corimbe, estil generalment dilatat ig.

!' Flors blaves, filàments estaminals filiformes o lanceolats 669. Scilla.

Flors blanques, almenys per dins, filàments estaminals dilatats i alenats.

670. Ornithógalum.

Flors petites (menys de 2 cm de llarg), dretes, en umbel•la o en inflores-

cències subracemoses, rodejades de fulles florals, tèpals estesos en

estrella durant la florescència, grocs per dins i verdosos per fora, 11a-

16 i vors subglobuloses o anguloses 671. Gàgea.
Flors grans (més de 2 cm de llarg) , freqüentment penjants, solitàries o

en corimbe fluix, tèpals drets o reflexos, llavors generalment planes.

17-
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Liliàcies.

/Fulles en nombre de 2-5 cap a la base de la tija, flors solitàries, tèpals

\ sense nectaris, anteres basifixes l8.

Ij ( Fulles nombroses tot al llarg de la tija, flors solitàries, geminades o en

raïm, tèpals amb una fosseta o nectari a la base, anteres dorsifixes.

19-

Flors penjants, blanquinoses, tèpals reflexos, filaments estaminals fu-

siformes, estil íiliforme, càpsula reflexa, dues fulles oposades i pe-

ciolades 683. Erythrónium.
Flors dretes o capbaixes abans de l'antesi, groguenques o d'un blanc

rosat, tèpals drets, filaments dilatats a la base, estil nul, càpsula

dreta, 2-5 fulles alternes i sèssils 664. Tulipa.

«Flors solitàries, penjants, brunes purpúries amb taques quadrades blan-

quinoses, bulb petit (i cm), cobert d'una túnica, 3-10 fulles linears

ig ( o lanceolades 665. Fritillària.

1 Flors en raïm, dretes o penjants, vermelloses, groguenques o blanques,

I bulb gran, escamós, fulles molt nombroses . . . 666, Lílium.
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Gènere 662. — ÀLOE L.

(Del grec àXóij, nom que donà Dioscòrides a l'espócie següent, naturalitzada des d'època

antiquíssima als països mediterranis.)

Flors groguenques ataronjades, penjants, en raïm espiciforme, perigoni

lubulós, fes en sis lacínies, caduc, estams erecto-ascendents, inclusos, inserits

en el tub del perigoni, llavors lenticulars, comprimides. Arbust de rizoma

oblong, carnós i fibrós, amb les fulles ensiformes, glauques, dentades espi-

noses al marge, fasciculades al voltant de l'eix florífer de 5-S dm, general-

ment simple.

2,478.— A. vulgaris Lamk.

(perquè és l'epècie vulgar al sud d'Europa.)

Geografia. — Oriünda de l'Africa i de les índies

orientals, hiom la troba subespontània en alguns llocs

de la costa, com Castelldefels — Maig-Jun)-.
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Gènere 663. — YUCCA L.

(Nom caribe de l'espècie següent.)

Flors blanques, bracteolades, penjants, en tirs allargat, perigoni acam-

prinat, partit en sis lacínies marcescents, estams drets, inserits a la base dels

Icpals, càpsula carnosa, llavors discoïdals. Tronc de 5-15 dm, freqüentment

ramificat a la part superior, escaraós per la persistència de la base de les fulles,

aquestes linears lanceolades, punxents, en fascicle al voltant de l'eix florífer.

2,479. — Y. gloriosa L.

(per la seva magnificència. Es la Yuca nova gloriose elata et opinata de

L'Obel.)

Geografia. — Oriünda d'Amèrica, hom la cultiva com a planta d'ornament; a vegades

subespontània — Juny-Agost.
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Gènere 664. — TULIPA L.

(De tuHpan, corrupció europea del mot persa dulbend, el turbant, amb el qual comparen

les flors d'aquestes plantes els pobles orientals.)

Flors grogues o d'un blanc rosat, dretes o capbaixes abans de la floració,

solitàries, perigoni caduc, acampanat, tèpals drets, filaments estaminals di-

latats a la base, inserits al receptacle, anteres dretes, basifixes, estil nul, tres

estigmes, llavors nombroses, planes. Plantes bulboses, amb 2-5 fulles linears

o linears lanceolades.

Bulb Uanut per sota la túnica, de dos cent. de diàmetre, tèpals blancs

1 interiorment i exteriorment rosats, els externs aguts, els interns ob-

\ tusos, tots glabres com els filaments estaminals, amb una taca violà-

1 eia prop de la base ... . T. Clusiana.
i Bulb glabre, d'un cent. de diàmetre, tèpals grocs, els externs verme-

f
llosos per fora, tots acuminats, sense taca a la base, però els interns

\ barbuts inferiorment, així com els filaments estaminals ... 2.

Bulb sense estolons, tija bastant robusta, quasi sempre trifil•la, tèpals

de 3-5 cm de llarg, barbuts a l'àpex, molt desiguals, els externs lan-

ceolats, els interns ovato-lanceolats, molt més amples, càpsula molt

més llarga que ampla T. silvestris.

Bulb amb nombrosos estolons, tija feble i més curta, quasi sempre difil•la,

tèpals de 2-3 cm de llarg, glabres a l'àpex, quasi iguals, tots lanceo-

lats, càpsula quasi tan ampla com llarga T. Celsiana.

2,480.— T. Clusiana DC.

(dedicada al famós botànic prelinneà Charles
de í'Ecluse, Carolus Clusius, que s'ocupà d'a-

questa espècie. )

Bulb petit, estolonífer, fortament Uanut sota

la túnica bruna que l'envolta, ovoide agut, sol-

cat i barbut a l'àpex, tija de 2-4 dm, bastant

prima, uniflora, nua superiorment, amb 3-5 fu-

lles llargues, glauques, llargament embeinado-

res, canaliculades, les inferiors lanceolato-li-

nears, obtusiúscules, les superiors linears acu-

minades, generalment més curtes que la tija
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escapiforme, flor bastant gran, dreta, de perigoni campanulat infundibulifor-

me, tèpals tots blancs, però els externs amb la banda dorsal vermella o rosada,

lanceolats, aguts i més llargs, els interns el•líptics, obtusos, més amples, tots

ells amb una taca basilar violada a la cara interna, filaments estamiuals vio-

lacis negrosos, anteres grogues, molt més llargues que l'ovari, càpsula el•lip-

soide, atenuada a l'àpex, apiculada.

Geografia. — Introduïda a començaments del segle xvn, la trobem naturalitzada en al-

guns camps del sud d'Europa: Terrassa, abundant al camp del Sr. Cardús, immediat al

Torrent del Batlle i al camp de can Santfeliu d'on acaba de desaparèixer amb les noves

edificacions; vinyats de can Palet, de Vista Alegre, r.; Manresa = Boscos de Ceret

(Compy. ex Vay.) — Abril.

N. B. Per espai de més de vint-i-cinc anys havem vist abundant com mala herba en

els llocs expressats la citada planta, que Bubani (Flora Pyr., IV, p. iiq) inclou entre les

Liliauae repudiatae dient: «Pulchra species facile in hortis floristarum culta, ex hisce mi-

gravit, stelit et fugit incerta civis relinquenda erat».

2,481. — T. silvestris L.

(del llatí silvestris, silvestre, perquè hom no
sol cultivar-la.)

Bulb ovoide, mitjà, glabre, sense estolons,

envoltat de túniques brunes, un poc peludes a

l'àpex en llur cara interna, tija de 2-4 dm, bas-

tant robusta, dreta, nua a la part superior,

quasi sempre amb tres fulles lanceolato-linears,

agudes, acanalades, flor capbaixa abans de l'an-

tesi, bastant gran, groga, un poc verda o ver-

mellosa per fora, perigoni acampanat, de 3-5

centímetres de llarg, tèpals barbuts a l'àpex,

molt desiguals, els externs lanceolats, els interns més amples, ovato-lanceo-

lats, tots acuminats, estams barbuts a la base, càpsula oblonga trígona, molt

més llarga que ampla.

Geografia. — Llocs pedregoses, àrids: Al cim del Montsant, entre el pedruscall,

2) maig 1910 legi = Muntanyes de la Cénia (Llen.!); Lleida (Agelet) — Maig-Juny.
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2,482. -

lis Link.

T. Celsiana DC. — T. austra-

(dedicada a Jacques Martin Cels, creador d'un

cèlebre jardí botànic a Montrouge, on cultivà

gran nombre de liliàcies; australis, perquè viu

a l'Europa austraL)

Molt afí a l 'espècie anterior, hom la diferen-

cia pel bulb amb nombrosos estolons i glabrc,

per la tija d'1-3 dm, dreta, flexuosa, prima,

quasi sempre amb dues fulles, per la flor rwí-s-

petita (2*5 cm de llarg), amb els tèpals quasi

iguals, glabres a l'àpex, lanceolats, i per la

càpsula subglobulosa trígona, quasi tan ampla com llarga.

Geografia. — Pastures de les muntanyes: Muntanyes de l'Obac, a la Serra del Peu,

sobre la Font de la Portella = Agudes del Montseny, Font de l'Escot (Puigg.!); Mont-

serrat, als Degotalls (\'ay.!), Sant Jeroni (Trem.!); Coll de Daví (Font); Cadaqués, a la

muntanya de Sant Sebastià (Vay.); la Cerdanya, a la Vall del Querol (Gaut.) - Abr.-Maig.
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Gènere 665. — FRITILLARIA L.

(Del llatí friíilliis, cornet, per la forma de les flors.)

Flors capbaixes, solitàries, d'un bru purpuri, amb taques quadrades que

simulen les d'un escaquer, perigoni acampanat, caduc, de tèpals lliures, amb
una fosseta nectarífera a la base, filaments estaminals filiformes, glabres, in-

serits a la base dels tèpals, tres estigmes linears, càpsula transovoide o oblon-

ga, llavors nombroses, planes. Bulb petit, cobert per una túnica blanquinosa,

tija nua en el terç inferior, amb 7-10 fulles dretes, les inferiors lanceolades

linears, obtusiúscules, les superiors linears acuminades.

Perigoni acampanat cilindroide, contret al mig, tèpals arquejats recor-

bats, els exteriors oblongs, els interiors transovato-cuneiformes, mu-

cronats, anteres breument apiculades, fulles inferiors de 5-10 mm
d'amplada, les superiors linears F. pyrenaica

Perigoni acampanat inflat, tèpals drets, els externs oblongs, els interns

transovats, obtusos o mucronats, anteres mútiques o apiculades, fulles

totes més estretes, les superiors linears alenades . F. Boissieri.

Fritillàría pyrenaica

2,483. — F. pyrenaica L.

(perquè es fa als Pireneus.)

Bulb globulós, petit, d'un blanc groguenc,

amb túniques brunes, tija de 2-4 dm, dreta,

prima, nua en el terç inferior, amb 7-10 fulles

alternes o les dues inferiors oposades, lanceo-

lades linears, obtusiúscules, les superiors li-

nears acuminades, flor gran (3-3' s cm de llarg),

perigoni acampanat cilindroide, contret al mig,

que recorda la corol•la de la Campaniila speciosa,

tèpals un poc arquejats refkxos, els exteriors

oblongs, els interiors transovato-cuneiformes,

mucronats, anteres breument apiculades, estil a tot tirar fes fins a la tercera

part superior, càpsula cblonga o transovoide, més llarga que ampla.

Geografia. — Boscos i pastures de les muntanyes: Coll de Núria, r. (Puj., J.), Vall

d'Eina (Compy.), llocs fronterers del Pireneu oriental (Gaut.); zona alpina inferior del
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Pireneu central, rara al peu del Port de Benasc (Zett.); no escassa al Canal de Pomero

(Llen.!); Castanesa (Lezat), Ruda (C. et S.) — Jul. -Agost.

2,484. — F. Boissieri Costa

(dedicada a Charles Edmond Boissier, botànic ginebrí, explorador il•lustre

de la flora hispana.)

Aquesta planta, descoberta el 1865 a Montserrat, per Boissier i Reuter,

que la referiren a llur F. hispànica, de Sierra Nevada, i que nosaltres consi-

derem com mera raça o varietat de la F. pyrenaica, és fàcil diferenciar-la al

primer cop de vista pel perigoni acampanat inflat, que recorda la corol•la de la

Campanula affinis, pels tèpals un poc -més curts (2'5-3 cm), drets, obtusos

o mucronats, anteres, generalment, miitiqucs (però també n'hem observat

d'apiculades), i per les fulles visiblement més estretes.

Geografia. — Montserrat, davant del Monestir, als Degotalls i principalment cap a Sant

Jeroni; serra de l'Obac, sobre la Font de la Portella = Mura (Font). — Maig-Juny.
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Gènere 666. — LILIUM L.

(Nom que donaren els romans al lliri blanc i a altres liliàcies.)

Flors blanques, groguenques o vermelloses, dretes o penjants, en raïm

terminal fluix, pauciflor, perigoni acampanat recorbat, caduc, pètals feblement

soldats a la base, filaments estaminals inserits a la base dels tèpals, anteres

versàtils, dorsifixes, estil llarg, estigma trígou, càpsula transovoide, llavors

nombroses, planes, bulb escamós, gros, fulles alternes o verticil•lades.

I

Fulles verticil•lades, el•líptico-lanceolades, obertes, tija quasi afilla a la

part superior, flors d'un rosat violaci, puntejades de púrpura, pen-

i jants, en raïm bracteolat, tèpals molt recorbats . . L. Màrtagon.
I Fulles alternes, lauceolades o linears, dretes, tija fullosa en tota la seva

y longitud, flors grogues o blanques 2.

!

Flors d'un groc viu puntejades de negre, penjants, en raïm fullós, tè-

pals molt recorbats, fulles caulinars linears lauceolades.

.A \ L. pyrenàicum.

j Flors d'un blanc pur, dretes, després amb els peduncles oberts, tèpals

I poc recorbats, fulles caulinars lauceolades . . . . L. càndidum.

2,485.— L. Màrtagon L.

(t's el màrtagon de Mattioli, pres en sentit ge-

nèric per altres botànics prelinucans; els alqui-

mistes, potser pel color rogenc de les flors, el

relacionaren amb el planeta Mart.)

Sinonímia. — Marcòlic, marcori ; cast., màr-

tagon
;
/r., màrtagon.

Bulb ovoide, d'un groc bonic, amb escames

nombroses i estretes, tija de 5-10 dm, dreta,

glabra, escabriúscula, quasi afil•la a la part su-

perior, fulles verticiUades en nombre de 6-8,

esteses, oblongo-lanceolades, atenuades en curt pecíol, agudes, escabriúscules

al marge, amb 3-5 nervis, primes, verticils poc nombroses, distants, les fulles

superiors alternes, més petites i estretes, flors bastant grans, d'un rosat vinós,
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espurnejades de taques purpúries, inodores, en nombre de 3-8 en raïm termi-

nal bracteolat, fluix, tèpals oblongs obtusos, recorbats, llanuts per fora cap

a l'àpex, estams llargs, anteres i pol•len vermellosos, estil prim, més llarg

que els estams, inflat a l'àpex, càpsula lurbinada, amb sis angles aguts o

obtusiúsculs.

Geografia. — Boscos i pastures ombroses de les muntanyes: Montserrat, Serra de

l'Obac, Sant Llorenç del Munt, Montseny, Entroncament, Montsant, Núria ^ Pla de la

Calma; per tot el Pireneu (Costa); Olot i muntanyes veïnes, Guilleries, Cerdanya (Vay.);

Berga (Puj. C), Vic (Masf.), Ripoll (Sen.); zones alpina i subalpina del Pireneu central

(Zett.), Montgarri (Bub.), Vall de Banos, Arties (Timb.), Pla de Beret, Tredòs, Ruda

(Llen., C. et S.) — Juny-Set.

2,486. — L. pyrenàicum Gouan

(perquè és planta pròpia dels Pireneus.)

Bulb ovoide i tija de 3-8 dm, robusta, dreta,

llisa, glabra, molt fuUosa fins a la inflorescèn-

cia, fulles nombroses, aproximades, amb nom-

broses pestanyes fines, multinèrvies, dretes, li-

nears lanceolades, les inferiors i les florals lan-

ceolades, flors grans, d'un groc viu espurneja-

des de negre, penjants, en nombre de 2-8 a l'a-

xil•la de fulles alternes o d'un verticil de 3-5

fulles, formant un raïm terminal fluix, tèpals

oblongs, obtusos, revoluts, glabres o molt poc

lanuginosos a l'àpex de la cara dorsal, anteres vermelles, estil engruixit i

claviformc, tant o més llarg que els estams, càpsula turbinada, amb sis angles

obtusos, poc més llarga que ampla.

Geografia. — Boscos i pastures del Pireneu: Niiria, prop del Salt del Sastre (Salv.!),

sobre Sant Gil; Cerdanya, Setcases, Costabona, sobre Rocabruna, r. (Vay.), Carençà

(Compy.); zones alpina i subalpina del Pireneu central, abundant a l'Hospital de Lucbon

(Zett.), Artiga de Lin, abundant als vessants de l'Artiga de Viella (Llen.!), entre Fos i

Lés, vall de Tredòs (C. et S.) — Maig-Jul.
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2,487.— L. càndidum L.

(del llatí candidus, blanc, per la blancor de les

flors.)

Sinonímia. — Lliri blanc, lliri de Sant An-

toni ; cast., lirio blanco, azucena
; fr., lis, lis

commun.

Bulb ovoide, amb nombroses escames, tija de

6-9 dm, dreta, robusta, fullosa, glabra, fulles

inferiors oblongues, esteses, les superiors lan-

ceolades, dretes, alternes o subverticil•lades, ate-

nuades a la base, flors m_olt grans, d'un blanc

puríssim, d'olor suau, al començament dretes, després esteses, agrupades en

nombre de 3-10 en raïm terminal bracteolat, tèpals lanccolats oblongs, recor-

bats, obtusos, atenuats a la base, glabres, estams quasi la meitat més curts

que l'estil, que és tres vegades més llarg que l'ovari, càpsula oblonga trígona,

d'angles obtusos, una vegada més llarga que ampla.

Geografia. — Cultivada i subespontània en alguns camps i vinyes. — Maig-Jul.
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Gènere 667. — UROPETALUM GawL. - DIPCADI Medic.

(Format dels mots grecs o-ipà, cua, i xétaXov, pètal, per la forma allargada de les divisions

del perigoni. Dipcadi, nom que donen a Orient a diverses liliAcies.)

Flors d'un groc brunenc o falpes, penjants, en raïm pauciflor fluix, brac-

teolat i, generalment, unilateral, bràctees lanceolades acuminades, poc més
curtes que el pedicel, perigoni tubulós acampanat, marcescent, tèpals linears,

soldats a la base, els tres externs pàtulo-recorbats, els tres interns erectes

convergents, estams inclusos, de filaments molt curts, inserits a la meitat

del tub, anteres sublinears, dorsifixes, estil més llarg que l'ovari, estigma

capitat o trífid, càpsula gran, globulosa trígona, truncada umbilicada a l'àpex,

un poc atenuada a la base, llavors discoïdals, negres, rugoses xagrinades,

circuïdes d'una ala estreta. Bulb ovoide, blanquinós, de la grandària d'una

nou petita, tija d'i-j dm, dreta, cilíndrica, glabra, amb les fulles totes ra-

dicals, linears filiformes, canaliculades, més curtes que la tija.

2,488.— U. serótinum Gawl.—Dipcadi

serótinum Medic.

(del llatí serotinus, tardà, perquè, segons con-

ta l'Ecluse, germina a la tardor.)

Geografia.— Terrenys arenosos i pedregoses, culti-

vats i incultes: Al Vallés, Terrassa, Matadepera, Obac,

etc; Sant Vicenç de Castellet i altres llocs del Bages.

=

De tant en tant en tot el país, des de la costa a la zona

alpina (Costa); Vic (Masf.), Llers, Roses, Cabanes,

Cadaqués (Sen.), Prats de Molló (Gaut.), Cardona,

Berga, Andorra (Timb.), al peu del Port de Benasc (Zett.)— Abr.-Jul.
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Gènere 668. — URGINEA SXEINH.

(Nom derivat del de la cabila dels Beni Urgin, de l'Algèria, on sòn particularment

abundants aquestes plantes.)

Flors blanquinoses, molt nombroses, en llarg raïm bracteolat, perigoni

marcescent, de tèpals lliures o poc soldats a la base, el•líptico-lanceolats. de

raquis verd, filaments estaminals filiformes, inserits a la base dels tèpals,

anteres mòbils, dorsifixes, estil filiforme, estigma globulós, trisulcat, càpsula

transovoide trígona, amb llavors nombroses, planes. Bulb ovoide, molt gros

(fins d'un decímetre de diàmetre), de túniques vermelloses, tija de 10-15 ^'^t

robusta, fulles totes basilars, llargament i amplament lanceolades (6-8 decí-

metres X 3-6 centímetres), enteres, dretes, més curtes que la tija, marcides

en l'antesi.

2,489.-11. marítima Baker

lla Steinh.

U. Sci-

(perquè, a Europa, no sol apartar-se gaire de

la costa; és Z'escil•la per excel•lència, coneguda

amb aquest nom des de temps reniotíssim.)

Sinonímia. — Escil•la, ceba marina ; cast.,

escila, cebolla albarrana, ceborrancha ; fr.,

squille.

Geografia. — Platges arenoses o rocoses del lito-

ral: La Cebolla, cap al Cap Norfeu i costes de Cada-

qués, r.; Lloret (Treni.), S'Agarò (Vay.); més abundant a la ribera de l'Ebre (Costa)

Agost-Oct. ('

(i) Abunda, realment, tot al llarg del MontciA, per la band-i del litoral, des de Sant Carles de la K.lpila fins més enlli dels

confios de Catalunya, coneguda amb el nom de ceba gorrera (F- Q.).
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Gènere 669. — SCILLA L.

(SxtXXa, en grec, i scilla, en llatí, eren els noms de l'escilia o Urgiíiea marítima: segre-

gada aquesta darrera del gènere Scilla, de Linné, restaren les altres per a mantenir-lo.)

Flors blaves o d'un rosa purpuri, en raïm o corimbe terminal, perigoni

caduc o marcescent, estès en la floració, de tèpals lliures o poc soldats a la

base, oblongs o lauceolats, estams inserits a la base dels tèpals, de iilaments

filiformes o dilatats a la base, anteres mòbils, dorsifixes, estil üliforme, es-

tigma obtús, càpsula globulosa o transov-oide trígona, llavors rodones o an-

guloses. Bulb tunicat, rarament escamés, fulles totes basilars, lanceolades

o linears.

(Flors sense bràctees 2.

Flors bracteolades 3.

1

Florescència autumnal, 5-10 fulles posteriors a les flors, estretes, li-

nears, flors en raïm dens, espiciforme, anteres negroses, cel•les de la

I càpsula dispermes S. autumnalis.
1 Florescència primaveral, dues, rarament tres fulles, precursores o coe-

1 tànies de les flors, lanceolades, flors en raïm fluix, corimbiforme, aii-

\ teres blavenques, cel•les amb 5-6 llavors S. bifólia.

(Bràctees molt curtes, truncades, escamiformes, flors molt nombroses,

en raïm paniculiforme, filaments estaminals alenats, fulles nombro-

ses, de prop de dos centímetres d'ample . . . S. hyacinthoídes.
Bràctees llargues, acuminades, flors poc nombroses, en raïm tirsiforme

o corimbiforme, filaments estaminals lanceolats 4.

4

/Bulb escamés, gran, groguenc, fulles de 2-3 cm d'ample, flors en raïm

I tirsiforme, anteres blaves S. Lílio-Hyacinthus.
Bulb tunicat, petit, blanquinós, fulles linears lanceolades, de 3-6 mm
d'ample, flors en raïm corimbiforme, anteres groguenques S. VCma.
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2,490.— S. autumnalis L.

(perquè floreix a Z'autumne.)

Bulb ovoide, relativament gros, blanquinós,

tija cl'1-3 dm, dreta, prima, estriada, pulveru-

lenta i aspra en el terç inferior, fulles poste-

riors a les flors, en nombre de 5-10, estretament

linears, dretes, acutiúscules, siibcanaliculades,

llises, 1-2 vegades més curtes que la tija, flores-

cència aiitumttal, flors color de lila, en raïm

curt (3-6 cm), dens i sense hràclees, pedicels

ascendents, els inferiors més llargs que el pe-

rigoni, els superiors quasi iguals, perigoni per-

sistent, tèpals oblongs, obtusos, anteres negroses, càpsula transovoide depri-

mida, petita, de cel•les dispermes.

Geografia. — Boscos i pastures de les muntanyes: A la Segarra, cap a Begues i Prats

de Rei (Salv.!); freqüent a la Jonquera, Cantallops, Campmany, Vilarnadal, Castell de

Figueres (Vay.), Cadaqués (Trèni.!, in Hb. Cad.), Sant Marti Sapresa, r. (Cod.!),

abundant cap a Sant Pere Pescador (l.len.!), Llers, Cabanes (Sen.), Viialleons (Puigg.!),

la Seu d'Urgell (Isern); Hostalets, pr. de Coll de Daví; Mas Olzinelles, de Sant Fruitós

de Bages (Puj. C); pr. de Luchon (Zctt., Bub.) — Ag.-Oct.

2,491. — S. bifólia L.

(per tenir, generalment, dues fulles.)

Bulb ovoide, petit, bru, tija d'1-2 dm, dreta,

prima, glabra, fulles, generalment, dues, rara-

ment tres, precursores o coetànies de les flors,

que abracen la meitat inferior de la tija i quasi

só» ian llargues com ella, ascendents, acanala-

des, obtuses i llises, florescència primaveral,

flors blaves, rarament rosades o blanques, en

raïm fluix de 3-8 flors, corirabiforme, sense

bràctees, pedicels drets, els inferiors 3-4 vega-

des més llargs que el perigoni, filaments esta-

minals lanceolats, anteres blavenques, càpsula globulosa trígona, obtusa,

cel•les amb 5-6 llavors, aquestes negroses, rugoses.

Geografia. — Boscos de les muntanyes pirenenques: Vall de Bohi (Gonz.!), Bielsa i

Fiscal (Campo) — Març-Maig.
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2,492. —S. hyacinthoídes L.

(per la seva relirança a alguns Hyacinthus.)

Bulbs ovoides, agregats i fent la planta cespi-

tosa, amb la tija de 8-10 dm, gruixuda, glabra,

el doble o més llarga que les fulles, aquestes

nombroses, linears lanceolades, acanalades, cur-

taraent acuminades, d'uns 2 cm d'ample, cilio-

lades al marge, flors blaves, molt nombroses,

en llarg raïm cü'mdrieo-cònic, fluix, ornat de

bràctees membranoses, blanques, curtes, trun-

cades, escamiformes, pedicels estesos, blancs,

3-4 vegades més llargs que el perigoni, que és

persistent, anteres verdoses, càpsula subglobulosa, de cel•les dispermes.

Geografia. — Camps pedregoses, arenoses e rocoses: Horta de Lleida (Gonz.!) i potser

en altres llocs del Segrià (Costa) — Abr.-Maig.

2,493-~ S. Lílio-Hyacinthus L.

(perquè amb el bulb i les fulles de lliri té les

flors semblants a les dels Hyacintlius
; és el

Hyacinthus stellaris folio et radice lilii de

Bauhin.)

Bulb escamés, gran, groguenc, amb la tija

de 2-3 dm, dreta, glabra, prima, poc més llarga

que les fulles, aquestes nombroses, oblongo-lan-

ceolades, amples d'i'5-3 cm, obtusiúscules, lli-

ses, esteses, flors blaves, en raïm tirsiforme

fluix, bracteolat, bràctees alenades, blaves, més

curtes que el pedicel, tèpals lanceolato-linears,

ohtusos, filaments estaminals lanceolats, anteres blavenqucs, càpsula subglo-

bulosa trxgona, obtusa, oligosperma, llavors anguloses, negroses.

Geografia. — Boscos i prats ombrosos i humits de les muntanyes: General en terres

gironines, Coma Negra, Coral, fins a les muntanyes de Vidrà, Santa Magdalena, Collsa-

cabra, muntanya del Corb, Sant Valentí, prop d'Olot (\'ay.); Vall d'Aran, bastant comuna

a Lés, Canejan, Bossòst, Artiga de Lin i especialment als vessants d'Artiga de Viella

(Llen.!), fins al peu del Port de Benasc (Zett., Bub.), Ardga d'Arlos, Pont de Rei

(C. et S.) - Abr -Jul.
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2,494.— S. verna Huds.

(perquè és una planta vernal, de florida pri-

merenca.)

Bulb ovoide, blanquinós, petit, tunicat, tija

d'1-3 dm, prima, més llarga que les fulles, gla-

bra, fulles en nombre de 3-6, linears canalicu-

lades, amples de 3-6 mm, obtusiúscules, llises,

flors blaves, poc nombroses, en raïm corimbi-

jormc bracteolal, bràctees lanceolades acunii-

nades, membranoses, blanques, quasi iguals al

pedicel, tèpals drets, lanceolats, obtusos, íila-

ments estaminals blancs, anteres groguenques,

càpsula subglobulosa irtgona, llavors transovoides anguloses, negres.

Geografia. — Prats subalpins del Pireneu: Vall d'Aran, Bossòst (Comprí.!, in Hb.

Cad.); al peu de la Picada, Portilló, abundantissima pujant des de Güerri a Liat (Llen.!),

Artiga d'Arlos, Bac de Fos, Sant Joan de Toran, Canejan (C. et S.) — Abr.-Jul.
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Gènere 670. — ORNITHOGALUM L.

(Aquest mot, opvid•ÓYa'•'Jv, el trobem ja en Dioscòrides. És format de opvtç, ocell, i ^àXa,

llet, al•ludint a la blancor de les flors i potser a la raresa d'alguna d'aquestes espècies.)

Flors, almenys per dins, blanques, en raïm o corimbe bracteat, perigoui

marcescent, de tèpals lliures, estesos en la floració, oblongs o lanceolats, amb
una faixa verda en llur cara dorsal, íilaments estaminals dilatats a la base,

alenats, anteres oblongues, mòbils, dorsiftxes, estil filiforme, càpsula ovoide,

amb 3-6 angles i cel•les polispermes, llavors subglobuloses o anguloses. Bnlb

tunicat, fulles totes basilars, linears canaliculades.

Flors en corimbe o en falsa umbella, tija feble, de o'5-3. ... 2.

Flors en llarg raïm espicitorme, tija robusta, de 3-10 dm. . . 3.

/F'ulles filiformes, sense línia blanca al fons del solc, corimbe d'1-5 flors,

pedicels drets, càpsula amb sis angles acostats per parells

O. tenuifólium.

Fulles linears, amb una línia blanca al fons dels solc, corimbe de 5-15

flors, pedicels ascendents i a la fi estesos, càpsula amb els sis angles

equidistants O. umbellàtum.

'Fulles tant o més llargues que la tija, bràctees ovato-acuminades, flors

en raïm curt, corimbiforme, blanques en ambdues cares, càpsula

amb sis angles equidistants O. aràbicum.
Fulles molt més cuites que la tija, bràctees lauceolades acuminades,

flors en raïm llarg, càpsula amb tres solcs 4.

Flors d'un blanc pur, que no es tornen grogues en assecar-se, bràctees

quasi iguals al pedicel, filaments estaminals llargament atenuats, a

penes més llargs que la meitat del perigoni, més curts que l'estil

O. narbonense.

^

Flors d'un blanc pur, que no es tornen grogues en assecar-se, bràctees

més curtes que el pedicel, filaments estaminals bruscament acuminats,

més llargs que les tres quartes parts del perigoni i tan llargs com

l'estil O. pyrenàicum.

237



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Liliàcies. G. 670. - Ornithógalum.

Ornithógalum tenuifólium

2,495. ~ O. tenuifólium Guss.

(per la tenuïtat de les seves fulles.)

Bulb ovoide, tija de o'5-i dm, prima, quasi

filiforme, fulles filiformes, dretes o ascendents,

sense ratlla blanca al fons del solc, tan llargues

com la tija o poc més, glabres, flors blanques

per dins, amb una banda raquial verda per fora

a cada tèpal, reunides en nombre d' 1-5 en un

corimbe fluix i bracteolat, bràctees lanceolades

linears, acuminades, membranoses escarioses,

pedicels drets, més llargs que les bràctees, tè-

pals lanceolals ohlongs, el doble o més llargs

que els estams, càpsula suhglobulosa trígona, petita, amb sis angles aguts,

acostats per parells.

Geografia. — Costes y terres àrides: Boscos de Sant Hilari, r. ^Muntanyes properes

de Barcelona (Costa), zona muntana de Lleida (Gonz.!); de Vic a Taradell (Puigg.!);

prats dels Pireneus, Montseny, Guilleries, Rupit, Olot (^'ay.); Montgrony (Sen.!), Coll-

suspina, al Serrat de Castellàs (Font!); de Coll-lliure a Banyuls; Cerdanya; entre les Es-

caldes i Angustrina (Gaut.) — Abr.-Juny.

2,496. — O. umbellàtum L.

(per les flors en corimbe umbel•liforme.)

Sinonímia. — Llet d'ocell, de pardal, de ga-

llina ; cast., leche de gallina, de garza
; fr., da-

me d'onze heures.

Bulb ovoide, generalment rodejat de petits

bulbcts que porten fulles i tiges, tija principal

d'1-3 dm, glabra, igual o més curta que les fu-

lles, aquestes linears, amples de 3-5 mm, am-

plament canaliculades, amb una ratlla blanca

argentada tot al llarg del solc foliar, flors blan-

ques per dins, verdoses per fora, en corimbes fluixos de 5-15 flors, bracteats,

bràctees lanceolades acuminades, membranoses escarioses, pedicels més llargs

que les bràctees, ascendents, estesos o reflexos després de l'antesi, tèpals

linears oblongs, mucronats, estams almenys la meitat més curts que els tèpals,

càpsula ovoide, truncada a l'àpex, amb çjs angles equidistanls.
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Geografia. — Llocs cultivats o incultes: Prats de Castelldefels, abundant; canyars de
Montcada i de Terrassa; camps de Sabadell; Gualba, Santa Fe del Montseny, i cap a les

Agudes = Camps, hortes, vinyes, de quasi tot el país (Costa); comarca del Bages (Font);

Castanesa (Zett.), Fos, Arlos (C. et S.j; Vall de Benasc (Boileau) — Abr.-Jul.

2,497.-0. aràbicum L.

(l'Eclusc, a coincnça)>iciits del segle xvii, ja

emprà el binomi Ornitliogaluiii aràbicum, se-

gons conta a natali ubi nimirum sponte crescit

loco ; no obstant, no sembla que creixi a l'Arà-

bia, sinó en altres països arabilzats.)

Bulb ovoide, gros, freqüetitment bulbífer a

la base, tija de 2-3 dm, robusta, fulles ensifor-

ines, de 4-6 dm de llarg per 1-2 cm d'ample,

glabres, glauques, sense ratlla blanca al fons

del solc, flors blanques en ambdues cares, a la

fi groguenques, en raïm curt, corimbiforme,

bracteolat, bràctees ovato-cordiformes a la base, acuminades, membranoses

escarioses, pedicels estesos, prims, que es redrecen i s'engruixeixen després

de l'antesi, tèpals transovato-oblongs, els externs i a vegades els interns sub-

tridentats, mucronats a l'àpex, filaments estaminals lanceolats, iguals a la

quarta part del perigoni, càpsula transovoide, amb sis angles, tres de més

marcats, eqnidistants.

Geografia. — Llocs pedregosos o arenosos: Terrassa, marges dels horts situats darrera

de l'hospital, r. r., i potser accidental o naturalitzada = Voltants de Lleida (Gonz.!); prop
de Barcelona, cap a la Budellera (Costa) — Abr.-Maig.

2,498. — O. narbonense L.

(perquè fou coneguda des de molt antic de la

Gàl•lia narbonesa.)

Bulb ovoide, tija de 3-6 dm, robusta, glabra,

fulles amplament linears o ensiformes, canali-

culades, pàtulo-recorbades, glaucesceuts, més

curtes que la tija, flors blanques, que no es tor-

nen grogues, nombroses, en llarg raïm d' 1-3

decímetres, fluix a la base i dens a l'àpex, brac-

teolat, bràctees lanceolades acuminades, pedi-

cels filiformes, poc més llargs que les bràctees,

estesos a la florescència, erecto-aplicats després.
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lèpals lanceolats oblongs (de 12-15 mm de llarg), filaments estaminals lanceo-

lals acitmiíiats, poc més llargs que la meitat del perigoni, estil més llarg que

els estams, càpsula ovoide trígona, amb tres solcs.

Geografia. — Terres cultivades i incultes: Terrassa, Sabadell; abundant als sembrats de

Mollerussa i Menàrguens; al cim de Masgranada, sobre Ordal = Camps i prats de Girona,

Empordà, comú fins a Segaró, Tortellà, Montagut (Vay.), Figueres (Bub.) — Maig-Juny.

2,499. — O- pyrenàicum L. — O. sul-

phúreum Rchb.

(perquè viu als Pireneus; sulphureum, pel co-

lor groc sulfuri de les flors.)

Bulb ovoide, com. el de l'anterior, del qual és

fàcil distingir-lo per la tija més alta (5-10 dm),

amb les fulles linears, més estretes, per les flors

d'un blanc verdós, que es tornen grogues per la

dessecació, agrupades en raïms més llargs, amb
els tèpals linears oblongs, obtusos, més petits

(6-10 mm de llarg), pels filaments estaminals

bruscament acuminats, més llargs que les tres

quartes parts del perigoni, i per l'estil igual als estams.

Geografia. — Boscos i pastures de les muntanyes: Núria, al peu de la Creu d'En Riba,

r. = Santa Magdalena del Munt; Montseny, als costats del torrent que davalla de Mata-

galls cap a Sant Segimon (\'ay.); Núria, al Salt del Sastre (Scn.); Solaneta de Costabona

(Compy.); vall d'Eina (Gaut.), Vall d'Aran (Villicrs) - juny-Jul. O

(1) Baixa tïns a 7iO m a la vall de la riera de la Torre, prop de Moii (F. Q.)-
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Gènere 671. — GAGEA SALISB.

(Dedicat a Sir Thomas Gage, amateur anglès de la botànica, mort a Roma el 1820.)

Flors grogues per dins i verdoses per fora, petitetes (menys de 2 cm),

agrupades en corimbes rodejats de fulles florals a manera d'involucre, tèpals

estesos eij estrella durant la florescència, oblongs o lanceolats, plans, marces-

cents, estams més curts que el perigoni, de filaments filiformes, inserits a la

base dels tèpals, anteres basifixes, estigma globulós, càpsula ovoide trígona,

de cel•les polispermes, llavors, subglobuloses o anguloses. Un o, més freqüent-

ment, dos bulbs, amb 1-2 fulles radicals, i d'altres de caulinars o sense, a

vegades amb les axil•les bulbíferes.

'Tija amb 2-5 fulles alternes que porten a l'axil•la nombrosos bulbets

graniformes, dos bulbs envoltats per una mateixa túnica, el superior

més petit, reticulats alveolats, tèpals lanceolats, peluts per fora

G. foliosa.

Tija sense fulles entre la base i la inflorescència, 1-2 fulles florals des-

iguals, rarament en major nombre 2.

/Un sol bulb que produeix una fulla radical ampla de 6-12 mm, més llar-

l ga que la tija, bruscament contreta a l'àpex, dues fulles florals lan-

j
ceolades, pestanyoses, desiguals, corimbe de 2-5 flors, tèpals oblongs,

^ ^ glabres G. lútea.

Dos bulbs dins la mateixa túnica, per entremig dels quals surt la tija,

1-2 fulles radicals amples d' 1-3 mm 3.

Una o dues fulles radicals fïstuloses, més llargues que la tija, la floral

inferior espatiforme, corimbe d' 1-5 flors, pedicels peluts, generalment

sense bràctees, tèpals eHíptico-lanceolats, obtusos . G. Liottardi.
3 \Dues fulles radicals, rarament una de sola, no fistuloses, freqüentment

amb bulbets a l'axil•la, corimbe de 3-12 flors, pedicels peluts o pu-

bescents 4.

'Fulles radicals triquetres o carenades, bulbs llisos, de fibres radicals fi-

liformes, descendents, tèpals lanceolats, aguts, pubescents per fora

G. arvensis.

A ^Fulles radicals planes, lanceolades, bulb més gros llis, el més petit re-

j ticulat alveolat, circuits de fibres radicals gruixudes, intricades, en-

I durides, ascendents, tèpals ovats lanceolats, obtusos

\ G. GranateUi.
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2,500. — G. foliosa R. et Sch. — G. po-
lymorpha Boiss.

(és í'Ornithogalum foliosum de Presl, així

anomenat perquè, a diferència del que ocorre

en les espècies d'aquell gènere, aquesta té la

tija fullosa
;
polymorpha, per la inconstància

de la forma d'aquesta estirp.)

Dos bulbs drets en una mateixa túnica, el su-

perior més petit, reticulat alveolat, tija de 6-15

centímetres, peluda, que neix entre els dos

bulbs, amb 2-5 fulles caulinars alternes, un poc

separades, glabres o pestanyoses, ascendents,

freqüentment bulbíferes a l'axil•la, dues fulles radicals estretament linears,

quasi planes, 1-2 vegades més llargues que la tija, flors en nombre d'1-5 en

corimbe fluix, pedicels glabrescents o ± peluts, prims, tèpals oblongs, obtu-

siúsculs, peluts per fora, que ultrapassen d'un terç la llargada dels estams.

Geografia. — Terrenys incultes o rocosos: Lleida, a les Torres o Navès (Agelet, sub

G. bohemica, in Hb. Cad.!), 13 gener 1875.

N. B. No difereix d'altres exemplars recol•lectats pel propi Agelet al Gerro del Ge-

neralife (Granada).

2,501.— G. lútea Ker-Gawler

(és rOrnithogalum iuteum de Linné, que com-

prèn gairebé totes les Gagea ; de luteus, groc

pel color de les flors, extraordinari dins el gè-

nere Ornithogalum.)

Un sol bulb dret, tunicat, que produeix una

fulla radical lanceolada linear, ampla de 6-12

mil•límetres, més llarga que la tija, de 15-25

centímetres de llargada, bruscament contreta

a l'àpex, llargament atenuada a la base, dues

fulles involucrals lanceolades, desiguals, quasi

oposades, pestanyoses, més curtes o poc més

llargues que les flors, aquestes en nombre de 3-7, en corimbe fluix, pedicels

glabres, sense bràctees, tèpals oblongs, obtusos, també glabres, amb una

banda dorsal verda.
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Geografia. — Boscos frescos i pastures de les muntanyes: Vall d'Eina (Compy.), Vall

d'Eina, Montlluis, Ribera de Viella (Lap., sub Ornith. Ititeum L.); Artiga d'Arlòs, Artiga

de Lin (C. et S.); Vall d'Aran, sobre el Güell del Jueu (Soulié, in Herb. Cad.) —
Abr.-Juny.

N. B. Per més que Terracciano en la seva excel•lent revisió monogràfica de les Gagea

de la flora espanyola considera dubtosa l'existència d'aquesta espècie en el Pireneu català,

no veiem diferències entre la planta aranesa col•lectada per Soulié, la de Ginebra, de

Reuter, i la dels Alps de Savoia, recollida per Bourgeau i repartida com a G. alpina.

2,502. — G. Liotàrdii R.

fístulosa Ker-Gawler.
et Sch.— G.

(dedicada a Pierre Liotard, director del jardí

botànic de Grenoble en el segle xviii ; fistulosa,

per les fulles fistuloses.)

Dos bulbs drets, llisos, dins d'una mateixa

túnica, entremig dels quals surt la tija de 5-15

centímetres, nua, amb 1-2 fulles radicals subli-

nears, semicilíndriques, fistuloses, dretes, més

llargues que la tija, dues fulles involucrals lan-

ceolades, oposades, la inferior més ampla, ^5-

patiforme, acuniinada, més curtes que les flors,

aquestes en nombre d'1-5, en corimbes, pedicels peluts, generalment sense

bràctees, drets, 2-3 vegades més llargs que el perigoni, tèpals eUtptico-lanceo-

tats, obtusos, glabres, el doble llargs que els estams, càpsula turbinada, lla-

vors ovoides, estriades.

Geografia. — Pastures de la zona alpina: Puigmal i de Setcases a Núria (Vay.), Nou-
fonts (Puj., J.), Coll de Núria (Compy.), Setcases (Isern); Valls de Morens i d'Eina
(Gaut.), Penyablanca (Bub., Zett., Lezat!); Bielsa (Loscos ex Terr.), Pomero i Mari-
manya (Llen.!), Ruda (C. et S.), Areu (Font) — Jul.-Ag.

2)503- — G. arvensis R. et Sch.

(del llatí arvum, el camp, perquè sol fer-se a

les terres de conreu.)

Dos bulbs llisos dins d'una mateixa túnica,

fibres radicals primes, filiformes, descendents,

tija de 4-15 cm, nua flexuosa, ordinàriament

bulbífera, dues fulles radicals linears, trique-

tres o carenades, canaliculades recorbades,

molt més llargues que la tija, dues fulles invo-

lucrals suboposades, lanceolades, més amples

que les radicals, iguals a les flors o més llar-

gues, flors en nombre de 3-12, en corimbe, pe-
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dicels simples o ramificats, bracteolats, oberts, ± flexuosos, més llargs que

els tèpals, que són lanceolats i aguts, pubescents en ambdues cares, càpsula

Iransovoide.

Geografia. — Camps arenosos o pedregosos: Prats de Rei (Puigg., Hb. Escorial fx

Terr.), cap a Santa Coloma de Queralt i Montmaneu, a Bellmunt (Salv.!) — Març-

Abril. ()

2,504. — G. Granatelli Pari.; var. de
l'anterior apud Fiori.

(dedicada a Francesco Maccagnone Príncipe di

Granatelli, botànic italià del segle xix.)

Dos bulbs desiguals dins d'una túnica hiali-

na, el major llis, de la magnitud d'una avellana,

el menor reticulat alveolat, fibres radicals grui-

xudes, endurides, intricades, fulles radicals lan-

ceolades linears, estretes o amples, glabres, pla-

nes, més llargues que la tija de 5-15 cm, dues

fulles involucrals oposades, ovades lanceolades,

peludes pel dors, llargament piloso-pestanyoses

al marge, quasi sempre acompanyades a la base d'altres fulles més petites,

flors en nombre de 3-12, en corimbe, pedicels simples o ramificats, peluts,

tèpals ovato-lanceolals, obtusos, ± peluts per fora, fïlaments estaminals una

tercera part més curts que el perigoni, càpsula transovato-oblonga, triquetre.

Gàgea Granatelli

Geografia. — Pastures i roques de la regió mediterrània: Lleida (Agelet, sub G. arven-

sis, ex Terr.); prop de Prats de Rei (Puigg., ex Terr.); el Miracle (Marcet!) — Febr.-Abr.

N. B. A les espècies citades, potser hi hauriem d'addicionar la G. Sohirolii Sch.,

mencionada del Pireneu Oriental, al Llac de Lanós, per Irat, i ales muntanyes d'Andorra,

per Maillo, amb dues reportades per Terracciano. La posseïm del Guadarrama recol•lec-

tada per Font.

(1 1 Realment freqüent als camps de la Segarra, Cervera, etc. (F. Q.'.
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Gènere 672.— ALLIUM L.

(Nom llatí dels alls.)

Flors blanques, purpúries o groguenques, en umbel•la o capítol tancat

abans de l'antesi dins d'una espata uni- o bivalva, perigoni marcescent, de

tèpals lliures o soldats a la base, estesos en estrella o connivents acampanats,

uninervis, filaments estaminals inserits a la base dels tèpals, simples o tricus-

pidats i amb la punta del mig anterífera, estil filiforme, càpsula trígona, de

cel•les, generalment, meno- o dispermes, llavors negres, rodones o anguloses.

Fulles totes radicals, però ± llargament embeinadores, amb bulb tunicat
;

plantes de forta olor al•liàcia.

í Filaments estaminals, almenys els tres interns, terminats en tres pun-

1 ^ tes, les laterals llargues o dentiformes 2.

( Filaments estaminals tots simples 12.

S

Fulles planes, tèpals connivents, els externs carenats 3.

Fulles cilíndriques o semicilíndriques g.

Flors poc nombroses, umbel•la total o parcialment bulbífera, estams in-

o ' clusos, tija fullosa fins a la meitat, bulb bulbífer 4.

( Flors nombroses, umbel•la ampla, globulosa, capsulífera .... c.

/Espata univalva, amb la valva terminada en punta mdt més llarga que

la umbel•la, flors blanques, puntes dels estams interns quasi iguals,

bulbets oblongs, corbats, aguts A. satívum.

4 /Espata bivalva, amb les valves ovades, bruscament acuminades, més

curtes que la umbel•la, flors purpúries, estams interns tricuspidats,

amb les puntes laterals més llargues que l'anterífera

A. Scorodóprasum.

Estams inslusos, perigoni ovoide pyramidal, umbel•la densa, ampla de

2-3 cm 6.

^
j Estams exerts, perigoni acampanat, umbel•la ampla de 4-6 cm, plantes

robustes 'j.

'Fulles amplament lanceolato-linears, caren'ides, aspres al marge, espa-

ta univalva, corniculada a l'àpex, dues vegades més llarga que la um-

bel•la, tèpals blancs amb la carena verda, ovato-acuminats, estams in-

terns tricuspidats, de puntes laterals molt més llargues, circinades
;

6 { planta de 8-ro dm A. pyrenàicum.

I

Fulles graminiforraes, llises, espata univalva, curtament mucronada,

més curta que la umbel•la, tèpals purpur is, de carena més fosca,

oblongs obtusos, estams interns tricuspidats, de puntes laterals tres

vegades més llargues A. rotúndum.
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^'Espata herbàcia, terminada en una punta 4-5 vegades més llarga que

ella, flors blanques o de color de carn, anteres vermelloses, estil inclús,

bulb simple, estams interns, tricuspidats, amb la punta antetífera

y ^ igual a la meitat del filament A. PÓrrum.
[Espata membranosa, terminada en punta a penes tan llarga com ella,

flors rosades o purpúries, anteres grogues, estil exert, dos bulbs prin-

cipals rodejats de molts bulbets 8.

'Flors rosades, umbel•la ampla, bastant fluixa, punta anterífera dels es-

tams interns tres vegades més curta que el filament, tija fullosa al

J
primer terç, fulles llises, olor picant, de porro A. polyànthum.

1 Flors d'un rosa tirant a lila, umbel•la gran, densa, puntes auteríferes

dels estams interns tan llargues com els filaments, tija fullosa fins a

la meitat, olor d'all A. Ampelóprasum.

'Perigoni estès en forma d'estrella, puntes laterals dels estams interns

dentiformes, fulles cilíndriques, sense solc a l'anvers, tija fistulosa,

9 / fullosa en el terç inferior ... 10.

Perigoni acampanat, fulles solcades o acanalades per l'anvers, tija quasi

massissa, fullosa fins a la meitat 11.

I

Flors blanques, umbel•la globosa, molt gran, espata de dues valves més
curtes que la umbel•la, pedicels 4-5 vegades més llargs que el perigoni

i estams el doble llargs que aquell, tija de 5-8 dm, bulb simple, molt

10 ^
gran A. Cepa.

I

Flors d'un blanc blavenc, espata de dues valves més curtes que la um-
bel•la, pedicels a penes més llargs que el perigoni i estams tan llargs

com aquell, tija de 2-5 dm, diversos bulbs petits A. Ascalónicum.

'Flors rosades o blanquinoses, poc nombroses, umbel•la parcialment o

totalment bulbífera, pedicels 4-5 vegades més llargs que el perigoni,

punta mitjana dels estams interns més curta que les laterals

11 { A. vineale.

I

Flors d'un rosa viu, molt nombroses, generalment capsulíferes, pedicels

poc més llargs que el perigoni, punta mitjana dels estams interns més
llarga que le? laterals A. sphaerocéphalon.

Tèpals generalment estesos en estrella, estams inserits a la base, valves

de l'espata curtes, rarament més llargues que la umbel•la . . . 13.

Tèpals connivents, obtusos, estams inserits sobre la base, valves de l'es-

pata terminades en punta molt més llarga que la umbel•la . . . 26.
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'Fulles fistuloses, valves de l'espata amplament ovades, vermelloses i

breument acuminades, flors rosades, urabel•la globulosa, capsulífera,

bulbs oblongs, agrupats , A. Schoenóprasum
13

15

19

20

Fulles no fistuloses xd.

SF"ulles ovades, peciolades . . je

Fulles linears o lanceolades, sèssils 16

Bulb allargat, cobert d'un reticle negrós de fibres entrecreuades, fulles

el-rptico-lanceolades, breument peciolades, espata univalva, flors d'un

blanc verdós, estams exerts, anteres grogues . . A. Victorialis.

I

Bulb oblong, cobert d'una túnica blanca, membranosa, fulles ovato-lan-

ceolades, llargament peciolades, espata bi- o trivalva, flors d'un blanc

pur, estams inclusos, anteres rosades A. ursínum.

.Fulles pestanyoses, linears lanceolades, umbella pauciflora, flors d'un

16 < blanc pur. . ij,

'Fulles no pestanyoses 18,

'Planta de 2-6 cm, umbel•la subsèssil, a flor de terra, pedicels iguals,

més llargs que la flor, tèpals drets, anteres d'un groc pàl•lid, fulles

3-4 vegades més llargues que la umbel•la . . A. Chamsemoly.
ly /Planta de 20-50 cm, umbel•la lleugerament pedunculada, pedicels des-

iguals, 3-4 vegades més llargs que la flor, tèpals estesos, anteres d'un

rosa pàl•lid, fulles poc més llargues que la umbel•la

A. subhirsútum.

[Fulles lanceolades o amplament linears (6-50 mm), flors grans, estams

18 < inclusos ig.

'Fulles estretament linears, flors petites, estams generalment exerts 24.

I

Flors grogues o blanques, 1-3 fulles 20.

I
Flors purpúries o violàcies, fulles nombroses 23.

Flors d'un groc daurat, urabel•la fluixa, a vegades bulbífera, espata bi-

valva, curta, mucronada, tèpals el•líptico-lanceolats, anteres grogues,

una sola fulla més curta que la umbel•la A. Moly.
F'iors blanques, bulb petit, ovoide 21.

Tija rodona, flors oloroses, espata 3-4 vegades més curta que els pedicels,

que en porten una altra de rudimentària a la base, fulles de 6-8 mm
21 I d'ample, més curtes que la tija A. odórum.

'Tija trígona, flors inodores, espata més curta que els pedicels, que no

duen espata rudimentària a la base 22.
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'Fulles d'1-3 mm d'ample, espata univalva, pedicels iguals, umbella mul-

tiflora, oberta, perigoni ciatiforme, tèpals i estigma obtusos

A. àlbum.

] Fulles de 6-10 mm d'ample, espata bivalva, pedicels desiguals, umbel•la

pauciflora, unilateral, perigoni cilindroide, tèpals aguts, estigma trífid

A. triquétrum.

''Flors d'un rosa viu amb carena més fosca, perigoni acampanat, a la fi

escariós i aplicat al fruit, fulles de 5-12 mm d'ample, bulb molt

23 / bulbífer A. róseum..

] Flors violades amb carena verda, perigoni estès en estrella, a la fi reflex

sota del fruit, fulles de 3-5 cm d'ample, bulb simple . . A. nígrum.

Blubs oblongs sobre un rizoma, tija cilíndrica, nua a la base, flors pur-

púries, espata de 2-3 lòbuls, umbel•la densa, tèpals oblongs, estams i

24 (
pistils exerts A. fàllax.

Bulb solitari, tija feble, fullosa en el primer terç, espata bivalva, umbella

fluixa 25.

'Estams exerts, flors nombroses, umbel•la globosa, densa, perigoni ciati-

forme, tèpals ovats, obtusos, anteres grogues, bulb allargat

A. ochroléucum.
^

]
Estams inclusos, flors poc nombroses, umbel•la quasi plana, fluixa, peri-

goni acampanat, tèpals lanceolats, aguts, anteres brunes, bulb ovoide

A. moschàtum.

/Umbel•la capsulífera, càpsula contreta pels dos caps, perigoni rosat, tè-

\ pals ovato-oblongs, obtusos, estams tan llargs com el perigoni
^ A. paniculàtum.
Umbel•la bulbífera, càpsula contreta solament a la base .... 27.

Fulles semicilíndriques, acanalades, flors d'un rosa bru, umbel•la molt

bulbífera, estams inclusos o a penes exerts, càpsula ovoide, truncada

a l'àpex A. oleràceum.
'

\ Fulles linears, planes, un poc acanalades, flors rosades o violades, um-

bel•la poc o no gens bulbífera, estams visiblement exerts, càpsula

el•lipsoide A. carinàtum.
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2,505.— A. satívum L.

(del llatí sativus, saíiu, perquè és planta cul-

tivada.)

Sinonímia. — All ; cast., ajo
; fr., ail.

Bulb rodejat de biilbets oblongs, corbats, aguts,

dins d'una túnica comuna, tija de 2-4 dm, dre-

ta, cilíndrica, cargolada en cercle abans de la

floració, fullosa fins a la meitat, fulles ampla-

ment linears, planes, subcanaliculades, llises,

que ultrapassen la umbella, espata univalva,

caduca, prolongada en punta molt llarga, més

llarga que la umbella, flors blanques o vermelloses en umbel•la pauciflora,

bulbífera, estams iiiclusos, els tres interns tricuspidats, de puntes quasi iguals.

Geografia. — Cultivat i subespontani als horts — Juny-Jul.

2,506. — A. Scorodóprasum L.

(nom d'iuia mena d'all en Dioscòrides que els

autors han interpretat diversament.)

Bulb rodejat de bulbets ovoides, aguts, pedi-

cel•lats, purpuris, dins d'una túnica comuna

membranosa, tija de 4-8 dm, dreta, robusta,

cilíndrica, fullosa fins prop de la meitat, fulles

amplament linears, planes, denticulades aspres

al marge, espata de dues valves ovades, brus-

cament acuminades, més curta que la umbel•la,

flors piirpiíries, umbel•la pauciflora, bulbífera,

a vegades totalment, bulbets violats, curtament

pedicellats, tèpals ovato-lanceolats, aguts, connivents en forma de campana,

aspres a la carena, estams inclusos, els interns tricuspidats, amb la punta

anterífera dues vegades més curta que les laterals; planta d'olor forta.

Geografia. — Llocs arenoses, vinyes i vores d'aigua: Encontorns de Tàrrega (Costa).

Esterri d'Aneu (Vidal!); cultivat amb el nom de rocambola o all d'Espanya — Juny-Jul.
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2,507-

Vay.

—

Schrad.

A. pyrenàicum Costa et

controvérsum Costa, non

(perquè és propi dels Pireneus.)

Bulb ovat globós, amb túnica fosca que en-

volta tres bulbets sèssils i en porta d'altres

fora, més petits i llargament pedicel•lats, tija

de 6-12 dra, dreta, subflexuosa a la base, cilín-

drica, fullosa fins a la meitat, glabra, fulles

amplament lanceolato-linears , molt llargues

(fins de 9 dm X 3 cm), llargament atenuades

pels dos caps, carenades, denticulades, aspres

al marge, espata univalva, ovada, Uargamrnt corniculada, el doble llarga que

la umbel•la, caduca abans de l'antesi, flors blanques, amb la carena verda,

perigoni catnpanulat cilíndric, tèpals ovals acuminats, estams inclusos, els

interiors tricuspidats, puntes laterals flexuoses, més llargues que el perigoni,

molt més llargues que la punta anterífera, antera d'un groc vermellós, ovari

subtetràgon globulós.

Geografia. — Roques abruptes dels Pireneus orientals: Baget, Rocabruna, Talaixà,

S. Aniol de Uja, Coll de Malrem (Vay.! in Hb. Cad.); cuit. a Sant Pau de les Fonts

(H. Coste!, Hb. Cad.) — Juny-Ag.

N. B. Vayreda cita també als mateixos llocs VAllium controvérsum Schrad., però sos-

pitem que es tracta de la mateixa planta.

2,508.— A. rotúndum L.

(per la inflorescència arrodonida; és i'Allium

montanum, capite rotundo, de Bahuin.)

Bulb rodejat de nombrosos bulbets bruns,

estipitats, separats per membranes i envoltats

per una mateixa túnica, tija de 4-6 dm, dreta,

cilíndrica, fullosa en el terç inferior, fulles

graminiformes , linears, agudes, llises o denti-

culades aspres al marge i a la carena del raquis,

amb beina estriada, espata univalva, ovada,

breument mucronada, més curta que la umbel-

la, caduca, flors d'un púrpura fosc, sobretot a la

carena, umbel•la globulosa, multiflora, densa, capsulífera, perigoni ovoide
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piramidal, de tèpals oblongs, obtusos o mucronats, carenats, aspres a la ca-

rena, estams inclusos, els interns amb els filaments dilatats i pestanj'osos a

la base, tricuspidats, punta anterífera igual a un terç de les laterals, anteres

purpúries, ovari trígon, solcat.

Subsp. A. multiflórum Desf. — A. aculifl6rumL,ois. — Bulb simple, tija

de 3-4 dm, beines llises, espata uni- o bivalva, flors rosades, umbel•la gene-

ralment hemisfèrica, pedicels quasi iguals, tèpals lanceolats acuminats, fila-

ments estaminals tots dilatats i pestanyosos a la base.

Geografia. — Camps, vinyes i terres incultes: Terrassa, no escàs a les proximitats de

la Riera de les Arenes = Llers, Hostalets (Sen.); Arles i altres localitats frontereres (Gaut.).

La subsp. A. acutiflorum Lois., ais sorrals de can Tunis i Pla del Llobregat = Tarragona

(Sen.!); Alberes, CoU-lliure (Gaut.) — Maig-Juny.

2,509. — A. Pórrum L.

(és el nom que donaven els romans a

aquest all.)

Sinonímia.

poireau.

Porro ; cast., puerro
;

/r..

Bulb simple, allargat, de tlinica membrano-

sa, tija de 5-10 dm, dreta, cilíndrica, robusta,

fullosa fins a la meitat, fulles amplament li-

nears, planes, subcarenades, agudes, glauces-

cents, llises, espata univalva, herbàcia, termi-

nada en punta 4-5 vegades més llarga que la

umbel•la, flors blanques o rosades, verdes a la carena, umbel•la globulosa, mul-

tiflora, molt ampla, perigoni connivent acampanat, tèpals oblongs obtusos,

carenats, aspres a la carena, estams exerts, els interns tricuspidats, amb les

puntes laterals setàcies, flexuoses, l'anterífera igual a la meitat de les laterals,

anteres vermelloscs, estil inclús; planta d'olor picant, diferent de la de l'all.

Geografia. — Cultivat i a vegades subespontani — Juny-Ag.
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2,510. — A. polyànthum R. et Sch.

(del grec jtoXóç, molt, i avdoç, flor, per les

flors nombroses en la inflorescència.)

Dos bulbs principals rodejats de nombrosos

bulbets subsèssils, tija de 4-8 dm, dreta, ci-

líndrica, robusta, fullosa en el primer terç, gla-

bra, fulles amplament linears, planes, agudes,

llises, espata membranosa, caduca, de punta

aproximadament igual a la umbel•la, flors ro-

sades, umbel•la globulosa, ampla, un poc fluixa,

capsulífera, perigoni aca^npanat, tèpals ovals,

obtusos o mucronulats, carenats, un poc aspres,

estams inclusos o subexerts, els interns tricuspidats
,
punta anterífera igual a

la tercera part de les laterals, anteres grogues, estil exert.

Geografia. — Camps, vinyes i terres de conreu: Terrassa, bastant comuna= Costes de

Barcelona i vinyes de les muntanyes veïnes (Costa); Sant Vicenç de Castellet i altres llocs

de Bages (Font); litoral gironi^ fins a Segaró (Vay.!) — Maig-Juny.

2,511.— A. Ampelóprasum L.

( otjiTtsXóTrfyarjov fou emprat per Dioscòridcs per

a designar una mena d'all que es feia a les vi-

nyes, diversament interpretat pel autors pos-

teriors.)

Sinonímia. — Porradell

fr., poireau d'été.

cast., ajo-puerro
;

Dos bulbs principals rodejats de nombrosos

bulbets, tija d'i m, dreta, cilíndrica, robusta,

fullosa fins a la meitat, fulles linears lanceola-

des, planes, aspres al marge i a la carena, es-

pata membranosa, caduca, de puntes llargues,

flors d'un rosa lila, umbel•la globulosa, bastant gran, a vegades bulbífera, pe-

rigoni de tèpals connivents, acampanat, aquells ovats oblongs, amb la carena

un poc aspra, estams exerls, els interns tricuspidats, punta anterífera quasi

igual al seu filament, anteres grogues, estil exert, quasi igual als estams an-

lertfers; planta d'olor forta d'all.
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Geografia. — Cultivat i a vegades subespontani: Prop de Barcelona (Pourr., Colm.),

Seu d'Urgell (Isern, ex Colm.). El tenim de Cartagena, on sembla ésser comú — Maig-

Juny.

2,512.— A. Cepa L.

(és el nom que donaven els romans a la ceba,

emprat en sentit genèric per Bahuin.)

Sinonímia.

non, ognon.

Ceba ; cast., cebolla
; fr., oig-

Àllium Cepa

Bulb simple, molt voluminós (5-10 cm de dià-

metre), generalment globulós deprimit, tija de

5-8 dm, dreta, fistuolsa, inflada i fusiforme

prop de la meitat, fullosa a la base, fulles ci-

líndriques, fistuloses, dístiques, llises, glau-

ques, espata amb 2-3 valves breument acumi-

nades, reflexes, freqüentment més llargues que la umbel•la, flors blanques en

umbel•la globosa, voluminosa, pedicels 4-5 vegades més llargs que la flor,

tèpals oblongs, obtusos, estesos, estams exerls, els tres interns tricuspidats

,

amb les puntes laterals dentiformes, anteres d'un groc verdós.

Geografia. — Cultivada i a vegades subespontània. — Jul. -Setembre.

2,513. — A. Ascalónicum L.

(Ascalonia era el nom que ja donava Teofrast

a una mena de ceba que venia rf'Ascalona, ciu-

tat de Palestina; aquesta de Liiuié és la Cepa

ascalonica de Morison, que ell inclogué en el

gènere Allium.)

Sinonímia. — Ascalunya ; cast., escaluna
;

fr., échalotte.

Bulbs ovoido-oblongs, petits, agregats, tija

de 2-5 dm, fistulosa, poc o gens inflada, fullo-

sa a la base, fulles linears alenades, cilíndri-

ques, fistuloses, de beines subviolàcies, persistents, espata de dues valves

ovades, breument acuminades, més curtes que la umbel•la, flors d'un blanc

blavenc, umbel•la globulosa, multiflora, freqüentment un poc bulbífera, pe-
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dicels a penes més llargs que la flor, tèpals oblongo-lanceolats. de carena

ijuasi negra, estams iguals al perigoni, els tres interns trífids, de filaments

molt dilatats, quasi tan llargs cnm amples, punta anterífera 5-6 vegades més

llarga que les laterals dentiformes , anteres grogues.

Geografia. — Cultivada i a vegades subespontània. — Maig-Agost.

2,514.— A. vineale L.

(del llatí vinealis, propi de les vinyes, perquè

sol jer-s'hi.)

Bulb ovoide, blanquinós, generalment acom-

panyat de nombrosos bulbets desiguals, pedi-

cel•lats, dins d'una mateixa túnica, tija de 3-8

decímetres, cilíndrica, fistulosa, fuUosa fins a

la meitat, fulles suhcilindriques, fistuloses, es-

tretament canaliculades per sobre, espata uni-

valva, membranosa, ovada, bruscament termi-

nada en punta més llarga que la umbel•la, flors

rosades o blanquinoses, poc nombroses, um-

bel•la parcialment o totalment bulbífera, tèpals el•líptics o lanceolats, llisos a

la cara dorsal, estams excrts, els interiors tríjids, punta anterífera més curta

que les laterals.

Geografia. — Camps, vinyes i terres arenoses incultes: Comuna al Vallés, Terrassa;

Montserrat = Segarra, Urgell (Costa); Olot, Segaró (Vay.); CoU-lliure (Gaut.) — Maig-

Juliol.

2,515. — A. sphaerocéphalum L.

(del grec açatpa, esfera, i xi'faXYJ, cap, per la

forma globulosa de la inflorescència.)

Bulb ovoide, petit, acompanyat de nombrosos

bulbets blanquinosos, estipitats, tija de 4-8 de-

címetres, cilíndrica, massissa, fullosa fins a

la meitat, fulles linears, semicilíndriques, fis-

tuloses, agudes, acanalades en els dos primers

terços, totalment cilíndriques en el terç supe-

rior, espata amb 1-2 valves ovades, breument

acuminades, generalment més curtes que la

umbel•la globulosa i densa, generalment cap-
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sulífera, amb els pedicels iguals a la flor o més llargs, gradualment engrui-

xits cap a l'àpex, perigoni acampanat, d'un rosa viu, tèpals ovato-lanceolats,

estams exerts, els interns trífids, punta anterífera més llarga que les laterals,

estil igual als estams, ovari oblongo-piramidal.

Geografia. -— Boscos, llocs incultes i terres cultivades: Al Vallès, Montserrat,. Bages,

Vall de Ribes, Montseny, Guilleries, abundant al cim de Sant Miquel Sulterra = Des del

litoral als Pireneus (Costa), Vic (Masf.), la Cellera (Cod.!), l'Escala, Isona (Bub.), CoU-

lliure. Vall d'Eina (Gaut.); tota la Vall d'Aran, fins a Montgarri (Llen.), Arties, Salardú

(C. et S.), Castanesa (Lap.) — Juny-Agost.

2,516. — A. Schoenóprasum L.

(mot emprat pels autors grecs per a designar

una mena d'all, i ressuscitat pels botànics pre-

linneans; deo'/pimç, jonc i Jrf.àoov, all, com si di-

guéssim all junciforme.)

Bulbs oblongs, agregats, de túnica membra-

nosa, grisenca, tija de 2-4 dm, cilíndrica, fis-

tulosa, fullosa en el terç inferior, fulles subci-

líndriques alenades, fistuloses, subacanalades a

la base, de beines estriades, glaucescents, es-

pata amb 2-3 valves ovades, breument acumi-

nades, vermelloses, flors rosades, umbel•la glo-

bulosa, no bulbífera, pedicels més curts que la flor, tèpals estesos en estrella,

lanceolats, aguts, carena d'un púrpura fosc, estams iguals a la meitat del pe-

rigoni, de filaments tots simples i alenats, anteres grogues o brunenques,

estil inclús.

Geografia. — Pastures i roques humides de les muntanyes: Núria, cap a Noufonts=
Prats de Morens, Orri, Núria, Eina i Cerdanya (Vay.); des de la Cerdanya fins a Andorra

(Gaut.); prop de Vilaller, Castanesa i les Maleïdes (Zett., Costa); Vall d'Aran (Isern!),

Salardú, Vall de Banos (Timb.), les Bordes, Aiguamoix, Ruda, Montgarri (Llen.), Pla de

Beret (C. et S.); Monteixo (Font!) — Jul. -Agost.
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2,517.— A. Victorialis L.

(nom emprat per Gesner, en sentit genèric,

en el segle xvi, traduint iDia creença molt es-

tesa en l'Europa central que atribuïa al bulb

d'aquesta espècie, revestit d'una túnica fibrosa

reticulada, una màgica virtut que donava la

victòria al guerrer que el portava a guisa d'a-

mulet.)

Bulb oblong cònic (6-8x2 cm), densament

reticulat jibrós, tija de 4-6 dm, cilíndrica, an-

gulosa cap a l'àpex, fistulosa, fuUosa en el pri-

mer terç o fins a la meitat, fulles en nombre

de 2-3, planes, glaucescents, el•líptiques o oblongo-lanceolades, atenuades en

curt pecíol alat, llargament embeinadores, espata univalva, ovada, aproxi-

madament igual a la umbel•la, flors d'un blanc verdós, que es tornen grogues

per la dessecació, umbel•la globulosa, multiflora, densa, no bulbífera, pedi-

cels més llargs que les flors, perigoni acampanat, tèpals oblongs obtusos,

drets, estams exerts, tots de filaments simples, linears alenats, anteres gro-

gues, estil exert, càpsula globulosa trigona.

Geografia. — Boscos i roques de les muntanyes: Núria, al Salt del Sastre i al peu de la

Creu d'En Riba = Agudes del Montseny (Salv., Bub., Vay.), Costabona, Comanegra,

Puig de Cubell sobre Platraver, Ger, Maranges, la Tossa (Vay.), Setcases (Bub.), valls

d'Eina i de Llo, la Llagona, les Escaldes (Gaut.), Clot de Segalés, pr. de Berga (Grau!);

Vall d'Aran, als boscos de Lés, Artiga de Viella, Artiga de Lin (Llen.!), Ribera de Viella

(Gr. et Gdr.) — Jul.-Agost.

2,518.— A. ursínum L.

(Plini ja parla d'un Allium ursinum ; el de

Linné és el de Fuchs i d'altres botànics prelin-

neans, una mena d'all d'ós, dit així perquè viu

a les bosci'tries de les muntanyes.)

Bulb oblong, estret, de túnica membranosa,

blanca, hialina, tija d'1-4 dm, feble, semicilín-

drica, amb dos angles obtusos, bifoliada a la

base, fulles ovato-lanccolades , agudes, brus-

cament contretes en llarg pecíol, planes, bla-

nes, de nervis bastant visibles, convergents,

espata amb 1-3 valves blanques escarioses,
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quasi iguals a la umbel•la, pedicels 1-2 vegades més llargs que el perigoni,

flors d'un blanc de llet, umbel•la quasi plana, fluixa, no bulbífera, tèpals este-

sos en estrella, linears lanceolats, aguts, caducs, estams inclusos, de filaments

tots simples, alertats, estil filiforme, igual als estams o més llarg, càpsula

globulosa trígona.

Geografia. — Boscos humits y vores dels reguerols: Camprodon, Platraver, Puigsacau,

Collsacabra, Corb; Prat, prop d'Olot (Vay.!); Setcases (Q.uer, Bub.); Vall d'Aran, a Lés,

Artiga de Viella, Artiga de Lin (Llen.!), Montgarri (Bub.), Marinyac (C. et S.); al peu

de Superbanyeres (Zett.), Hospital de Luchon (Lezat!), Benasc, Castanesa (Villiers) —
Abril-Agost.

Allium Chamaemoly

2,519. A. Chamaemoly L.

(és el Chamae Moly de Fabio Colonna; del

grec X'*\)•a-í, nan, i {j.à)Xu, una mena d'all.)

Bulb ovoide, de túniques brunes, coriàcies,

tija de 2-4 cm, subterrània, fuUosa a l'àpex,

fulles linears lanceolades, de 4-14 cm de llarg

i 4-8 mm d'ample, acuminades, glaucescents,

blanes, acanalades, carenades, pestanyoses,

amb llargs pèls blancs al marge, glabres en

ambdues cares, 3-4 vegades més llargues que

l'umbel•la, espata infundibuliforme, hialina,

univalva, de 3-4 lòbuls ovats mucronats, flors

d'un blanc pur, umbel•la pauciflora, involucrada per les fulles, pedicels més

llargs que les flors, a la fi penjats, perigoni caduc, tèpals lanceolats, ascen-

dents, estams inclusos, curts, de filaments tots simples, ovats alenats, estil

igual als estams, anteres grogues, càpsula globulosa deprimida, llavors angu-

loses, xagrinades.

Geografia. — Sorrals de la costa : Barcelona, a Can Tunis (Salv.!, Costa, Tex., Masf.,

Vay., Cad.); Coll-lliure (Bub., Gaut.) — Gener-Febr.
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2.520. — A. subhirsútum L.

(és í'Allium foliis radicalibus subhirsutis...

d'Hallcr; subhirsutus, quasi hirsut.)

Bulb ovoide, petit, de túnica coriàcia, blan-

quinosa, tija de 2-5 dm, dreta, cilíndrica, pri-

ma, fuUosa a la base, fulles en nombre d' 1-3,

amplament linears acuminades, planes, blanes,

generalment ciliades peludes al marge, i pe-

ludes en una de les dues cares, rarament gla-

bres, ordinàriament més curtes que la tija,

espata univalva, ovada acuminada, entera o

amb 2-3 lòbuls, un poc més curta que la um-

bel•la, flors blanques, umbel•la amb 3-16 flors, estesa, no bulbífera, pedicels 3-4

vegades més llargs que les flors, tèpals oblongo-lanceolats , estesos, a la fi re-

flexos, estams inclusos, de filaments tots simples, anteres rosades, estil poc

més llarg que els estams, etigma subagut, càpsula subglobulosa trígona, de-

primida, llavors ovoides, rugoses xagrinades.

Geografia. Llocs arenosos o pedregoses de la regió mediterrània : Catalunya (Palau);

als sembrats (Colm.); Espanya oriental freqüent (Wk.); prop de Barbastre (Asso) —
Abr.-Juny.

N. B. Considerem aquestes cites massa vagues per a no dubtar de l'existència

d'aquesta planta a Catalunya.

2.521. — A. Moly L.

(del grec [i<òXo, nom d'una mena d'all en Teo-

frast i Dioscòrides, emprat per Plini, i per di-

versos botànics prelinneans, en sentit genèric.)

Bulb ovoide oblong, simple, de túniques bru-

nenques, coriàcies, tija de 2-4 dm, cilíndrica,

llisa, fistulosa, amb una sola fulla a la base,

embeinadora, lanceolada acuminada, plana, am-

pla de o'5 a 1*5 cm, multinèrvia, glaucescent,

espata bivalva, ovada, mucronada, més curta

que la umbel•la, flors d'un groc daurat, grans,

umbel•la multiflora, fluixa, rarament bulbífera

de pedicels quasi el doble llargs que la flor, tèpals elliptico-lanceolats, estesos.
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tnarcescents, estams inclusos, de filaments lots simples, aleuats, anteres gro-

gues, estil més llarg que la càpsula, que és subglobulosa trigaria, deprimida,

estigma obtús.

Geografia. — Boscos ombrosos del Pireneu : Pireneus centrals (Gonz.!); Castelló, cap

a Vilaller (Campo!, Hb. Costa); Sant Cosme de Guara (Pau, in Hb. Cad.); Gedre (Oscar

de Dieudonné!, in Hb. Cad.) — Maig-Juny.

2,522. — A. odórum L.

(perquè és olorós.)

Bulb ovoide, petit, simple, blanc, amb nombroses fibres radicals grasses,

subfusiformes, tija de 3-5 dm, dreta, cilíndrica, afilla però amb fulles a la

base, més llarga que les fulles, aquestes fasciculades a la base, amplament

linears (5-8 mm), acanalades, obtusiúscules, espata bivalva, de valves ovades,

acuminades, molt més curta que la umbel•la, flors blanques, molt oloroses,

umbel•la divaricada, de 5-20 flors, pedicels desiguals, 2-4 vegades més llargs

que les flors, perigoni semiobert, de tèpals ovato-oblongs , acutiúsculs, estams

inclusos, de filaments simples, anteres vermelloses, a penes incluses, estil

cxert, càpsula transovoide, llavors anguloses, rugoses xagrinades, negres.

Geografia. — Jardins de Terrassa, r.; infesta el Parc de Barcelona

lona i de fora d'ella (Costa) — Abr.-Maig. ('^

Hortes de Barce-

2.523 — A. neapolitànum Cir.

(perquè fou descobert per Domenico Cirillo a

l'antic reialme de Nàpols.)

Bulb ovoide, petit, rarament un poc bulbífer,

de túniques pàl•lides, tija de 3-5 dm, trígona,

amb dos angles aguts i un d'obtús separats per

cares carenades, fullosa a la base, amb 2-3

fulles amplament linears (1-3 cm d'ample),

acuminades, planes, primes, multinèrvies, molt

jinam•ent denticulades al marge, poc més cur-

tes que la tija, espata univalva, ovada acumi-

nada, més curta que la umbel•la, flors blanques.

(i) No 6gureTn iqaesta plantt perquè aquí ha estat confosa amb el hfolhpicordcn fragrattt KuDth. La descripció que dÓBi

Codevall també escau millor a aquesta espècie que no pas a VA. odorunt L. — (F. Q.)
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bastant grans, umbel•la multiflora, fluixa, divaricada, pedicels tres vegades

més llargs que les flors, perigoni estès, tèpals ovats obtusos, a la fi connivents,

subescariosos, estams inclusos, de filaments tots simples, lanccolaís alenals,

estil a penes més llarg que els estams, estigma obtús, càpsula globulosa trí-

gona, deprimida i umbilicada a l'àpex, llavors auguloses, xagrinades.

Geografia. — Terres cultivades i incultes : Terrassa, r. r. = Barcelona, cap a la Bona-

nova, olivars d'Hostalets, Fortià, Figueres (Sen.!); voltants de Coll-lliure i de Banyuls,

Vall de la Tet, fins a Prades (Gaut.); Pireneus Orientals (Coste, Rouy) — Març-Maig.

2,524. — A. triquétrum L.

(per la tija triquetre, ço és, de secció trian-

gular.)

Bulbs petits, ovoides, freqüentment fascicu-

lats, de túniques cendroses, tija de 2-4 dm, tri-

quetre, de tres angles aguts separats per tres

solcs, dreta o caiguda, fullosa a la base, fulles

en nombre de 2-3, amplament linears (5-10 mm
d'ample), planes, obtusiúscules, quasi de la

longitud de la tija, espata bivalva, de valves

lanceolades acuminades, blanques escarioses,

molt més curtes que la umbel•la, flors blanques,

grans, penjants, unilaterals, umbel•la pauciflora, fluixa, pedicels 1-2 vegades

més llargs que les flors, perigoni campnnulat cilíndric, tèpals oblongo-lanceo-

Ints, aguts, a la fi connivents, estams inclusos, filaments tots simples, estig-

ma trífid, càpsula globulosa trígona, umbilicada per sobre, llavors anguloses,

rugoses.

Geografia. — Llocs frescos i ombrosos de la regió mediterrània : Vinyats de Cardona

(Riva, Llen.!); Olot (Hb. Bolòs); semiespontani a Segaró; probablement prop de Girona

(Vay.); Coll-lliure, Banyuls (Gaut.); Coll-lliure i Port Vendres (Bub.) — Març-Maig.
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2,525. — A. róseum L.

(per les flors de color de rosa.)

Sinonímia. — All de moro, all de bruixa
;

cast., ajo de culebra.

Bulb ovoide, simple o acompanyat de nom-

brosos bulbets blancs pedicel•lats, túnica ex-

terna cendrosa, alveolada, tija de 3-6 dm, ci-

líndrica, fistulosa, fullosa a la base, fulles en

nombre de 3-5, linears, de 5-12 mm d'ample,

planes i acanalades, acuminades, molt finament

denticulades al marge, multinèrvies, més cur-

tes que la tija, espata univalva, embeinadora inferiorment, amb 3-4 lòbuls

ovats acuminats, molt més curts que la umbel•la, flors d'un rosa viu, amb la

carena més fosca, bastant grans, umbel•la divaricada, multiflora, a vegades

bulbífera, pedicels filiformes, quasi el doble de llargs que les flors, perigoni

acampanat, tèpals el•líptico-oblongs, denticulats a l'àpex, a la fi escariosos,

estams iuclusos, de filaments lanccolats alcnals, estil igual als estams, estig-

ma breument trilobat, càpsula globulosa trígona, deprimida, inclusa.

P bulbíferum Kunth — A. càrneutn Teu. — Umbel•la amb bastants bul-

bets sèssils, flors escasses.

Geografia. — Camps, vinyes, marges, vores de camins: Comuna al litoral, Vallès;

Bages, Baix Empordà; Ah Empordà, Figueres = Pla de Barcelona, Pla del Llobregat,

Olot (Costa); tot l'Empordà, fins a Segaró i més amunt (Vay.). La P btilbiferum Kunth,

a Terrassa i al Penedès = Girona (Bub.); a l'Empordà (Vay.); voltants de Riumors

(Querah!) — Abr.-Maig.

2,526. — A. nigrum L.

(pels fruits d'un verd molt obscur, negrosos.)

Bulb ovoide, gros (3-4 cm de diàm.), amb tú-

niques blanquinoses, escarioses, tija de 4-8 dm,

dreta, cilíndrica, fistulosa, negra, engruixida

sota la umbel•la, nua fins a la base, fulles en

nombre de 3-5, basilars, amplament lanceolades

linears (amples de 2-5 cm), denticulades cilia-

des al marge, db ondades, al principi dretes i

glaucescents, després verdes i esteses, espata

univalva, curta, multilobada, amb els lòbuls

ovats aguts, flors violades o d'un blanc gro-

261



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Liliàcies. G. 272. - Allium.

gueuc, tenyides de verd a la base i al dors, pedicels 2-3 vegades més llargs que

la flor, umbel•la rnultillora, densa, alguna vegada bulbífera, tèpals laiiccnlats,

estesos en estrella, a la fi reflexos, estams inclusos, filaments simples, dila-

tats a la base i soldats en cúpula, estil quasi igual als estams, càpsula sub-

globulosa, d'un verd negrós, quasi igual al perigoni.

Geografia. — Camps i vinyes del migdia: Montjuïc (Salv.!), a la Font de la Satalia

CCosta); collida per Agelet a Montjuïc en el mes d'abril del 1868 (Agelet Hb.!).

2(527- — A. fàllax R. et Sch. — A. se-

rótinum Schl., non Lap.

(fallax, fal•laç, enganyós, perquè sovint ha estat

pres per altre.)

Bulbs petits, oblongo-cònics, acostats sobre

el rizoma damunt del qual neixen, amb un fas-

cicle de fulles cadascun d'ells i una tija de 2-3

dm, afilla i rodejada a la base per les beines

de les fulles antigues, tija cilíndrica, angulosa

súperiorment, fulles en nombre de 3-8, linears

(1-3 mm d'ample), quasi planes per sobre, con-

vexes, no carenades, per sota, més curtes que

la tija, espata curta, amb 2-3 lòbuls, de valves ovades, breument apiculades,

2-3 vegades més curtes que la umbel•la, flors purpiiries, petites, umbel•la raulti-

flora, hemisfèrica, densa, perigoni acampanat, tèpals oblongo-lanceolats, es-

tams i estils exerts, filaments alternativament més amples i més estrets, es-

tigma obtús, càpsula globulosa trígona, deprimida.

Geografia. — Roques de les muntayes : Montserrat; Guilieries, Sant Miquel Sulterra^

Montseny, cap a les Agudes; Cabrera (Costa); muntanya de Queralt (Puj., C); Coma-

bella, Costabona, Molló, Fabert, Mare de Déu del Coral, Santa Magdalena del Munt, el

Pasteral, Segaró (Vay.) ; Castanesa, Vilaller (Bub.), Ports de la Picada i de Benasc,

(Costa) ; Vall d'Aran, a l'Artiga de Viella i fins a Pomero (Llen.), Vall de Tredòs, Pla

de Beret (C. et S.) — Juny-Oct:
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2,528. — A. ochroléucum "W. et Kit.

— A. ericetórum Thore.

(del grec u))(pó>veuxoç, blanc groguenc, al•lu-

dint al color de les flors; ericetórum, de les

brugueres, perquè s'hi sol fer.)

Bulb oblong cònic, rodejat de túniques bru-

nes fibroso-filamentoses, tija de 2-5 dm, cilín-

drica, prima, fuUosa en el terç inferior, fulles

linears (3-7 mm d'ample), planes, subcarena-

des, quasi de la longitud de la tija, espata bi-

valva, de valves ovades, més curtes que la um-
bel•la, flors blanques o un poc groguenques, um-

belía globulosa, multiflora, densa, no bulbífera, pedicels quasi el doble llargs

que el perigoni, aquest en forma de copa, amb els tèpals ovats, obtuses, es-

tams llargament cxerts, filaments filiformes alenats, estil igual als estams,

càpsula globulosa trigona, quasi igual al perigoni.

Geografia. — Quasi comuna a les roques calcàries i esquistoses calcàries des de les

valls inferiors fins a la zona alpina dels Pireneus centrals : Penyablanca (Zett.) ; Port de la

Picada (Bub.); Sant Beat (Lap.) — Jul.-Oct.

2,529. — A. moschàtum L.

(del llatí moschatus, almescat, perquè fa olor

de mesc.)

Bulb ovoide oblong, de túniques fibroses bru-

nes, tija d'i-2 dm, filiforme, dreta, cilíndrica,

fuUosa a la base, fulles setàcies alenades, estre-

tament canaliculades per sobre, generalment

denticulades aspres al marge, dretes, més cur-

tes que la tija, espata bivalva, de valves ovato-

lanceolades, acuminades, petites, desiguals,

més curtes que la umbel•la, flors rosades, um-

bel•la pauciflora, fluixa, pedicels quasi capil•lars,

poc desiguals, més llargs que la flor, perigoni cilíndric acampanat, tèpals lan-

ceolats, agut 'i, estams inclusos, filaments tots simples, linears alenats, ante-

res brunes, estil pròximament igual als estams, càpsula ovoide globidosa, ./

doble més curta que el perigoni.
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Geografia. — Llocs secs i àrids : Empordà, a la dreta de la Muga, entre Pont de Molins

i Escaules (Sen.!, in Hb. Cad.) ; la Riba, a l'esquerra del Brugent (Sallent) ; Mora d'Ebre

(Duf., ex Colm.) — Jul.-Set. (')

2>530. — A. paniculàtum L.

(del llatí paniculatus, patiiculat, pels pedicels

llargs i de desigual longitud, que donen a la

inflorescència un aire de partícula.)

Bulb ovoide, de túniques membranoses, tija

de 3-8 dm, dreta, cilíndrica, fistulosa, ful•losa

fins a la meitat, fulles linears, semicilíndriques

i fistuloses, canaliculades a la base, de 3-5 ner-

vis sortits, quasi llises, espata bivalva, de val-

ves lanceolades acuminades, desiguals, termi-

nades en punta fistulosa i molt llarga, flors

blanquinoses o rosades, en umbel•la multiflora

fluixa, rarament bulbífera, pedicels capil•lars, molt desiguals, diverses vega-

des més llargs que la flor, perigoni acampanat, tèpals linears oblo^igs, obtuses,

estams inclusos o un poc exerts, filaments tots simples, alenats, estil inclús,

càpsula eüipsoide, contreta als dos caps.

8 longispdtum Rcgel — Espata tres vegades més llarga que la umbel•la,

perigoni verdós o d'un rosa pàl•lid, umbel•la no bulbífera, estams un poc exerts.

Raça A. pdllens L. — A. paniculàtum P pàllens G. et G. — Umbel•la den-

sa, rodona, flors d'un blanc brut, anteres quasi exertes, estil més curt.

Geografia. — Terres cultivades i llocs incultes : Comuna als camps i vinyes del Vallés

i de Bages := Turó de Montcada i altres llocs (Costa); Bàscara, Siurana d'Empordà, Ba-

nyoles, Beuda, Segaró, Olot (Vay.). La raça A. pallens L., comuna a Bages i a l'Urgell,

i en aquest darrer lloc no és rara la S longispaium Regel = Els Prats de Rei (Puigg.!),

i altres indrets de la Segarra i Cardona (Costa); Puig-reig, Serrateix, Marlés, Casserres,

Espunyola, Avià, Berga (Puj., C); Tarragona (Sen.!) — Jul. -Agost.

(i) També a Ics garrigues ile Sant Guim, a la Segarr-i alta. — (F. Q.).
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Liliàcies.

AUium oleràceum

G. 272. - Allium.

2.531. — A. oleràceum L.

(del llalt oleraceus, prof^i de les hortes, perquè

s'hi sol fer.)

Bulb ovoide, simple, de forta olor d'all, tija

de 3-6 dni, cilíndrica, un poc fistulosa, fullosa

fins a la meitat, fulles linears, fistuloses, semi-

cilíndriques, caualiculades en tota llur longitud,

aspres per sola, espata bivalva, persistent, de

valves ovades, desiguals, terminades en punta,

generalment molt més llarga que la umbel•la,

flors d'un rosat brut, umbel•la pauciflora, molt

bulbífera, pedicels subcapilars, molt desiguals,

molt més llargs que les flors, perigoni acampanat, tèpals oblongo-lanceolats

,

úbtusos, estams iguals al perigoni o a penes exerts, filaments tots simples,

alenats, càpsula transovoide trígona, truncada a l'àpex, contreta a la base,

amb els angles aspres.

Geografia. — Boscos i terrenys incultes o cultivats : Montserrat, Sant Llorenç del

Munt, Ribes, la Pobla de Lillet, Núria; Guilleries, a Sant Miquel Sulterra = Camps del

Lluçanès, Vic, Olot, Guilleries, Alt i Baix Empordà, Cerdanya (\'ay.); Montsenj', \'all

d'Aran (Costa); les Escaldes (Gaut.) = Jul. -Agost.

2.532. — A. carinàtum L. — A. pulché-

llum Don.

(per les fulles carenades
;
pulchellus, bonic.)

Bulb ovoide, simple, grisenc, tija de 4-6 dm,

dreta o un poc flexuosa, cilíndrica, subfistulosa,

fullosa fins a la meitat, fulles linears, planes

superiorment, canaliculades a la base, més cur-

tes que la tija, aspres al marge, espata de dues

valves desiguals, lanceolades acuminades, la

més llarga ultrapassant la umbel•la, flors rosa-

des o d'un violat fosc, umbel•la multiflora o

pauciflora, abundosament bulbífera, perigoni

campanulat, de tèpals espatulats, molt còncaus, obtusos, truncats o bé esco-

tats, un terç o la meitat més llargs que el perigoni, filaments tots sim/ples,

anteres purpúries, estil més llarg que els estams, càpsula transovoide trígo-

na, d'angles aspres.

Geografia. — Montserrat (Pourr., ex Tex.); Empordà, fins a Ridaura; pla del Penedès

i Monistrol (Tex.); Pireneus orientals (Rouy) — Jul. -Agost.
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Gènere 673. — ERYTHRONIUM L.

(Dioscòrides parla d'un aaxupiov Èpu3póviov que alguns autors identificaren amb l'espécie

següent. Linné formà el nom genèric amb aquest Erythronion Je Dioscòrides)

Flors rosades o violàcies, grans, solitàries, penjants, perigoni marcescent,

tèpals lanceolats, connivents a la base, reflexos, els tres interns amb dues ca-

llositats a la base, estams més curts que el perigoni, filaments fusiformes,

anteres blavenques, basifixes, estil filiforme, estigma trííid, càpsula subglo-

bulosa trígona, reflexa. Bulb oblong, blanc, tunicat, amb 2-3 bulbets a la

base simulant les dents d'un gos, tija d'1-3 dm, amb dues fulles basilars opo-

sades, el•líptico-lanceolades, enteres, esteses, tacades de vermell i a vegades

també de blanc, de pecíol embeinador.

2.533- — E. Dens-canis L.

(Dens canis és el nom que donà Gesner a aques-

ta planta en el segle xvi, al•ludint a la forma de

deul canina que té el bulb.)

Geografia. — Boscos i prats de les muntanyes: Set-

cases (Isern!), Núria, Llo, Coslabona, Coll de Mal-

reni, Monàs, Comanegra (Vay.) ; Cerdanya, \'alls

d'Eina i de Llo (Gaut.) ; Vall d'Aran, a Bossòst

(Compn., in Hb. Cad.), molt comuna en tota la vall

fins a la zona alpina, Pomero, Montluda (Llen.!), al

peu del Port de Benasc (Zett.), prop de Luchon

(Bub.), vall de Banos (Timb.), Artiga d'Arlós, Fos (C. et S.) — Abr.-Jul.
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Gènere 674. - HYACÍNTHUS L.

(Nom del jove úixt/^oç, Jacint, de la sang del qual, ferit en un joc per Apol•ló, amic seu,

nasqué una planta d'aquesta mena.)

Flors blaves, rosades o blanques, en raïm terminal pauciflor i bracteolat,

perigoni marcescent, tubulós acampanat, inflat al voltant de l'ovari, amb els

lòbuls pàtulo-reflexos, estams inclusos, de filament molt curt i inserit al tub,

anteres dorsifixes, estil simple, estigma obtiis, càpsula subglobulosa trígona,

llavors subglobuloses, carunculades. Bulb ovoide, tunicat, fulles basilars

linears canaliculades.

Flors blaves, rarament rosades o blanques, oloroses, de 2-3 cm de llarg,

pedicels oberts, més curts que el perigoni, lòbuls oblongs, més curts

que el tub, estil més curt que l'ovari, fulles de 5-15 mm d'ample

2,534. H. orientalis.

Flors d'un blau viu, de 7-10 mm de llarg, pedicels drets, iguals al pe-

rigoni, lòbuls ovats, 3-4 vegades més curts que el tub, estil més llarg

que l'ovari, fulles de 2-3 mm d'ample . 2,535. H. amethystinus.

2,534- — H. orientalis L.

(perquè és espècie pròpia d'Orient.)

Sinonímia

.

cès, jacinthe.

Jacint ; cast., jacinto
;

fran-

Bulb ovoide, bastant gros, tija de 2-5 dm,

dreta, un poc gruixuda, generalment més llar-

ga que les fulles, aquestes linears canalicula-

des, ascendents i pàtulo-recorbades, de 5-15 mm
d'ample, flors blaves, rarament rosades o blan-

ques, oloroses, pàtulo-erectes, en raïm termi-

nal pauciflor, fluix i unilateral, pedicels més

curts que el perigoni, a la íï penjants, més llargs que la bràctea, que és molt

curta i generalment bífida, perigoni de 2-3 cm, venírut i siibumbiliral, lòbuls

oblongs, pàtulo-recorbats, més curts que el tub, fïlaments estaminals lanceo-

lats acuminats, anteres linears, agudes, el doble llargues que el filament, estil

més curt que l'ovari, càpsula ovoide globulosa, obtusament trígona.

Geografia. — Freqüentment cultivat als jardins — Febr.-Març.
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I/iliàcies. G. 674. - Hyacíiithus.

2»535 H. amethystinus L.

. -^ ,j^—•

\\ ^ ^ II
(per Ics flors, d'un blau d'ametista.)

\ ^^^W li I//
' Bulb ovoide, tunicat, petit, tija d'1-3 dm,

"'
dreta, cilíndrica, prima, fulles Inicars canali-

culades, en llur major part basilars, aproxima-

dament de la longitud de la tija, flors d'un

blau l'iit, inodores, inclinades, unilaterals, en

raïm pauciflor fluix, pedicels filiformes, drets,

iíjuals o més llargs que el perigoni, bràctees

lanceolades acuminades, aproximadament de

la longitud dels pedicels, perigoni de 7-10 mm,
inflat a la base, fes fins al terç, amb els lòbuls

ovats, poc oberts, filaments estaminals molt curts (i mm), anteres el•líptiques,

estil més llarg que l'ovari, càpsula globiilosa irígona, d'angles obtusos, lla-

vors negres, lluents, xagrinades.

Hyacinthus atnelhyslinus

Geografia. — Pastures i pedruscall de les muntanyes : Cim del Montsant, bastant

abundant, 29 de maig de 1910, legi = Vall d'Aran, a Bossòst (Compfi.!, in Hb. Cad.);

Penyablanca, i altres punts dels Pireneus centrals (Bub.) ; des de Sant Silvestre a Casta-

nesa (Costa) ; Vall de Benasc (Boileau!) ; Port de Viella (C. et S.) ; muntanyes de Tor-

tosa, a la Foia (Font!) — Maig.-Jul.

N. B. Comparada la planta aranesa amb la del Montsant, que cultivo ja fa anys i

crec igual a la de les muntanyes de Tortosa, no he sabut apreciar, entre ambdues, dife-

rències ostensibles, contra l'autoritzadissima opinió del meu preclar amic Pau, que consi-

dera la tortosina espècie nova i la descriu amb el nom de H. Foniqutri.
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Gènere 675. — BELLEVALIA LaP.

(Dedicat a Pierre Richer de Belleval, fundador, a Montpeller, el 1596, del primer jardí

botànic de França.)

Flors d'un blanc verdós, blavenques a la base, nombroses, en raïm termi-

nal còuic, a la fi allargat, bracteolat, fluix, pedicels drets, iguals a la flor o

poc més llargs, perigoni acarapanat, de lòbuls lanceolats, iguals al tub, es-

tams tan llargs com el perigoni, filaments dilatats a la base, més llargs que

l'antera, que és dorsifixa i violada, estil simple, càpsula suborbicular trígona.

Bulb ovoide, gros, tija de 2-5 dm, 4-5 fulles linears lanceolades (5-15 mm
d'ample), canaliculades, més llargues que la tija.

Bellevàlia romana

2,536 B. romana Rchb.

(perquè viu als voltants de Roma.)

Geografia. — Prats i camps humits del migdia :

Pireneus orientals, Rosselló, Perpinyà (Gaut.); llocs

àrids fronterers, abundant a Port Vendres (Bub.) —
Abr.-Maig.
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Gènere 676. — MUSCARI MiLL.

(És un dels noms que donaven a Constantinoble, iiiuscari, niuscuriïni, muschoromi, ço és,

nusc de cristià, a una espècie oriental d'aquest gènere, de suau fragància, segons re-

porta TEcluse, autor que inspirà a Linné la denominació del seu Hyacinthus Muscari,

i després a Miller el mot genèric.)

Flors blaves o d'un violat bru, petites, nombroses, en raïm terminal poc

o gens bracteolat, les terminals estèrils, perigoni acampanat o urceolat, amb

sis dents pàtulo-reflexes, estams inclusos, filaments filiformes, curts, anteres

dorsifixes, estil simple, càpsula trígona, de cel•les mono- o dispermes, llavors

subglobuloses, no carunculades, bulb ovoide, tunicat, generalment bulbil•lífer,

fulles totes basilars, linears acanalades.

Fulles de 6-15 mm d'ample, raïm fructífer de 15-30 cm de llarg, f.ors

inodores, les inferiors brunes, les superiors d'un blau violaci, obertes,

llargament pedicel•lades, perigoni tubulós acampanat, estams biseriats,

1 (
plantes de 2-5 dm ... 2,537. M. comósum.

Fulles d'1-5 mm d'ample, raïm fructífer de 2-3 cm, flors d'olor de pru-

na, d'un blau fosc, reflexes, les superiors subsèssils, perigoui urceo-

lat, estams uniseriats, plantes d'1-2 dm , . . . 2.

Fulles de 2-3 mm d'ample, estretament canaliculades, raïm ovoide, curt,

perigoni de 3-4 mm, poc obert a l'àpex, càpsula de valves més amples

que llargues, obcordiformes 2,538. M. racemÓSUm.
Fulles de 3-5 mm d'ample, amplament canaliculades, raïm cilíndric, pe-

rigoni de 4-6 mm, ben obert a l'àpex, càpsula de valves tan amples

com llargues, truncades 2,539. M. negléctum.

MCI TVth'



FLORA DE CATALUNYA
Liliàcies. G. 676. - Muscari.

(3-4 dm X 5-10 mm), acanalades, aspres al marge, flors inodores, les inferiors

hriities, esteses, separades, fcrlils, les superiors d'un blau violaci, dretes,

llargament pedicel•lades, estèrils, formant com un plomall terminal, raïm

fructífer de 15-30 cm, perigoni tubiilos acampanat, de 7-8 mm de llarg, càp-

sula ovoide obtusa, de valves obtuses o acutiúscules, llavors negres amb ca-

rúncula blanquinosa poc marcada.

Geografia. — Comuna a ics terres de conreu : Al litoral, \'allès, Penedès = Vic
(Masf.), Olot (Tex.) ; regió subpirenenca (\'ay.), fins a la vall de Llo (Gaul.) — Abr.-Jul.

2,538 — M. racemósum L
(per les flors arraïmades.)

Siíwn'nnia. — Com l'anterior.

Bulb ovoide cònic, mitjà, bulbil•lífer, tija

d '1-3 dm, generalment més llarga que les fu-

lles, aquestes en nombre de 3-5, linears junci-

forines (2-3 mm d'ample), estretament canali-

ctilades, llises, pàtulo recorbades, flors d'un

blau fosc, d'olor de pruna, raïm ovoide, dens,

pedicels més curts que les flors, les superiors

subssèsils, dretes, les altres inclinades, les es-

tèrils poques i de color blau celeste, perigoni de 3-4 mm, ovoido-oblong, poc

obert a l'àpex, càpsula de valves més amples que llargues, obcordiformes a

l'àpex, llavors finament estriades.

Geografia. — Llocs incultes arenoses, vores de camins, boscos, etc. : Més difosa i

més abundant que la precedent — Març-Maig.

Muscari racemósum

2,539 - M. negléctum Guss. ; mera
varietat de l'anterior apud Fiori.

(del llatí neglectus, negligit, perquè els botà-

)iics, havent-lo confós amb l'espècie anterior,

el passaren per alt.)

Hom el distingeix de l'anterior espècie per

ésser més robust en totes les seves parts, pel

bulb més gros i les fulles més amples (3-5 mm),
amplament acanalades, dretes o esteses, pel

raïm més gran, cilindraci, pel perigoni més

llarg (4-6 mm) i molt obert a l'àpex, per les
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Liliàcies. G. 676. -Muscari.

flors superiors netament pediceUades, valves de la càpsula tan amples com

llargues, truncades a l'àpex, no obcordiformes.

Geografia. — Terres arenoses, cultivades o incultes : Al litoral, can Tunis, Castellde-

fels; boscos de Matadepera; Montserrat. Sens dubte bastant comuna i freqüentment con-

fosa amb l'anterior — Febr.-Maio;.
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Gènere 677. — HEMEROCALLIS L.

(Dels mots grecs ftjj.lpa, dia, i xaXXoç, formosor, com si diguéssim flor d'un dia.

Hemerocallis ja tou emprat per Dioscórides.)

Flors d'un groc vermellós, grans, sobre pedicels articulats, en cima lieli-

coïdal, perigoni amplament embudat, de tèpals oblongs pàtulo-recorbats i

multinervis, estams arquejats ascendents, de filaments filiformes, inserits a

la gorja de la corol•la, anteres dorsifixes, oscil•lants, estil filiforme, inclinat,

estigma globulós, càpsula trígona, coriàcia, llavors ovoides anguloses. Planta

d'arrel fasciculada, de fibres subcarnoses, tija de 5-10 dm, robusta, amb al-

gunes bràctees al capdamunt, fulles basilars amplament linears, carenades,

agudes, quasi iguals a la tija.

2,540. - H. fulva L.

(del llatí fulvus, falb, pel color de les flors,

vermell Ileonat.)

Geografia. — Cultivada com a planta d'ornament

i subespontània prop de les habitacions — Juny-

Agost.
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Gènere 678. — PARADISIA MaZZUCATO

(Dedicat al comte italià Giovanni Paradisi, protector de Mazzucato.)

Flors d'un blanc pur, grans, d'olor suau, en raïm unilateral simple i pau-

ciflor (2-5 flors), perigoni infundibuliforme, marcescent, tèpals lliures però

molt acostats, oblongo-lanceolats, unguiculats, transparents, trinervis, es-

tams arquejats ascendents, de filaments filiformes, glabres, inserits al recep-

tacle, anteres versàtils, dorsifixes, estil filiforme, ascendent, estigma sub-

trilobat, càpsula ovoide trígona, aguda, coriàcia, llavors anguloses, obscura-

ment xagrinades. Planta d'arrel fasciculada, de fibres un poc inflades, tija

de 3-5 dm, dreta, cilíndrica, nua, fulles totes basilars, linears graminiformes,

acuminades, quasi tan llargues com la tija.

2,541. — P. Liliàstrum Bert

(per la semblança de les flors amb les dels Li-

lium, com si dig^iéssim lliri bord.)

Geografia. — Prats i roques de les altes muntanyes:

Núria, als prats de sobre el santuari i al peu de la Creu

d'En Riba = Núria, des de la Font dels Assots al Salt

del Sastre (Salv.!); Solaneta de Costabona, Morens,

Cerdanya (Vay.); valls d'Eina ( Bub. ) i de Prats

(Gaut.); Bassivé (Conipfl.!); Vall de Bancs i Bo-

naigua (Timb.) ; Sant Joan de Toran (Llen.!), Port de

Viella, Pla de Beret (C. et S.) — Jul. -Agost.
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Gènere 679. — PHALANGIUM JUSS.

(Del grec 'paXXiyyiov, aranya, nom donat per Dioscòrides a una mena de lliri emprat contra

les picades de les aranyes metzinoses.)

Flors blanques, grans, en raïm o en panícula, pedicels articulats, acom-

panyats d'una bràctea més curta que ells, perigoni estès, de tèpals oblongs,

soldats a la base, amb 3-5 nervis, filaraents estaminals filiformes, glabres,

inserits a la base dels tèpals, anteres versàtils, dorsifixes, estil filiforme, es-

tigma simple, càpsula subtrígona, llavors anguloses. Plantes d'arrel fibrosa

i fulles linears, planes o canaliculades.

Flors d'i cm de llarg, en panícula, bràctees alenades, 5-6 vegades més

curtes que el pedicel, aquest articulat a la base, estams quasi iguals al

perigoni, estil recte, càpsula globulosa. . 2,542. Ph. ramósum.
Flors de 2 cm de llarg, en raïm, bràctees lanceolades acuminades, 1-2

vegades més curtes que el pedicel, aquest articulat sota la meitat de

la seva longitud, estams dues vegades més curts que el perigoni, estil

arquejat ascendent, càpsula ovoide .... 2,543. Ph. LiliagO.

2,542. — Ph. ramósum Poir.

(és Z'Anthericum ramósum de Linné, així ano-

menat perquè, contràriament al que ocorre en

les altres espècies congèneres linneanes, aques-

ta té l'escapus ramós.)

Arrel fibrosa, tija de 3-6 dm, dreta, rígida,

ordinàriament ramificada a la regió florífera,

fulles linears acanalades, acuminades, dretes,

més curtes que la tija, flors blanques, en paní-

cula fluixa amb les branques esteses, bràctees

linears alenades, 5-6 vegades més curtes que el

pedicel, aquest ascendent i articulat prop de la

base, perigoni d'un cent. de llarg, tèpals oblongs, trinervis, estams quasi

iguals al perigoni, de filaraents filiformes, glabres, estil dret, càpsula sub-

globulosa, petita, obtusament mucronada.
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Geografia. — Clarianes dels boscos i terres calcàries àrides : Vall de Benasc (Boileau!);

Pic de Gar, Lés (C. et S.); Cerdanya, roques del Castell de la Molina (Vay., amb

dubte) — Jul.

2,543 — Ph. Liliago L.

(com liliastrum, semblant al lliri.)

Arrel fibrosa, tija de 2-6 dra, dreta, cilíndri-

ca, simple o amb 1-2 branques, fulles estre-

tajncnt linears, planes o subcanaliculades, acu-

minades, dretes, quasi tan llargues com la tija,

flors blanques, en raïm simple, llarg, fluix,

bràctees lanceolades acurainades, 1-2 vegades

més curtes que el pedicel dret i articulat sota la

meitat de la seva llargada, perigoni de dos cen-

tímetres de llarg, tèpals oblongs, trinervis, es-

tams ducs vegades mes curts que cl pcrigont,

estil arqnejat ascendent, càpsula ovoide trtgona, aguda.

Geografia. — Boscos 5ecs i pedregoses : Bastant abundant a la Mata i Sant Llorenç del

Munt; Montsant; Núria = Queralt, prop de Berga, i muntanyes de Peguera (Grau), cap

a Capolat, del Berguedà (Puj., C); Cerdanya, rodalia d'Olot, Puigsacau, Vidrà, Mare de

Déu del Munt (Vay.), Serra del Cadí (Jover!), Montgrony (Sen.!); valls d'Eina i de Llo

(Gaut.); Superbanyeres (Zett.), Canejan, Montgarri (Llen.!), Arties, Salardú, Ruda

(C. et S.) - Maig-Jul.
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Gènere 680. — ASPHODELUS L.

(Els grecs anomenaven àcjtpóSeXoí a la porrassa.)

Flors blanques o lleugerament rosades, en raïm o en panícula, de pedi-

cels articulats, claviformes i bracteolats, perigoni estès, marcescent, tèpals

oblongs, amb el raquis colorat, filaments estaminals arquejats, dilatats i

pestanyosos a la base, anteres versàtils, dorsifixes, estil filiforme, estigma

breument trífid, càpsula subglobulosa trígona, llavors ovoides, grises. Plantes

d'arrel fibrosa o tuberosa, amb les fulles totes basilars, junciformes o planes

i carenades.

Arrel fibrosa, tija fistulosa, de 3-5 dm, fulles junciformes, flors d'un

blanc rosat, càpsula de la grandària d'un pèsol, valves amb 2-3 solcs

transversals 2,544. A. flstulosus.

I

Arrel tuberosa, tija massissa, d'i m o més, fulles planes, carenades,

flors blanques, càpsula més gran, valves amb 4-7 nervis transversals.

2.

I

Tija ramificada, flors en ampla panícula, càpsula petita (6-8x4-6 mm),

filaments estaminals truncats, bruscament atenuats

2,545. A. microcarpus.
Tija simple o amb poques rames, flors en raïm, càpsula bastant gran

(8-15x6-10 mm), filaments estaminals lanceolats. 2,546. A. albus.

2,544 — A. flstulosus L.

(per les fulles fistuloses.)

Sinonímia. — Cebollí, caramuixa ; cast., ga-

moncillo, gamonita.

Arrel fibrosa, tija de 3-6 dm, fistulosa, dreta,

simple o ramificada superiorment, fulles junci-

formes, subfistuloses, carenades per sota, acu-

minades, dretes, un poc aspres al marge, més

curtes que la tija, glaucescents, flors blanques

o rosades, petites, en raïms fluixos formant pa-

nícula, bràctees lanceolades acuminades, pedi-
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Liliàcies. G. 680. - Aspodelus.

cels articulats al mig, dilatats a l'àpex, més curts que la flor, tèpals el•líptics,

obtusos, de raquis verd o purpuri, estams inclusos, de filaments obloigs i

peslanyosos a la bast, després bruscament contrets, dilatats i fusiformes su-

periorment, estil trífid, càpsula globulosa hexagonal, petita (4-6 ram de

llarg), de valves truncades, escotades a l'àpex, amb 2-3 plecs transversals.

Geografia. — Llocs incultes i cultivats: Abundant al litoral i voltants de Barcelona;

fins a Montcada; menys freqüent al Vallés, Montserrat, Sant Llorenç del Munt, Gelida,

Tous, pr. d'Igualada; Urgell, paiticularment als voltants de Lleida; Empordà, Figueres ^=

Cardona (Costa); arenys marítims de Cadaqués (Trem.), Roses, Montagut (Vay.) —
Març-Abr.

2,545. — A. microcarpus Viv.

(del grec (J.'xpóç, petit, i xv^oTróç, finit, per

les càpsules relativanienl mentides.)

Arrel tuberosa, tija de 10-15 dm, robusta,

massissa, ramificada supcriormcnt, de bran-

ques llargues, ascendents, terminades en raïms

florífers que formen ampla panícula, fulles lan-

ceolades ensifcrmes, triquetres, acuminades,

de 3-5 dm de llarg per 2-4 cm d'ample, flors

blanques o vermelloses, petitetes (1*5 cm de

llarg), bràtees lanceolades acuminades, les in-

feriors més curtes i les superiors més llargues

que el pedicel, que està inflat superiorment i articulat sota la meitat de la

seva longitud, perigoni infundibuliforme, de tèpals oblongs, carenals, amb
la carena verda o vermellosa, filaments estaminals dilatats, pestanyosos a

la base, després truncats i bruscament atentiats, càpsula petita (6-8 x 4-6 mm),

transovoide, un poc contreta a la base, truncada escalada a l'àpex amb 5-7

nervis transversah.

Asphodelus microcarpus

Geografia. — Llocs incultes de la zona litoral : Cadaqués (Trem.), Banyuls (Compy.);

Alberes, Coll-lliure (Gaut.), Port Vendres (Bub.); Pireneus Orientals (Rouy) —
Abr.-Juny.

N. B. Probablement pertany a aquesta espècie una planta que, pel maig del 1908,

observàrem en sortir de Cadaqués cap a Cap de Creus i que, sense un examen detingut,

atribuírem a VA. albus.
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2,546 — A. albus MiU.

(pel color blanc de les fL•rs.)

Sinonímia. — Porrassa, caramuixa ; caste-

llà, gamón
; fr., asphodèle, alède.

Arrel tuberosa, tija de 10-15 ^Ji"» robusta,

massissa, simple o poc ramificada, fulles lan-

ceoL•des ensiformes, triquetres, agudes, flors

blanques, amb el raquis bru, mitjanes, en raïm

molt llarg i dens, simple o un poc ramificat a

la base, bràctees lanceolades acuminades, d'un

bru clar, tant o més llargues que el pedicel,

aquest un poc dilatat a l'àpex i articulat sota la meitat de la seva longitud,

perigoui de 15-18 mm, de carenes verdes, filaments estaminals lanceoL•ls,

pestanyosos fins a la meitat, càpsula mitjana o quasi petita, el•lipsoide hexa-

gonal (8-15x6-10 mm), amb 4-6 nervis transversaL•. Planta bastant poli-

morfa.

5 pyrenaicus Rouy — A. subalpinus G. et G. part. — Bràctees quasi

negres, perigoni un poc més gran (18-21 mm), càpsula bastant gran (12 x 10

mil•límetres), cl•lipsoidt', amb 6-8 nervis transversals.

Subesp. A. cerdsifer Gay, pro sp. (sub ncerasiferus»). — Fulles més am-

ples, ensijormcs, flors en panícula, filaments estaminals ovats i llisos a la

base, càpsula relativament gran (14-22 mm), subglobulosa o pomiforme, més
llarga que el pedicel.

Geografia. — Costers i muntanyes pedregoses: Sant Llorenç del Munt; Monistrol,

vora esquerra del Llobregat; Montserrat; Manresa, sobre l'estació del f. c; Montsant;

abundantíssima a la Plana d'Ancosa, entre Pontons i Sant Magí = Surroca; Sant Joan de

les Abadesses, Olot (Tex.); la Mola; turons de la Segarra, fins a Balaguer i més amunt;
Hospital de Benasc i falda de les Maleïdes (Costa). La 8 pyrenaicus Rou)', a Núria, abun-
dant a les altures del Pla de Sallent = Setcases, Costabona, Espinabell, Monàs, Talaixà,

Freixenet (Vay.); vall de Llo (Gaut.), vall de l'Hospital de Benasc i de Luchon, i al peu
dels Ports de la Picada, de Benasc i la Renclusa (Zett.); Vall d'Aran, a Pomero (Llen.!).

Ruda (C. et S.). A la mateixa varietat deu referir-se la planta de Costa de l'Hospital de

Benasac i de les Maleïdes. La subesp. A. cerasifer Gay, a la \'all d'Aran (Villiers); Albe-

res i alguna localitat fronterera (Gaut.); prop de Caseras, però dins de Catalunya (Los-

cos, in Hb. Costa) — Abr.-Juny. <')

N . B. Creiem que el color negrós de les bràctees constitueix el caràcter més clar per

a distingir al primer cop de vista la planta pirenenca de la que hom troba en altres llocs

de Catalunya.

(i) Aquest .4. cerasifer és moll abundant als Ports Je Tortosa. — (F. Q ).
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Gènere 68 1. — APHYLLANTHES L.

(Del grec à!fuXXo<;, afil'le, i í'v&ot;, flor; /or í«í« /"«//«, perquè les tiges florals tenen les

fulles reduïdes a Ics beines.)

Flors blaves, a la fi esteses, reunides en nombre d' 1-3 en capítols voltats

ü'escames rosses imbricades a l'àpex de tiges radicals totalment afilles i es-

triades, juuciformes, d'1-2 dm, fulles radicals reduïdes a la beina, pedicels

no articulats, perigoni iníundibuliforme, marcescent, tèpals oblongs, estesos,

uninervis, estams desiguals, inserits sobre la base dels tèpals, filaments fi-

liformes, glabres, anteres peltades, estil filiforme, estigma trilobat, càpsula

rodejada d'un involucre escariós, trígona acuminada, trilocular, loculicida,

de cel•les monospermes, llavors ovoides, llises. Herba perenne, de rizoma

dur, amb arrels fibroses.

2,547. — A. monspeliensis L.

(és el nom que li donà L'Obel, en el segle xvi,

per a indicar que és una planta de Montpeller.)

Sinonímia.

cès, bragalou.

Jonça ; cast., junquillo
; fran-

Geografia. — Boscos secs i àrids : Des de la costa

al Pireneu; al litoral, Vallés, Bages, Berguedà, Ribes

= Girona (Bub.), Vic (Masf.), Segarra (Costa),

Empordà (Tex.) — Abr.-Juny.
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Família I2i. - ESMILACIES R. BR.

Plantes de flors hermafrodites, o bé dioiques per avortament, regulars,

blanques, verdoses o groguenques, perigoni de sis, rarament de vuit tèpals

lliures o soldats, 6-8 estams oposats als tèpals, un estil, 1-4 estigmes, fruit

bacciforme, vermell o uegrós, amb 1-4 cavitats mono- o polispermes. Herbes

o petits arbustos de fulles simples, amb els nervis ramificats, o escamiformes

i en aquest cas substituïdes en llur funció per rametes estèrils o per cladodis.

{Flors hermafrodites, plantes herbàcies 2.

Plantes quasi sempre dioiques i, generalment, llenyoses .... 5.

(Tija ramosa dicotòmica, baia trilocular, vermella, de cel•les polispermes.

693. Stréptopus.

1 Tija simple, baia amb 3-4 cavitats, vermella o negrosa, de celles dis-

\ permès 3-

I

Flors verdoses, dretes, terminals, solitàries, perigoni persistent, de vuit

tèpals estesos, vuit estams, baia quadrilocular, d'un negre blavenc.

3 X 692. Paris.

I
Flors blanques, penjants, axil•lars, unilaterals, perigoni tubulós o acam-

' panat, caduc, sis estams, baia trilocular, vermella o negrosa. . 4-

Dues fulles radicals i nombroses beines caulinars membranoses, perigoni

d'un blanc pur, hemisfèric acampanat, amb dents recorbades, baia

vermella 694. Convallària.
Fulles caulinars nombroses, alternes o verticil•lades, perigoni tubulós

cilíndric, blanc, amb les dents verdes i erectes, baia vermella violada

o d'un negre blavenc 695. Polygónatum.

/'Perigoni acampanat, estil filiforme, pedicels articulats, fulles escami-

j formes i fascicles de cladodis filiformes, baia vermella o negra.

Í^
696. Aspàragus.

Perigoni rotaci, estil molt curt o nul, pedicels no articulats, baia

vermella 6.

Petit arbust dret, rígit, fulles escamiformes i cladodis plans, sense cir-

cells, flors verdoses o violades, solitàries o fasciculades a l'axil•la de

I

l'escama 697. RUSCUS.
Petit arbust sarmentós, fulles alternes, amb estipules transformades en

circells, flors d'un blanc groguenc, oloroses, en raïms axil•lars

698. Smílax.
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Gènere 682. — PARIS L-

(És l'Herba paris dels botànics del segle xvi, que hom suposa consagrada a Paris,

till dels reis de Troia.)

Flors hermafrodites, verdoses, dretes, terminals, grans, solitàries, pe-

rigoni de vuit tèpals estesos, persistents, els exteriors lanceolats, els interiors

alenats, vuit estams inserits a la base del perigoui, amb els filaments eixam-

plats i en anell a la base, anteres llargament apiculades, quatre estils fili-

formes, baia d'un negre blavenc. Herbes perennes, de rizoma horitzontal Uar-

gement serpentejant, tija de 2-4 dm, dreta, simple, afilla, però amb un ver-

ticil de quatre (rarament de 5-6) fulles sota la flor, ovades acuminades, sub-

sèssils, generalment trinèrvies, amb els nervis convergents.

2,548. — P. quadrifólia L

(perquè la tija porta un verticil de quatre

fulles.)

Sinonímia. — Panses o raïm de guineu, her-

ba de la creu ; cast., uvas de zorro
; fr., raisin

de renard, lierbe à Paris.

Geografia. — Boscos humits i ombrívols: Núria,

sota dels narets; Noucomes i Baga de Segalers, al Ber-

Paris quadrifólia guedà = Cap a Olot (Salv.!), Santa Magdalen.i

i. _.. (Costa), la Molina, Costabona, Collfred, Platraver

(Vay.), Vall de Llo (Gaut.); Luchon, Superbanyeres

(Zett.), Montgarri, Vall de Tredòs (Timb.), Viella, Lés, Portilló, Artiga de Viella i

quasi tota la Vall d'Aran (Llen.!), Ruda (C. et S.) — Maig.-Ag.
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Gènere 683. ~ STREPTOPUS RiCH.

(Del grec a-upe-nxói;, blegar, i Ttoói;, peu, pels pedicels articulats,

amb la part superior reflexa.)

Flors hermafrodites, blanquinoses, axil•lars, solitàries, penjants, pedun-

cles filiforraes, articulats i geniculats sobre el mig, perigoni caduc, acampa-

nat, de sis tèpals lanceolats, pàtulo-arquejats, sis estams inserits a la base

dels tèpals, estil filiforme, baia ovoido-globulosa, vermella, trilocular, de

cel•les polispermes, llavors blanques, oblongues arquejades. Herbes perennes,

de rizoma curt, amb moltes fibres aglomerades formant bola, tija de 3-6 dm,

raraosa dicotòmica, flexuosa angulosa, coberta de fulles alternes, ovades acu-

minades, amplexicaules, multinèrvies, de nervis convergents.

2,549 — S. amplexifolius DC.

(per les fulles amplexicaules.)

Geografia. — Boscos i roques humits de les munta-

nyes : Setcases (Isern!), Solaneta de Costabona, Pera-

feu, Josa de l'Oliat; Núria, cap al Puigmal, Creu d'En

Riba, Coma de Vaca, Comabella (Vay.), Collsacabra

(Masf., Marian!); carena fronterera de la Cerdanya, del

Canigó a Costabona (Gaut.); Vall de Planes, prop de

Montlluís (Bub.); conca de les Maleïdes (Zett.), Vall

d'Aran, roques de Tredòs, Aiguamoix (Llen.!), Ruda

(C. et S.) — Juny-Jul.
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Gènere 684. — CONVALLARIA L.

(Del nom de l'espècie següent, Lilium convallitim , « lliri de les valls :

autors prelinneans, formà Linné Convallaria.)

que li donaven els

Flors hermafrodites, d'un blanc pur, d'olor suau, penjants, en raïm

unilateral bracteolat, perigoni caduc, hemisfèric acampanat, de sis tèpals

ovats i amb les dents a la fi recorbades, sis estams, estil curt, baia globulosa,

petita, a la fi vermella, trilocular, de cel•les dispermes, llavors grogues. Her-

bes perennes, de rizoma serpentejant i molt fibrós, amb la tija d'1-2 dm,

simple, coberta de beines membranoses, dues fulles radicals d'un verd bonic,

la inferior subsèssil, la superior peciolada, ovato-lanceolades, atenuades pels

dos caps, multinèrvies, de nervis convergents.

2,550. - C. majalis L.

(del llatí majus, cl mes de tnaig, perquè hi

floreix.)

Sinonímia. — Lliri de maig, lliri de la Mare

de Déu, llàgrimes de Salomó; cast., lirio de

los valies, làgrimas de Salomon
;

/r., muguet,

lis des vallées.

Geografia. — Boscos onibrosos i frescos : Munta-

nya de Santa Magdalena (Salv.!); muntanyes d'O-

lot, Berga i altres (Costa), boscos al nord del Puig de

Bassagoda, Camprodon (\'ay.), sota Setcases (Bub.), vall de Banos (Timb.), Artiga de

(Viella Bub.), abundantissima al fons de la vall (Llen.!), Ruda (C. et S.) = Abr.-Jul.
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Gènere 685. — POLYGONATUM ALL.

(És un mot de Dioscòrides, ttoXuyóvïtov, format de noXúc,, molt, i yóvu, genoll,

al•ludint a les colzades del rizoma.)

Flors hermafrodites, blanques, verdes a l'àpex, en nombre d' 1-6, penjants,

sobre peduncles axil•lars curts, perigoni caduc, de sis tèpals, tubulós cilíndric,

amb les dents erecto-obertes, sis estams inclusos, inserits a la meitat del peri-

goni, anteres dorsilixes, estil nliforme, baia globulosa, vermella violàcia o

d'un negre blavenc, trilocular, de cel•les dispermes, llavors groguenques. Her-

bes perennes, de tija simple, fulles nombroses, alternes o verticil•lades.

Í

Fulles verticiRades en nombre de 4-5, obertes, lanceolades linears, tija

recta, pedicels verticillats amb 1-3 flors, baia d'un vermell violat.

2,551. P. verticillàtum.

Fulles alternes, dístiques, dretes, ovades o oblongues, tija arquejada

a la meitat superior, pedicels solitaris, unilaterals, baia d'un negre

blavós 2.

Tija cilíndrica, peduncles amb 2-6 flors inodores, perigoni de 12-15 x 2-4

I mil•límetres, un poc inflat a la base, filaments estaminals peluts.
'

2,552. P. multiflórum.
iTija angulosa, peduncles amb 1-2 flors oloroses, perigoni de 20x5-8

mil•límetres, atenuat a la base, filaments estaminals glabres

2,553- P- vulgare.

2,551. -- P. verticillàtum All. ; Conva-

Uària verticillata L.

(per les fulles verticil•lades.)

Rizoma horitzontal, gruixudet, carnós, molt

fibrós, tija de 4-8 dm, dreta, simple, angulosa,

nua inferiorment, molt fullosa a la part supe-

rior, fulles lanceolades linears, verticil•lades ge-

neralment de quatre en quatre, sèssils, esteses,

atenuades pels dos caps, molt més llargues que

els entrenusos, finament serrulades al marge,

multinèrvies, de nervis quasi paral•lels, flors

d'un blanc verdós, petites, axil•lars, reflexes,
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Esmilàcies. G. 685. - Polygónatum.

verticil•lades, pedunculades, peduncles amb 1-3 flors, perigoni llarg de 6-8

mil•límetres, prim, quasi cilíndric, de dents pubescents a l'àpex, filaments

estaminals curts, papil•losos, baia de la grandària d'un petit pèsol, d'un ver-

mell violat quan és madura, llavors groguenques, xagrinades.

Geografia. — Boscos de les muntanyes : Montserrat, on ja la trobà Salvador, sobre la

Font de Santa Maria, anys ha desapareguda d'aquell indret; Montseny; Núria, al peu de

la Creu d'En Riba i cap a Fontalba = Cap a Peguera (Costa), Collet de Núria (Puj., J),

Setcases, Molló, \'idrà, Colifred, Puig de Cubell, Platraver (Vay.), valls d'Eina i de Llo

(Gaut.); sobre Banyeres i conca de les Maleïdes (Zett.), Castanesa (Lezat), Bassivé

(Compn.), Portilló (Llen.!), valls de Tredòs i de Ruda (C. et S.) — Maig-Jul.

2,552 - P. multiflórum AU. — Conva-

Uària multiflora L.

(perquè té peduncles multiflors.)

Sinonímia. — Segell de ram.

Rizoma haritzontal, carnós, inflat nuós,

molt fibrós, tija de 3-6 dm, dreta, simple, ci-

líndrica, nua inferiorment, arquejada i fullosa

a la part superior, fulles el•líptiques o oblo7igues,

distiques, dretes, subsèssils o semiamplexicau-

les, de nervis convergents, flors d'un blanc

verdós, petitetes, inodores, pedunculades, pe-

ducles axil•lars, amb 2-6 flors penjants, solitàries, perigoni llarg de 12-15 mm,
un poc inflat a la base, dents barbudes, filaments estaminals curts, peluts,

baia globulosa, de la grandària d'un pèsol gros, d'un negre blavenc, llavors

groguenques, no tacades

Geografia. — Boscos de les muntanyes : Olot, cap al Prat i Bosc de la Tosca;

Camprodon, Vilallonga (Vay.); vall de Llo (Gaut.), bosc de Luchon, r. r. (Zett.); Vall

d'Aran (\'illiers,) Artiga de Viella (Llen.), vall de Tredòs i Bonaigua (Timb.) —
Abr.- Juny.
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2,553. — P. officinale All. — P. vulgare

Desf.

(perquè ha estat emprada com a planta re-

mciera.)

Sinonímia. — Segell de Salomó ; cast., sello

de Salomon
;

jr., sceau de Salomon.

Rizoma horitzontal, carnós, inflat nuós,

fibrós, tija de 2-5 dm, simple, dreta, arquejada

i fuUosa superiorment, nua a la part inferior,

estriada, angulosa, fulles ovato-oblongues o

el•líptiques, dístiques, dretes, sèssils, semiam-

plexicaules, multinèrvies, de nervis convergents, primes, glaucescents, flors

d'un blanc verdós, bastant grans, axil•lars, pedunculades, penjants, pedun-

cles solitaris, uni- o biflors (rarament amb 3-4 flors), perigoni llarg de 2 cm,

atenuat a la base, filamtnts estaminals glabres, baia de la grandària d'un

pèsol, negra blavenca, llavors groguenques, amb petites taques lluents.

Geografia. — Boscos ombrosos, especialment calcaris: Serra de l'Obac, Montserrat;

Montseny, vores del riuet, prop del Salt de Gualba = Olot, Guilleries, Ribes, Comabella

(Vay.); Pireneus orientals (Gaut.) i centrals (Zett.); encontorns de Lés i de Bossòst

(Llen.); rara a la zona inferior de la Vall d'Aran (C. et S.) — Abr.-Juny.
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Gènere 686. — ASPARAGUS L.

(AaTripayoí és el nom grec de l'espàrrec.)

Plantes dioiques, de flors verdoses o blanquinoses, axil•lars, solitàries o

geminades, penjants, sobre peduncles articulats, perigoni caduc, acampanat,

de sis tèpals lliures o poc soldats a la base, sis estams inclusos, inserits a la

base dels tèpals, anteres dorsifixes, un estil filiforme, estigma trilobat, baia

globulosa, vermella o negra, amb 1-3 cavitats, de cel•les mono- o dispermes.

Plantes herbàcies o subllenyoses, amb fulles escamiformes, de l'axil•la de

les quals neixen ramells estèrils (cladodis) filiformes o linears, rizoma horit-

zontal que produeix moltes branques carnoses suculentes, dolces o amargues

(turions).

1

'Plantes herbàcies, de tija flexible i gràcil, cladodis filiformes, inermes

baies vermelles 2

Plantes subllenyoses, de tija rígida, cladodis filiformes o linears, pun-

xents, baies negroses

, Cladodis fasciculats en nombre de 12-20, pedicel articulat a l'àpex, an

I teres ovades, quatre vegades més curtes que els filaments, baies ver

j
mèlies, de la grandària d'una cirera . . 2,554. A. tenuifólius

]
Cladodis fasciculats en nombre de 3-8, pedicel articulat vers la meitat

r anteres oblongues, quasi iguals als filaments, baies vermelles, de la

\ grandària d'un pèsol 2,555. ^• officinalis-

Tija flexuosa, estriada, cilíndrica, blanquinosa, pubescent, cladodis fili

formes alenats, de 3-6 mm, persistents, fasciculats en nombre de 5-12

pedicels articulats vers la meitat. , . . 2,556. A. acutifólius

Tija flexuosa, solcada, angulosa, verdosa, aspra, cladodis linears alenats

de 7-30 mm, caducs, fasciculats en nombre de 3-5, pedicels articulats

més avall del mig .... 2,557. A. aphyllus.
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2,554. — A. tenuifólius Lamk.

(prenent per fulles els cladodis, per llur te-

iiuïlat. )

Rizoma horitzontal amb fibres gruixudes i

carnoses, turions prims, dolços, tija de 3-6 dm,

herbàcia, dreta, angulosa, un poc flexuosa a

l'àpex, simple a la base, després molt ramifi-

cada, de branques primes, finament estriades,

cladodis capil•lars, de 15-30 mm, fasciculats per

grups de 12-20 a l'axil•la d'una escama mem-
branosa, uo esperonada, flors d'un blanc ver-

dós, solitàries o geminades, llargament pedicel•lades, peduncles capil•lars, cor-

bats reflexos, articulats prop de l'àpex, article superior més gruixut que l'in-

ferior, tub del perigoni molt curt, tèpals blanquinosos amb el raquis verd,

anteres ovades, mútiques, quatre vegades im's curtes que el filament, baia

vermella, lluent, de la grandària d'una cirera.

Geografia. — Boscos i prats de les muntanyes: Castelló d'Empúries, cap a Sant Pere

Pescador (V'ay.); ací i allà, a la banda oriental de Catalunya (Willk.) — Juny.

2>555 — A. ofiicinalis L.

(perquè hom empra el rizoma com a medicinal.)

Sinonímia. — Esparreguera ; cast., esparra-

guera
; fr., asperge.

Rizoma amb fibres radicals gruixudes i car-

noses, turions gruixuts i dolços, tija de 5-10

decímetres, herbàcia, dreta, llisa, molt ramifi-

cada, de branques esteses, estriades, cladodis

hliformes, llisos, fasciculats en nombre de 3-8

a l'axil•la d'una escama membranosa amb un

petit esperó herbaci a la base, flors d'un verd

grogenc, solitàries o geminades, llargament pedunculades, peduncles prims,

al principi estesos, després reflexos, articulats cap a la meitat, amb l'article

superior més gruixut que l'inferior, tub del perigoni igual a la meitat del

289



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Esinilàcies. G. 6S6. - Aspàragus.

limbe, tèpals groguencs r.mb el raquis verd, anteres oblongues, mútiques,

quasi tan llargues com els filaments, baia vermella, lluent, de la grandària

d'un pèsol.

[i maritimus Mill. — A. scaber Brign. — Turions molt amargs, cladodis

més curts i més gruixuts, aspres denticulats, esperó basilar de les escames

dur i punxent, anteres mucronades, la meitat més curtes que el filament.

Geografia. — Cultivada i espontània als terrenys arenoses: Litoral de Barcelona, del

Prat i de Castelldefels; horta de Lleida i altres llocs de l'interior. := Lleida i la resta

del Segrià; Plana de Vic, Olot (Costa). La 3 maritimus Mill., a la marina del Prat

(Salv.!, ex Costa) i altres indrets prop de Barcelona (Quer, ex Colm.), Torreferrera

(Nuet, ex Colm.); arenys del litoral de la Mediterrània, bastant rara i desseminada (Rouy)

Maig-Juny.

2,556. A. acutifólius L.

(pels cladodis, aquí presos per fulles, pun-

teguts.)

Sinonímia. — Esparreguera borda; cast.,

esparraguera triguera.

Rizoma que produeix turions prims, comes-

tibles però un poc amargs, tija de 4-10 dm,

dreta o un poc flexuosa, llenyosa, cilíndrica,

blanquinosa, molt ramificada, amb les branques

horitzontals, estriades, pubescents, aspres, cla-

dodis curts (3-6 mm), alenats, punxents, llisos,

fasciculats en nombre de 5-12, persistents, a l'axil•la d'escames amb un petit

esperó curt i punxent, flors d'un groc verdós, oloroses, solitàries o geminades

breument pedunculades, peduncles curts, drets o encorbats, articulats vers

llur meitat, tub del perigoni igual al limbe, tèpals groguencs, amb el raquis

verdós, anteres oblongues , mucronades, 1-2 vegades més curtes que el fila-

ment, baia negra, de la grandària d'un pèsol petit.

Geografia

.

Setembre.

Llocs secs i àrids: Comuna al litoral, Vallès, Penedès i Bages — Juny-
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2,557- — A. aphyllus L.

(perquè Ic les fulles tan reduïdes que sembla

afil•le.)

Rizoma amb llargues fibres subtuberoses,

turions un poc amargs, comestibles, tijes de

3-6 dm, llenyoses, molt ramificades, dretes 1

flexuoses, solcades anguloses, aspres el mateix

que les branques, escamoses a la base, cladodis

desiguals (7-30 mm), fasciculats en nombre de

3-5, robustos, alenats, solcats, punxents, ca-

ducs, escames molt petites, amb esperó espinós

a la base, flors solitàries, rarament fasciculades,

curtament pedunculades, peduncles articulats per sota de llur meitat, tèpals

groguencs, amb el raquis verdós, desiguals, els tres interns més curts i pà-

tulo-recorbats, els tres externs drets, anteres oblongucs, mútiqi.ies, baies

negres a la maturitat

P stipularis Forsk. — A. horridus L. fil. — Cladodis solitaris, tetràgons,

més robustos, tèpals iguals, amb el raquis vermellós.

Geografia. — Llocs embrossats del litoral: Castelldefels, cap a les costes de Garraf,

camp de Tarragona, cap a Torredembarra, (Salv.!); Sant Carles de la Ràpita (R. Bolòs!).

La |3 stipularis Forsk., al Prat de Llobregat, a les vores del llac de la Ricarda i al bosquet

immediat, 27 de maig del 1906 Ugi^ Castelldefels, Viladecans, etc. (Costa) — Set.-Oct.
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Gènere 687. — RUSCUS L.

(Nom llatí del galzeran.)

Plantes clioiqucs, de flors verdoses o violades a l'axil•la de petites escames

dels cladodis, aquests sèssils i torçats a la base, perigoni marcescent, de sis

tèpals estesos en estrella, desiguals, els tres interns més petits, tres estams

monadelfs, estil quasi nul, estigma globulós, baia vermella, unilocular, mono-

o disperma, llavors subglobuloses. Arbustos petits, drets, rígids, ramificats,

de branques transformades en cladodis plans i fulles escamiformes.

Flors solitàries o geminades, vers el centre de l'anvers dels cladodis,

aquests petits (i'5-3 x i'5-2 cm), ovats acuminats, coriacis, vulnerants,

alterns, tèpals externs ovats, baia d'un centímetre de diàmetre.

2,558. R. aculeatus.

Flors fasciculades en nombre de 3-5 vers el centre del revers dels clado-

dis, aquests acuminats però inermes, tèpals externs oblongs, baia de

dos centímetres de diàmetre .... 2,559. R. HypoglÓSSUm.

2,558. — R. aculeatus L.

(del llatí aculeatus, punxegut, perquè hi té els

cladodis.)

Sinonímia. — Boix marí, boix mascle, gal-

zeran, galleran, cirerer de Betlem ; cast.,

brusco, arrayàn morisco
;
/r.

,
petit-houx, buis-

pointu.

Petit arbust de 3-8 dra, de rizoma oblic i

serpentejant, tija dreta, dura, verda, estriada,

nua a la base, molt ramificada superiorment i

amb les branques transformades en cladodis

petits (i'5-3x 1*5-2 cm), coriacis, alterns, acostats, ovats acuminats, vulne-

rants, sèssils, torçats a la base sobre l'eix, llisos, d'un verd fosc, que neixen

a l'axil•la d'una petita bràctea membranosa, flors verdoses o violades, soli-

tàries o geminades a l'axil•la d'una petita escama acuminada, uninèrvia, si-
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tuada vers cl centre de l'anvers del cladndi, peduncle curt, amb bràctees basi-

lars trífides, tèpals externs ovals, els interns lanceolato-linears, baia globu-

losa, de la grandària d'una cirera

Geografia. — Torrents i boscos ombrosos del litoral : Vallés, Bages, etc, fins a l'alta

muntanya. — Març-Abril, tl.; Oct.-Maig, fr.

2»559 — R- Hypoglóssum L.

( Dioscòrides parla de í' utcoyXwotov, que els

autors han identificat amb aquesta espècie.)

Sinonímia. — Llengua de cavall, llorer bord,

galzeran, herba de l'erisipela ; cast., lengua

de caballo, bislingua, laurel de Alejandría,

Arbust de 4-8 dm, tija dreta, angulosa, gene-

ralment simple, cladodis grans (6-12 x 3-4 cm),

oblongo-lanceolats , acuminats però no vulne-

rants, blans o subcoriacis, reticulats venosos,

de nervis convergents, els superiors alterns,

els inferiors oposats o ternats, torçats sobre l'eix i amb una petita bràctea a

la base, flors d'un blanc verdós, fasciculades en nombre de 3-5 i inserides a

l'axil•la d'una bràctea foliàcia, lanceolada aciiminada, amb 3-5 nervis, situada

vers el mig del revers del cladodi, peduncles curts, amb petites bràctees mem-
branoses a la base, tèpals externs oblongs, obtusos, els interiors lanceolats,

baia grossa {2 cm de diàmetre).

GeJgrafia. — Roques ombrivoles del litoral de la mediterrània oriental; Pireneus i

altres muntanyes (Quer); encontorns de Cardona (Riva); cultivada en alguns jardins. —
Floreix i fructifica com l'anterior.
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Gènere 688. — SMÍLAX L.

(De iT|i{Xaç, nom grec de l'espècie següent, que ja menciona Dioscòrides.)

Plantes dioiques, de flors blanques groguenques, oloroses, en raïms axil-

lars bracteolats, flexuosos, interromputs, formats de petites umbel•les, peri-

goni caduc, amb sis particions, estès, sis estams oposititèpals, inclusos, estil

molt curt, tres estils recorbats, baia vermella o negrosa, trilocular, de cel•les

monospermes. Arbustos sarmentosos, d'1-2 m, de tija prima, angulosa, es-

pinosa o inerme, amb les fulles alternes, ovato-cordiformes o alabardades. co-

riàcies, espinuloses al marge i al raquis, llustroses, amb estipules transfor-

mades en circells.

2,560. — S. àspera L.

(per la seva aspresa.)

Sinonímia. — Arítjol, arínjol, aritja, mata-

velles, heura espinosa, sarsa d'Espanya, sarsa-

parrella del país ; cast., zarzaparrilla de Es-

pana, del país, blanca morisca
; fr., salse-

pareille d'Europe, liseron epineux.

P altíssima Moris et Not. — S. mauritànica

Desf. — Planta més robusta, de fulles més
grans, orbiculars cordiformes, generalment

inermes, peduncles de doble llargària que les

flors, baia més grossa i negrosa.

Geografia. — Abundant als boscos i torrents ombrosos del litoral, Vallés i Bages =
Puja fins a Vic, r. (Masf.), Olot (Costa) i diversos llocs de l'Empordà (Bub.). La {i

altíssima Moris et Not.; S. aspera [i mauritànica G. et G.; S. catalonica Lamk., freqüent

al Vallés i Montserrat = Menys freqüent al litoral (Costa); Tortosa (R. Bolòs); S. Aniol,

Bassegoda, Segaró (Vay.), Cadaqués (Trem.) — Set.-Oct.

1
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Família 122. — DIOSCOREACIES Lindl.

(Del gènere Dioscorea.)

Plantes dioiques, de flors regulars, petites, verdoses, en raïms axil•lars

bracteolats, perigoni persistent, acampanat, amb sis particions, de tèpals

quasi iguals, sis estams oposititèpals, inclusos, tres estils soldats a la base,

fruit en baia o en càpsula. Herbes perennes, de rizoma tuberós, fulles alternes,

llargament peciolades, ovato-cordiformes.

Tija voluble, fulles llargament acuminades, de sina basilar molt oberta

i nervis ramificats, baia vermella TamnuS.
Tija dreta, fulles mucronulades, de sina basilar quasi tancada i nervis

no ramificats, càpsula trígona alada DioSCÓrca.

Gènere 689. — TAMNUS L.

(Plini parla de X'uva taminia, fruit d'una liana de baies vermelles, amb la qual han

relacionat l'espècie següent Linné i algun autor prelinneà.)

Flors d'un verd groguenc, les masculines en raïms llargs, prims, fluixos

i multiflors, les femenines en raïms curts i pauciflors, fruit en baia el•lipsoide,

vermella, lluent, llavors globuloses. Rizoma napiforme, gros, negre, tija

d'1-3 m, voluble, herbàcia, prima, ramificada, fulles alternes, llargament

acuminades, de sina basilar molt oberta, limbe prim, transparent, mucronat,

lluent, amb 5-7 nervis ramificats, pecíol amb dues glàndules a la base, quasi

igual al limbe.

2,561. — T. communis L.

(perquè és comuna al migdia d'Europa.)

Sinonímia. — Gatmaimó ; cast., nueza ne-

i gra
;
jr., herbe aux femmes battues.

Geografia. — Comuna als torrents, boscos humits

i brossam, des de la costa al Pireneu. — Abr. -

Juny.
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Gènere 690. — DIOSCÓREA L.

(Gènere dedicat a Dioscòrides.)

Flors d'un blanc verdós, petites, en raïms axil•lars, els masculins multi-

flors, petits, fluixos, els femenins amb 1-3 flors, tèpals linears, obtuses, fruit

en càpsula, gran {zxi's cm), trígona alada, coriàcia, trilocular, loculicida,

de cel•les dispermes, llavors lenticulars. Rizoma ovoide, tuberiforme, negre,

de la grandària d'una nou, amb nombroses escames imbricades al capdamunt,

tija de 5-20 cm, dreta, herbàcia, estriada angulosa, fistulosa, ramificada a

l'àpex, amb les branques disposades en falsa umbel•la, fulles no acuminades,

mucronulades, consistents, opaques, de sina basilar poc oberta, amb 5-7 ner-

vis no ramificats, pecíol sense glàndules, igual al limbe o més llarg.

2,562. — D. pyrenaica Bub.

(perquè es pròpia del Pireneu.)

Geografia. — Pedruscall de la zona alpina dels

Pireneus centrals i orientals : Abundant al cim de la

Pena Montafiesa, prop de Graus (Puj., J.!), al lloc

anomenat Estiviella (Bub.), Bielsa (Campo); Pire-

neus orientals, prop de Prats de Molló, a la frontera

espanyola, r. r. (Bub. et Duchartre, ex Gaut). —
Juny - Set.
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Família 123. — IRIDACIES LlNDL.

(Del gènere Iris.)

Plantes de flors hermafrodites, regulars o irregulars, de coloració diversa

i disposades diversament, tancades en una espata d'1-2 valves, perigoni pe-

taloide, biseriat, de sis tèpals, els interns a vegades més petits o rudimen-

taris, adherents per la base a l'ovari, tres estams inserits a la base dels

tèpals exteriors, anteres extrorses, un estil, tres estigmes enters, laciniats

o petaloides, fruit en càpsula trilocular, loculicida. Herbes perennes, de

rizoma bulbós o tuberculós, fulles linears o ensiformes, alternes o radicals,

embeinadores.

(Fulles linears, acanalades, a vegades posteriors a les flors, tija curta

o nul•la, perigoni regular, dret, de tèpals iguals 2.

I ' Fulles ensiformes, graminoides, precursores de les flors, tija ben des-

(enrotllada, perigoni irregular, amb els tèpals externs pàtulo-reflexos.

3-

(Tija nul•la, fulles totes radicals amb una línia blanca longitudinal a

l'anvers, flors grans, tub del perigoni molt llarg, estigmes obcònics,

2 \ cresps fistonats o multipartits 691. Crocus.
JTija curta, fulles caulinars i radicals, sense línia blanca a l'anvers,

' flors petites, tub del perigoni curt, estigmes bilobats. 692. Romúlea.

/Flors blaves o grogues, perigoni regular, tèpals externs pàtulo-re-

l flexos, els interns drets, estams erectes, equidistants, estils curts,

]
estigmes petaloides 693. Iris.

^ íFlors purpúries, perigoni subbilabiat, tèpals desiguals, estams arque-

í jats ascendents, agrupats sota del llavi superior, estils llargs, estig-

\ mes espatulats 694. GladíoluS.
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Gènere 691. — CROCUS L.

(üel llatí Crúcus, uom del safrà, derivat del grec xpóxoi; , i aquest de xpóxr,

,

lilament, per al•lusió als estigmes filamentosos d'aquella planta.)

Flors violades o blanquinoses, solitàries o geminades, amb una espata

uní- o bivalda, perigoni de sis tèpals, infundibuliforme, de tub molt llarg,

estams inclusos, de filaments drets, anteres linears sagitades, estil llarg,

filiforme, tres estigmes dilatats a l'àpex, càpsula trilocular, merabranosa,

llavors subglobuloses. Tija escapiforme, al principi molt curta, amb beines

membranoses a la base, bulb cobert d'una túnica fibrosa, fulles totes radi-

cals, linears acanalades, bicarenades, raquis blanc per sobre.

'Flors precursores de les fulles, estigmes laciniats, ataronjats, anteres

grogues, la meitat més curtes que els filaments, flors solitàries,

I / grans, violades, tub del perigoni molt llarg. 2,563. C. nudiflorus.

I
Flors concomitants de les fulles, estigmes enters, denticulats o franjats

2.

Flors autumnals, violades, amb la gorja pubescent, espata bivalva, es-

i tigmes tan llargs com els tèpals, enters o fistonats, de color escar-

1 lata, 6-10 fulles un poc aspres i pestanyoses al marge
1 2,564. C. sativus.

I

Flors vernals, violades o blanques, espata univalva, estigmes més curts

'^ que els tèpals, enters, franjats o denticulats, 2-4 fulles . . . . 3-

Perigoni violat estriat, amb el tub llargament exert i la gorja glabra,

anteres el doble més curtes que els filaments, que són blancs, estig-

mes blancs, denticulats, quatre fulles subulades canaliculades, aspres

al marge, fibres de la túnica bulbar paral•leles 2,565. C. Marcétü.

^Perigoni violat, amb el tub a penes exert, gorja pubescent, anteres

més llargues que els filaments, estigmes ataronjats, enters o franjats,

2-4 fulles linears, llises al marge, fibres de la túnica bulbar re-

ticulades 2,566. C. vernus.
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2,563. — C. nudiflorus Smith — C.

multífidus Ram.

(nudiflorus, de flors nues, perquè quan floreix

encara no ha tret les fulles; multífidus, pels es-

tigmes multífids.)

Sinonímia. — Safrà bord ; cast., azafràn loco.

Bulb petit, globulós, molt estolonífer, de tú-

nica membranosa formada per fibres paral•leles

(no reticulades anastomosades) , tija escapifor-

me, d' 1-2 dm, fulles molí posteriors a les flors

(surten 4-5 mesos més tard), linears, atenuades

cap a l'àpex, però obtuses, en nombre de 3-5, llargues, llises, esteses, flors

generalment solitàries, violades, grans, que surten d'una espata univalva,

entera, aguda, perigoni de tub molt llarg, blanquinós i glahrc a la gorja, de

tèpals el•líptico-oblongs, obtusos, anteres linears sagitades, groguenques,

la meitat més llargues que els filam^nts, que són blancs, estigmes ataron-

jats, dividits en diverses lacínies capil•lars, simulant un pinzell, càpsula el•lip-

soïdal, llavors brunes.

Geografia. — Prats i pastures del Pireneu : Rocabruua, Camprodon, Platraver,
Comanegra, Monars, Cerdanya, Puigllançada, Pla d'Anyella (Vay. !); PireneuE
(Isern!), Montgrony (Sen.!); Comuna a la Vall d'Aran" des de Lés al Port de
la Bonaigua (Llen.!) — Set.-Oct.

2,564. — C. sativus L.

(sativus, satiu, perquè hom el cultiva.)

Sinonímia. — Safrà ; cast., azafràn
; fra)t-

cès, safran.

Bulb bastant gros, subglobtilós, de túnica fi-

brosa, reticulada a l'àpex, fulles concomitants

de les flors, en nombre de 6-10, dretes, molt

llargues, obtuses, un poc aspres i pestanyoses

al marge, una o dues flors violades, grans, que

surten d'una espata bivalva, perigoni de tub

poc exert, de gorja pubescent i violada, tèpals

amplament lanceolats, acutiúsculs , anteres groguenques, la meitat més llar-

gues que els filaments, que són grocs, estigmes de color escarlata, olorosos,

claviJormes, fistonats a l'àpex, més llargs que els estams i tant com el perigoni.

Geografia. — Cultivat i subespontani en algunes hortes. — Set.-Oct.
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Iridàcies. G. 691. - Crocus.

2,565- — C. Marcétii Pau; C. carpetano

Boiss. et Reut. affinis, sec. Pau (ButU.

Inst. Cat. Hist. Nat., 1909, p. 24).

(espècie dedicada al P. Adeodat Marcet, O. S.

B., que descobrí aquesta planta a la rodalia

del Miracle.)

Bulb ovoide, mitjà (com una avellana), de

túnica bruna, fibrosa, amb les fibres paral•leles,

quatre fulles linears alenades, obtusiúscules,

coetànies de les flors, aquestes solitàries, mit-

janes, violades, estriades, espata univalva, pe-

rigoni exerl, de tub bastant llarg, blanc o matisat, de goija blanca i glabra,

tèpals oblongs, els externs un poc més llargs, anteres el doble més curtes

que els filaments, que són blancs com els estigmes, aquests tres vegades més

curts que le anteres i denticulats.

Geografia. — El Miracle, prop de Solsona. — Febr.Maiç. (P. Marcet leg.)

2,566. — C. vernus All.

(per la floració vernal.)

Sinonímia. — Safrà de muntanya ; cast., aza-

fràn silvestre
; fr., safran des fleuristes.

Bulb petit, subgiobulós, de moltes túniques

fibroses, formades de fibres fines i reticulades,

fulles en nombre de 2-4, concomitants de les

flors, linears, un poc amples, dretes, obtuses o

subretuses a l'àpex, llises, flors solitàries, rara-

ment dues, violades, blanques o matisades de

blanc i violat, que surten d'una espata unival-

va, entera, perigoni de tub a penes exert, pubescent a la gorja, tèpals oblongs,

obtusos, anteres linears sagitades, d'un groc de llimona, més llargues que el

filamenl, que és pubescent, estigmes curts, ataronjats, finament denticulats,

més curts que les anteres.

Geografia. — Prats i pastures de les altes muntanyes : Pireneu, Setcases (Isern!),

vall d'Eina (Bub., Conipy.) ; Cerdanya, cap a la vall d'Err i fins a les altes valls

pròximes a Andorra (Gaut.)
;
prats de la zona alpina i de la subalpina del Pireneu

central, sempre rara (Zett.), les Bordes, Ribera de Viella (I.len.), Pla de Beret, r.

(C. et S.) — Febr.-Maig.
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Gènere 692. — ROMÚLEA MARATTI

(Gènere dedicat a Ròmul, fundador i primer rei de Roma, 011 abundeu aquestes

plantes.)

Flors violades o de color de lila, rarament blanquinoses, en corimbes uiii-

o triflors, cada una rodejada d'una espata bivalva, de valves herbàcies (la

superior ± escariosa hialina al marge), perigoni infundibuliforrae, de tub

curt, tèpals quasi iguals, estams inclusos, d'anteres lanceolades sagitades,

estil íiliiforme, tres estigmes bilobats, càpsula membranosa, subtrígona,

eliipsoïdal, llavors globuloses o anguloses. Herbes de bulb petit, globulós,

tija curta, fulles radicals i caulinars linears íïliformes, arquejades, més llar-

gues que l'escapus.

Espata amb dues valves herbàcies, consistents, la superior estretament

escariosa al marge, flors llargament pedunculades, llavors globulo-

ses, vermelloses, llises, lluents .... 2,567. R. ramiflora.

Espata amb la valva superior amplament escariosa i hialina al marge,

flors breument pedunculades, llavors anguloses, brunes, mats, un

poc xagrinades 2,568. R. Columnae.

2,567- — R- ramiflora Ten. — Tricho-

nema ramiflorum Sweet ; var. de la se-

güent apud Fiori

(per la inflorescència ramosa.)

Tija escapiforme de 5-15 cm, amb 2-3 flors

i 3-6 fulles estretament linears i canaliculades,

dretes, arquejades recorbades, més llargues que

la tija, les radicals embeinadores i les inferiors

reduïdes al pecíol, flors llargament peduncula-

des, que ultrapassen visiblement l'espata, val-

ves herbàcies, la superior estreianient escario-

sa hialina al marge, perigoni d'un violat clar, de tub molt curt, gorja d'un

groc de llimona, un poc peluda, tèpals lanceolats aguts, estams més llargs

que el pistil i un terç niés curts que el perigoni, filaments grocs, càpsula

transovoide, llavors globuloses, vermelloses, llises, lluents.
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iridàcies. G. 692. - Romúlea Maialti

Geografia. — Llocs herbosos, arenosos o pedregoses : Litoral de Cau Tunis ; Ter-

rassa, vores de la riera del Palau, r. ; serra de l'Obac, alzinars pròxims a la casa,

r. = Badalona; Empordà, Cabanes i Molins (Sen.!), vall d'Eina (Compy.), Alberes,

de Coll-llmre a Ceivera (Gaut.) — Abr.-Febr.

2,568. — R. Columnae Seb. et Maur.

;

Trichonema Columnae Reichb.

(dedicada a Fabio Colonna, llatinitzat Colum-
na, cèlebre botànic napolità autor de «Phyto-

basanos», primera obra botànica on foren em-
prats els gravats en coure, de les darreries del

segle XVP.)

Molt afí a l'anterior, barrejada i freqüent-

ment confosa amb ella, hom la distingeix per

ésser de menor talla (5-12 cm), generalment

amb i-^ flors molt petites, breument pcduncu-

lades, a penes més llargues que Vespata, valva

superior amplament escariosa hialina al marge,

perigoni d'un blau clar o blanquinós, groc de llimona, però glabre a la gorja,

estams la meitat m-és curts que el perigoni, de filaments blancs, càpsula

ovoide, molt petita, llavors anguloses, brunes, mats, un poc xagrinades.

Geografia. — Llocs arenosos del litoral : Can Tunis, amb l'anterior, però més
rara = Empordà, Cabanes (Sen. !) ; costes de Barcelona, cap a Can Tunis (Costa,

Vay., Sen.!); Cadaqués (Tremp.); Argelés i .\lberes (Gaut.) — Febr.-.\br.
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Gènere 693.— IRIS L.

(Del grec Tpti;, arc iris, per la diversitat cromàtica del periant d'algunes espècies

o bé per la gran varietat de colors florals en les plantes d'aquest gènere; aquest

nom ja fou emprat per ïeofrast.)

Flors blaves, violades, grogues o blanquinoses, regulars, grans, agrupa-

des en nombre d' 1-4 en una espata bivalva, tèpals externs estesos o reflexos,

els interns drets, estams lliures o soldats inferiorment, drets, anteres oblon-

gues, basifixes, estil curt, estigmes grans, petaloides, bífids, càpsula trígona

o hexàgona, trilocular, llavors ± comprimides. Herbes perennes, robustes,

de rizoma bulbós o tuberós, fulles graminiformes o ensiformes.

Rizoma bulbós, fulles linears acanalades 2.

Rizoma tuberós, fulles ensiformes o linears, no acanalades . . 3.

Flors solitàries, espata estreta, de valves molt desiguals, tèpals interns

I quasi iguals als externs, fulles subulades acanalades.

2 ) 2,569. I. Xíphium.
I Flors geminades, espata inflada, de valves quasi iguals, tèpals interns

I molt més curts que els externs, fulles linears acanalades.
^

2,570. I. xiphioídes.

{Tub del perigoni més curt que l'ovari, tèpals externs glabres. 4.

Tub del perigoni tant o més llarg que l'ovari, tèpals externs barbuts 6.

/Fulles linears graminoides, 1-3 flors violàcies blanquinoses, peduncle

i curt, inclús, espata poc inflada, tèpals externs més llargs, de limbe

4 < imberbe, el doble més curt que l'ungla 2,571. I. spúria.
/Fulles ensiformes, flors grogues o amb els tèpals externs d'un blau

pàl•lid e.

Tèpals externs blavencs, els interns un poc més curts, iguals o més
llargs que els estigmes, càpsula ovoide, no apiculada, tija simple,

planta fètida per la fricció .... 2,572. I. foetidíssima.
Tèpals tots grocs, els interns tres vegades més curts, més estrets i més

curts que els estigmes, càpsula el•lipsoide, apiculada, tija ramificada,

planta inodora 2,573. I- PseudacoruS.
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Iridàcies. G. 693. - Iris.

Rizoma gruixut (uns 3 cm de diàm.), tija amb dues o més flors d'un

blau violat, oloroses, tèpals de 4-5 cm d'ample, tub del perigoni més

curt que l'ovari 2,574. ^• germànica.

I

Rizoma prim (d'i cm de diàm.), tija amb 1-2 flors poc oloroses, tèpals

de 2-3 cm d'ample, tub del perigoni 1-2 vegades més llarg que l'ovari.

7.

Tija de 5-15 cm, tan llarga com les fulles, que fan de 5-10 mm d'ample,

I espata bivalva, tèpals interns més ample;- que els externs, peduncle

' més curt que l'ovari 2,575. ^• Chamaeiris.
jTija de 10-30 cm, més llarga que les fulles, que fan de 15-22 mm d'am-

ple, espata trivalva, tèpals tots iguals, peduncle tan llarg com l'ovari.

2,576. I. lutéscens.

2,569. ^ I. Xíphium L.

(del grec Si'f-ov, nom dels gladiols, emprat per

Dioscòrides. )

Rizoma bulbós, ovoide, petit, recobert de tú-

niques brunes, tija de 3-6 dm, dreta, cilíndrica,

flexuosa, fistulosa, simple, amb les fulles li-

nears alenades, caniculades, més curtes que la

tija, una, rarament dues flors violaceo-purpú-

ries, llargament pedunculades, espata terminal

estreta, de valves molt desiguals, lanceolades

agudes, escarioses al marge, perigoni de tub

molt curt, trencadís sobre l'ovari, tèpals d'igual

longitud, els externs, erectes estesos, ultrapassen els estigmes i tenen el limbe

ovat, bastant més curt que l'ungla, que és oblonga linear, pubescent i més
estreta que els estigmes, els tèpals interns, transovats oblongs, són insen-

siblement atenuats a la base, estigmes linears oblongs, bífids, càpsula clavi-

íorme, trígona, de cares canaliculades.

var. castrensis Costa — Tija no flexuosa, igual a les fulles, tèpals ex-

terns més amples, escotats.

Geografia. — Prats del litoral: Costes de Tarragona, Alfacs, etc. (Costa). La var.

castrensis Costa a Castelldefels i als .\lfacs (Costa) — Maig-Jul.

N. B. La tenim de la Devesa de València, tramesa per Pau Ha estat citada

també de Núria, on solament havem observat la següent.
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2,570. — I. xiphioídes Ehrh.

(per la seva semblança amb l'espècie anterior.)

Rizoma btilbós, ovoide, gros, rodejat de fibres

brunes, tija de 3-6 dm, dreta, cilíndrica, flexuo-

sa, simple, robusta, fulles linears canaliciilades,

un poc amples, generalment tant o més llar-

gues que la tija, dues flors d'un blau violaci,

grans, espata terminal bastant inflada, de val-

ves quasi iguals, lanceolades agudes, estreta-

ment escarioses al marge, perigoni de tub

molt curt, trencadís sobre l'ovari, de tèpals

desiguals, els externs reflexos, molt més am-

ples i doblement llargs que els estigmes, de limbe amplament ovat, escotat.

Igual a l'ungla, que és transovada cuneïforme, els interns més petits, drets,

transovats oblongs, insensiblement atenuats cuneïformes, estigmes linears

oblongs, bífids, càpsula ovoide trígona.

Geografia. — Prats i llocs herbosos del Pireueu i Núria, sobre el Pont de Crémals
i al peu de la Creu d'En Riba = Muntanya de Queralt, sobre Berga (Grau, ex
Costa) ; abundant a Surroca, vSant Joan de les Abadesses (Costa), Font dels Assots,
iNüna (Trèm.), Carençà, Prats de JMolló (Compy.), Solana d'Andorra (Bub.), Cutet,
a la Vall d'Aran; Costanesa i ports dels Pireneus centrals (Costa), ports de la Picada,
Penyablanca, Benasc, les Maleïdes (Zett.), canal de Pomero (Lleu.!) — Jul.-Ag.

2,571. — I. spúria L.

(del llatí spurius, bastard, com

lliri bord.)

diguéssim

Rizoma tuberós, del gruix de poc més d'un

centímetre, bru, horitzontal, tija de 3-6 dm,

dreta, flexuosa, prima, simple, fulles linears

graminoides , dretes, acuminades, més curtes

que la tija, flors en nombre d'1-3, d'ua viidal

blanquinós, inodores, sostingudes per un pedun-

cle curt, inclíis, espata un poc inflada, de valves

quasi iguals, lanceolades agudes, estretament

escarioses al marge, perigoni de tub prim, curt,

tèpals desiguals, els externs pàtulo-reflexos, de limbe orbicular, enter o es-

cotat, dues vegades més curt que l'ungla, que és linear oblonga, els interns

més curts, però ultrapassant els estigmes, oblongs transovats, insensiblement

atenuats a la base, estigmes oblongs cuneïformes, bífids, de lòbuls aguts i

recorbats cap enfora, càpsula ovoide hexagonal, llargament apiculada.
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Iridàcies. G. 693. - Iris.

Geografia. — Prats humits i roques marítiines : Castelló d'Empúries = Abun-
dant prop de Roses (Bub.) ; marges dels camps de Castelló; prats marítims de Roses,

des d'on s'iuterna fins a Siurana i Raseja (Vay.) ; de Saldes a Argelés (Gaut.) —
Maig-Juny.

2,572. — L foetidíssima Desf.

(per l'olor fètida d'aquesta plaiiia. )

Sinonímia, — Lliri pudent ; cast., lirio fé-

tido
;

/)-., glayeul puant.

Rizoma tuberós, gruixut, planta de 4-8 dm,

fètida o al•liàcia per la fricció, tija dreta, com-

primida, però angulosa d'un sol costat, simple,

bi- o triflora, fulles ensiformes, subcoriàcies,

d'1'5 cm d'ample, dretes i quasi de la longi-

tud de la tija, flors d'un blau lívid o blanquinós,

llargament pedunculades, espata terminal, de

valves lanceolades acuminades, escarioses al marge, perigoni de tub doble-

ment curt que l'ovari, tèpals desiguals, els externs pàtulo-reflexos, oblongs,

obtusos, contrets en una ungla més curta que el limbe, els interns més petits,

però ultrapassant els estigmes, oblongo-lanceolats, obtusos, unguiculats, es-

tigmes oblongs, breument bífids, de lòbuls aguts, corbats cap enfora, càpsula

ovoide trígona, no apiculada, llavors grosses, subglobuloses, d'un vermell

escarlata.

Geografia. — Boscos i prats humits : Montcada; Empordà, cap a Figueres (Salv. !) ;

partit d'Olot (Tex.) ; Avinyonet, Figueres, Banyoles, Dosquers, Maià (Vay.) ; Ca-
banes (Seu.!) — Maig-Jul.

2,573- — I- Pseudacorus L.

(és Z'Acorus adulterinus falsus dels botànics

prelinneans, per haver comparat aquesta planta

amb /'Acorus Calamus o acor ver.)

Sinonímia. — Lliri groc, coltell groc ; cast..

lirio amarillo, espadana
; fr., iris jaune.

Rizoma tuberós, gruixut, tija de 5-10 dm,

dreta, cilíndrica comprimida, ramiiïcada a l'à-

pex, multiflora, fulles amplament ensiformes,

acuminades, les inferiors quasi iguals a la tija,

flors grogues, inodores, de peduncle tant o més
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llarg que l'ovari, espata terminal, de valves estretament lanceolades agudes,

herbàcies, un poc desiguals, tub del perigoni més curt que l'ovari, tèpals

desiguals, els externs reticulats, amb venes purpúries, de limbe reflex, gran,

ovat, contret en ungla estreta i la meitat més curta, els interns molt més

petits, linears, més estrets i més curts que els estigmes, que són transovats,

bífids, de lòbuls aguts i denticulats al marge extern, càpsula eUipsoide trí-

gona, apiculada, llavors comprimides, brunes.

Geografia. — Sèquies i aigües estancades : Freqüent al litoral de Barcelona, Prat,

Gavà i Castelldefels; Montcada i Mollet, voltants de Lleida, Mollerussa, i altres llocs

de l'Urgell; aigües de la costa, fins a la muntanya d'Olot (Costa) ; Roses (Bub.) —
Abr.-Juuy.

2,574. — I- germànica L.

(perquè viu a Germania.)

Sinonímia. — Lliri blau, grejol ; cast., lirio

azul, lirio càrdeno
; fr., flambe.

Rizoma titberós, gruixut (d'uns 3 cm), tija

de 4-8 dm, dreta, cilíndrica, fistulosa, fullosa,

ramificada, més llarga que les fulles, que són

amplament ensiformes (2 cm de diàm.), subar-

quejades, acuminades, glaucescents, flors en

nombre de 5-7, d'un blau violat, oloroses,

grans, subsèssils, solitàries a l'àpex de la tija

i de les branques, espata inflada, curta, de valves desiguals, ovades lanceo-

lades, obtuses, cscarioses en les dues terceres parts superiors, tub del peri-

goni exert, )ncs llarg que l'ovari, tèpals iguals, de limbe quasi tan ample

com llarg, els externs reflexos, transovats, barbuts, insensiblement atenuats

a la base, els interns arquejats connivents, obtusos, ondats al marge, brusca-

ment contrets en ungla curta, estigmes més curts que els tèpals, oblongs,

bíhds, de lòbuls ovats aguts, divergents, càpsula ovoide subtrígona, obtusa.

Geografia. — ^luralles, roques, marges i runes : Sant vSalvador, cap a la Puda
;

Montserrat, Bages = Manresa, Cardona, Berga, Balaguer, Montseny, Olot (Costa) —
.\br.-Maig.
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2.575. — I. Chamaeiris Bert.; I. pú-

mila Vill.

(del grec /atj.aí, a lerra, i Iris, com si digués-
sim lliri nan, per la seva escassa alçària.)

Rizoma luberós, horitzontal, gruixudet (prop

d'i cm), tija de 5-15 cm, dreta, simple, uniflora,

fullosa a la base, generalment més curta que les

fulles a la fructificació, fulles ensiformes, es-

tretes {5-10 mm d'ample), agudes, subfalcifor-

mes, flor d'un blau violat, groga o blanquinosa.

Iris Chamaeiris poc olorosa, terminal, peduncle més curt que
- l'ovari, espata subinflada, de dues valves iguals,

agudes o bé obtusiúscules, escarioses en llur part superior, tub del perigoni

exert, prim, 1-2 vegades més llarg que l'ovari, tèpals quasi de la mateixa

longitud, els externs reflexos, ondats al marge, oblongs transovats, els in-

terns erectes connivents, transovats, tots atenuats en ungla, estigmes més
curts que els tèpals, oblongs, bífids, de lòbuls aguts i denticulats, càpsula

grossa, ovoide trígona.

var. lutea Rchb. — Flor groga.

Geografia. -- Llocs secs i àrids: El tipus i la var. al cap de Norteu, de Cadaqués
frrèiii.!); també a la Cellera (Cod.!); el tipus a Llers (Seu.!, in Hb. Cad.). —
Març-Maig.

2.576. — I. lutéscens Lamk.

(del llatí lutescere, tornar-se groc, pel color so-

vint groguenc de les flors.)

Planta molt afí a l'anterior, de la qual hom la

distingeix pel rizoma ioí poc més gruixut (com

el dit), per la tija més alta (2-3 dm), amb les

fulles més amples (10-20 mm), quasi sempre

més curtes que la tija, per les flors en nombre

d''i-2, violàcies o groguenques, amb l'espata

de tres valves, tub del perigoni incliis, més

llarg que l'ovari, tèpals transovats, quasi tots

de la mateixa longitud i amplada, més llargs

que l'estigma, per la càpsula el-lipsoide trígona.

Geografia. — Escletxes de les roques de la zona litoral : Roques de Cadaqués
(Trèm. I), de Talaixà (Vay.), Baix Empordà, prop del Port de la Figueia (Tex.) —
Març-maig.

JV. B. No consiofnem 17. júiicea Poir., citat per Webb a Tarragona, perquè
cap més botànic no l'ha mencionat.
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Gènere 694. — GLADIOLUS L.

(Diminutiu del llatí gladius, glavi, al•ludint a la forma de les fulles d'aquestes

plantes, semblants a una espasa.)

Flors rosades o purpúries, irregulars, solitàries, sèssils en una espaia

bivalva, en raïm dístic o unilateral, perigoni subbilabiat, de tub encorbat,

estams arquejats ascendents, inclusos, sota el llavi superior, estil llarg,

üliforme, estigmes espatulats, càpsula membranosa, llavors globuloses o

comprimides alades. Herbes de rizoma bulbós, fulles graminoides o eii-

siformes.

/Raïm unilateral, aurícules basilars de les anteres obtuses i paral•leles,

I llavors amplament alades 2,577. ^• COmmunis.
ÍRaïm dístic, aurícules de les anteres agudes, divergents, llavors piri-

formes o estretament alades 2.

I

Llavors piriformes, anteres més llargues que el filament, estigmes ate-

uuats des de la base, túnica bulbar amb malles oblongues a l'àpex.

2,578. G. ségetum.
Í Llavors estretament alades, anteres més curtes que el filament, estig-

mes bruscament dilatats, túnica bulbar amb malles molt estretes a

l'àpex 2,579. G. illyricus.

2,577. — G. communis L.

(Linné, en descriure aquest gladiol, el tenia

per l'iinica espècie europea, així considerada

rcnhnent comuna.)

Bulb globulós, túnica bulbar de fibres grui-

xudes, paral•leles, reticulades a l'àpex formant

malles linears, estretes, tija de 4-8 dm, dreta,

cilíndrica, robusta, fulles ensiformes, linears

lanceolades, acuminades, flors purpúries, mit-

janes (més de 3 cm), nombroses, en raïm a la

fi unilateral, un poc flexuós, espata de valves

desiguals, estretament escarioses al marge, lan-

ceolades acuminades, més curtes que la flor, tèpals subconnivents, ovats.
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Iridàcies. G. 694. - Gladíolus

llargament unguiculats, el superior un poc més gran, anteres més cúries que

el jilament, amb les aurícules basilars obtuses i paral•leles, estigmes trans-

ovais, atcnuats des de la base, càpsula transovoide, deprimida, oblusameiU

carenada, llavors amplament alades.

Raça G. dubius Guss. — Fibres de la túnica bulbar iotes paral•leles o molt

anastomosades a l'àpex, flors més petites i de color més fosc.

Geografia. — Prats i llocs incultes : Montserrat, al Torrent de la Bellasona, des-

sota la Cova (Marcet!). I<a raça G. dubius Guss. als camps de Sarrià i Sant Ger-

vasi (Sen.
!

) — Maig-Juny.

2,578. — G. ségetum Gawl.

(del llatí, seges, les messes, perquè s'hi sol fer

entremig.)

Sinonímia. — Espases, lliri dels blats, lliri

de Sant Joan ; cast., estoque, liierba estoque.

Bulb globulós, túnica bulbar formada per fi-

bres gruixudes, paral•leles, reticulada quasi des

de la base formant malles ohlongues, tija de

4-8 dm, dreta, cilíndrica, robusta, fulles lan-

ceolades linears, bastant amples, llargament

acuminades, de pocs nervis i amb el raquis més
fort, flors purpúries o rosades (d'uns 3 cm), nombroses, en raïm díslic, fluix

i flexuós, espata de valves molt desiguals, lanceolades acuminades, estreta-

meut escarioses al marge, les inferiors iguals a la flor, tèpals molt desiguals,

el superior més gran, el•líptic, obtús, atenuat en ungla i separat dels laterals,

que són la meitat més estrets, llargament oblongs cuneïformes, anteres més

llargues que els filaments, d'aurícules basilars agudes ; arquejades diver-

gents, estigma estret i glabre a la meitat inferior, després ohiong i papil•lós,

càpsula subglobulosa, deprimida, llavors piriformes, generalment àpteres.

Geografia. — Terres cultivades : Freqüent des del litoral al Pirencu — Abr.-Juny.
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Iridàcies. G. 694. Gladíolus.

2,579- — G. illyricus Koch

(perquè viu a Il•líria.)

Bulb globidós, petit, túnica bulbar de fibres

fines, paral•leles inferiorinent, reticulades i for-

mant malles poc nombroses, estretament linears

a l'àpex, tija de 3-6 dm, dreta, prima, cilíndri-

ca, fulles estretament ensiformes , acuminades,

flors purpúries, petites, poc nombroses, en raïm

dístic fluix, espata de valves molt desiguals,

lanceolades acuminades, estretament escarioses

al marge, les inferiors més curtes que la flor,

tèpals ovals o roniboido-oblongs , apiculats, 5i(ò-

connivenls, el superior més llarg i l'inferior més ample que els laterals, tots

contrets en ungla, anteres més curtes que els filaments, amb les aurícules

agudes i divergents, estigmes linears i glabres inferiorment, després brusca-

ment dilatats i papiUosos al marge, càpsula transovoide, deprimida, llavors

estretament alades.

Geografia. — Pastures àrides : Freqüent a les costes de Garraf, i, per Gelida, fins

a Montserrat; Vallès occidental i part de Bages = De Coll-lliure (Bub.) a Portven-

tlies (Timb., Gaut.) — Abr.-Juny.
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Família 124. — AMARILLIDACIES LlNDL.

(Del gènere Amaryllis, exòtic.)

Plantes de flors hermafrodites, regulars, grogues o blanques, solitàries

o en umbel•la, tancades abans de la floració en una espata membranosa uni- o

bivalva, perigoni de sis tèpals lliures o soldats, sis estams oposititèpals,

d'anteres introrses, un estil, estigma simple o trilobat, i per fruit una càp-

sula trilocular, loculicida, llavors subglobuloses. Herbes de rizoma bulbós,

fulles linears, radicals i embeinadores.

'Perigoni dialitèpal, acampanat, estams inserits al disc amb què ter-

mina l'ovari, flors blanques, penjants 2.

I

Perigoni gamotèpal, infundibuliforme, estams inserits al perigoni, flors

grogues o blanques 3.

Una flor terminal, tèpals heteromorfs, els externs transovats oblongs,

enters, els interns la meitat més curts, transovats cuneïformes, es-

cotats 695. Galanthus.

I

Flors en nombre de 3-7 en umbel•la unilateral, tèpals heteromorfs, trans-

ovats, enters, estriats de verd per dins cap a l'àpex i tacats per fora,

anteres obtuses, de dehiscència valvar . . . 696. LeucÓium.

Tub del perigoni curt i sense corona a la gorja, estams inserits a l'àpex

del tub, flor groga, solitària, dreta, autumnal 697. Amaryllis.
Tub del perigoni llarg i amb corona a la gorja, estams inserits a l'in-

terior del tub, flors en umbel•la, rarament solitàries, grogues o blan-

ques, dretes o penjants, generalment vernals 4,

/Estams poc o no gens exerts, inserits al davant i per sota de la corona,

I espata univalva, flors grogues o blanques . . 698. Narcissus.

j
Estams molt exerts, inserits al darrera i sobre la corona, espata bival-

(
va. flors blanques 699. Pancràtium.
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Gènere 695. — GALANTHUS L.

(Del g^ec yiXa , llet, i àv^oi; , flor, la flor de llet, o de neu, per la blancor del seu

perigoni.)

Flor blanca, solitària, terminal, penjant, continguda dins d'una espata

canaliculada, arquejada, escariosa al marge, poc més llarga que el peduncle,

perigoni acampanat, tèpals lliures, els externs transovats oblongs, enters,

un poc oberts, d'un blanc pur, els interns transovats cuneïformes, la meitat

més curts, escotats, tacats de verd exteriorment prop de l'àpex i estriats del

mateix color interiorment, subconnivents, estams inserits en les depressions

del disc amb què termina l'ovari, iïlaments molt curts, anteres basiftxcs,

oblongues, dretes, apiculades, dehiscents per dues valves desiguals, estigma

alenat, simple, càpsula carnosa, subglobulosa, llavors ovoides. Bulb ovoide,

tija d'1-3 dm, dreta, cilíndrica comprimida, fistulosa, íuUes, generalment,

en nombre de dues, linears, amples de 4-8 mm, planes, obtuses, un poc ca-

renades, glaucescents, més curtes que la tija escapiforme.

2,580. — G. nivalis L.

(del llatí, nivalis, propi de la neu, perquè és

la>i primerenca que, en molts indrets, floreix

quan encara tot està nevat.)

Sinonímia. — Aiguamoixos, fadrins, flor de

neu
; fr., perce-neige, clochette d'hiver.

Geografia. — Boscos i prats : Comarca de la

Selva, a Vidreres = Prop d'Olot (Bolòs!); Berga

(Grau) ; cap a Ribes (Pourr.) ; Pireneus orientals,

Costaboua, Campi odon ; vores dels reguerols, a Olot i tota la conca del Fluvià

lins a Sant Joau les Fonts (Vay.) ; Camprodon (Isern, ex Bub.) — Gener-Març.
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Gènere 696. — LEUCOIUM L.

(Del grec Xsuy.óí, blanc, i l'o•j, viola, com si diguéssim viola blaiicti.)

Flors blanques, reunides en nombre de 3-7 en umbel•la unilateral, penjants,

contingudes en una espata univalva, lanceolada linear, tant o més llarga

que els pedicels, tèpals homomorfs, tots transovats, bruscament terminats en

punta curta i obtusa, estriats de verd per fora cap a l'àpex, estams inserits

al disc amb què termina l'ovari, hlameuts curts i anteres dretes, basifïxes,

obtuses, no apendiculades, dehiscents per dues línies longitudinals, estil cla-

viforme, càpsula gran, piriforme, crustàcia, llavors poc nombroses, globu-

loses, blanquinoses, llises, lluents. Bulb gros, ovoide, tija de 3-6 dm, dreta,

fistulosa, ancipital, amb 4-6 fulles amplament linears, obtuses, quasi iguals

a la tija.

Leucoium aestívum

2,581. L. aestívum L.

(perquè floreix més tard que el L. vernum, gai-

rebé a í'estiu en alguns països.)

Geografia. — Prats humits : Marges dels prats

(Salv. !) ; Salses, Argelés (Gaut.), sobre Ax (Bub.)
;

Pireneus orientals (Rouy) — Febr.-Abr.
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Gènere 697. — AMARYLLIS L.

(Nom d'una pastora jove, cantada per Teòcrit i Virgili.)

Flor groga, gran, solitària, dreta, espata univalva, ovato-lanceolada, igual

a la meitat del perigoni, que és infundibuliforme, de tub curt i estret, tèpals

oblongs obtuses, estams inserits a l'extrem del tub, filaments estaminals

filiformes, anteres dorsiíixes, versàtils, estil filiforme, estigma trilobat, amb
dos lòbuls reflexos, càpsula piriforme, carnosa, indehiscent. Bulb gros (2-3

centímetres de diàmetre), ovoide globulós, tija d'1-3 dm, dreta, subancipital,

amb 5-6 fulles amplament linears, obtuses, còncaves, més llargues que la tija.

2,582. — A. lútea L. ; Sternbérgia lútea

Ker-GawL

(del llatí, luteus, groc, pel cokv de les flors.)

Geografia. — Prats i paratges incultes : Puig-

reig, r.r., i, probablement, accidental (Puj., C.!);

regió mediterrània (Coste) — Set.-oct.

iV. B. Rouy considera aquesta espècie com a

subespontània o naturalitzada als diversos llocs de

França on ha estat trobada.
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Gènere 698. — NARCISSUS L.

(Nom emprat per Dioscòrides i Teofrast per a designar algunes espècies d'aquest

gènere, derivat de vapxàw, produir sopor, per l'olor forta, soporítica, que exhalen.)

Flors grogues o blanques, solitàries o en umbel•la, freqüentment penjauts,

quasi sempre primaverals, en una espata univalva, perigoni embudat o ciati-

forme, de tub llarg i corona llarga, tubulosa acampanada, o bé curta, ampla

i ciatiforme, estams inserits al tub, al davant i sota de la corona, poc o no

gens exerts, iïlaments de longitud variable, anteres generalment dorsifixes,

estil filiforme, càpsula ovoide trígona, llavors subglobuloses o anguloses,

negres. Plantes bulboses, de fulles amplament linears o junciformes.

/'Corona gran, tubulosa acampanada, tant o més llarga que les divisions

I del perigoni, flor solitària, gran 2,583. N. Pseudo-NarcissUS.
(Corona ciatiforme, més curta que les divisions del perigoni, flors ge-

neralment en umbel•la, mitjanes 2.

Í Flors totalment grogues, tèpals, freqüentment, d'un color més pàl•lid

que la corona, que és bastant gran 3.

Flors totalment blanques o amb la corona groga i, generalment, molt

petita 4.

/Fulles linears filiformes, més curtes que la tija, tèpals ovats obtusos,

I corona igual a la meitat de les divisions del perigoni.

j
2,584. N. juncifólius.

) Fulles linears subcilíndriques, iguals a la tija, tèpals ovats apiculats,

I corona igual a la quarta part de les divisions del perigoni.

V 2,585. N. Jonquilla.

/Tija bi- o multiflora, corona de 3-6 mm d'alçària.

4 I
2,586. N. Linneanus.

(Tija uniflora, corona d'1-3 mm d'alçària 5.

/ Florescència vernal, flors de 4-6 cm de diàm., tèpals ovats oblongs,

corona groga, de 2-3 mm, amb el marge d'un vermell viu, crenato-

crcsp 2,587. N. poéticus.

|Florescència autumnal, flors de 2-3 cm de diàm., tèpals oblongs o lan-

ceolats, corona d'un groc d'or, d'i-1'5 mm, amb 3-6 lòbuls al marge.

2,588. N. serótinus.
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Amaril•lidàcies. G. 698. - Narcissus.

2,583. — N. Pseudo-Narcissus L.

(els botànics prelinneans donaven el nom de

pseudo-narcissus a diverses espècies d'aquest

gènere de corona floral molt desenvolupada,

com és ara aquesta.)

Sinonímia. — Narcís de muntanya ; caste-

llà, narciso de los prados
; fr., narcisse des

pres, godet.

Bulb ovoide, gran (com una nou), tija de 2-4

decímetres, dreta, ancipital, d'angles aguts,

2-4 fulles amplament linears obtuses, dretes,

planes, generalment més curtes que la tija, flor groga, gran, inodora, soli-

tària, terminal, penjant, espata embeinadora, ovada, blanca escariosa, més
llarga que el pedicel, perigoni infundibuliforme, tèpals ovats lanceolats, drets,

estesos, corona tubulosa acampanada, gran, tan llarga com els tèpals, fisto-

nada o inciso-lobada, estams iguals, drets, inclusos, estil més llarg, però

també inclús dins la corona, càpsula ovoide, d'angles obtusos, una mica con-

treta a la base. Espècie polimorfa.

vSubcspècie N. silvestris Lamk. — Corona acampanada, llavors amb l'àpex

corresponent a la calaza apendiculat.

Subespècie N . moschatus L. — Corona cilíndrica, llavors amb l'àpex cor-

responent a la calaza molt nbtús.

Geografia. — Boscos i prats de la zona pirenenca : Pic de Comanegra, sobre

Monars ; Puigsacau, muntanyes del Corb, prop d'Olot (Vay. !) ;
proximitats de

Berga (Grau!) ; bastant comuna al Pireneu central, al peu del Port de Beuasc (Zett.),

i Pomero (Uen.!), Port de Viella (C. et S.) — Març-Jul.

La subespècie N. silvestris Lamk. està representada per la raça N. minor L.,

planta nana, de 6-18 cm, de flor petita (25-28 mm de llarg), que ha estat citada

per Lezat (ex Bub.), a Luchou. El N. moschcitus L. (N. canJidissimus Red.), a

Setcases (Isern, vist per Bub ), Pireneu d'Aragó, al cim de la Pena de Oroel (Bub.).

Lapeyrouse, Hist. abreg. Pyr., p. 176, diu que quasi no es pot distingir del tipus

més que pel color de les flors.
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Amarillidàcies. G. 698. - Narcissus.

2,584. — N. juncifólius Lag.

(per les seves ftdles junciformes.)

Sinonímia. — Almesquí ; cast.

menor.

junquillo

Bulb mitjà (com una avellana), tija d'1-2 dm,

dreta, cilíndrica, prima, amb 2-4 fulles linears

filiformes (2 mm d'ample), obtusiúscules, pla-

nes o molt lleugerament acanalades, més curtes

que la tija, flors en nombre d'1-2, grogues, olo-

roses, mitjanes (1*5-2 cm), penjants, espata

lanceolada, poc més llarga que el pedicel, peri-

goni hipocrateriforme, de tub molt estret, 2-3 vegades més llarg que els

tèpals, que són ovats ohtusos, corona ciatiforme, d'un groc ataronjat, doble-

ment curta que els tèpals, estams desiguals, estil inclús, càpsula ovoide.

Geografia. — Boscos i llocs pedregoses de les muntanyes. Serra de l'Obac,

Montcau i Sant Llorenç del Munt, d'on baixa fins a Terrassa; Montserrat, Man-
resa. Muntanyes pròximes a Prats de Rei (Puigg. !), Montagut (Isern!), Sant

Julià de Sasserra (Salv.
! ) ; abundatitissim al Lluçanès, Besora, Puigsacau, Corb,

prop d'Olot ; de Segaró cap a IJeroua (Vay.) ; de Coll-lliure a Cervera (Gaut.) —
Març-.\bril.

2,585. — N. Jonquilla L.

(de Vespanyol junquillo, cat. jonquill, propi

d'aquesta i d'altres espècies afins de fulles jun-

ciformes.)

Sinonímia,

fr., jonquille.

Jonquill ; casi,, junquillo
;

Hom el distingeix de l 'espècie anterior per

tenir la tija de major talla (2-5 dm) i més robus-

ta, per les fulles més amples (3-4 mm), iguals

a aquella, per les umbel•les de 2-6 flors, i aques-

tes més grans (prop de 3 cm de diàmetre), per

l'espata ampla, poc més llarga que els pedicels, pels tèpals amplament ovats

apiculats, concolors amb la corona, que és més oberta i 3-4 vegades més curta

que els tèpals.

Geografia.

Aíarç-Abr.

Cultivada i subespontània en alguns llocs : Olot (Bolòs, Tex.)
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2,586. N. Linneanus Rouy — N.

Tazetta L. (sensu amplo).

(Rouy, sola el nom de N. Linneanus, agrupà

al volt del N. Tazzeta un seguit de formes afins,

i dedicà l'espècie a Linné.)

Sinonímia. — Ninou, nadala ; cast., narciso

común.

Bulb mitjà, tija de 2-9 dra, ancipital o sub-

cilíndric, fulles planes o acanalades, dretes o

esteses, més llargues o més curtes que la tija,

umbel•la de 2-12 flors, oloroses, penjants, gene-

ralment bicolors, és a dir de perigoni blanc i corona groga, rarament blanques

o grogues en llur totalitat, tèpals ovats, el•líptics, lanceolats o sublinears,

corona des d'un quart fins a la meitat de la longitud de les divisions perigo-

neals, estil inclús, càpsula ovoide o el•lipsoide. Florescència vernal o, en part,

hivernal (del desembre al març). Planta polimorfa ; les subespècies més im-

portants són les següents :

N. Tazetta L. — Perigoni blanc, corona d'un groc daurat o ataronjat,

<i"/3-V2 <íe les divisions del perigoni, que són transovades, ovades o el•lípti-

ques, desiguals, obtuses o apiculades, fulles amplament linears.

N. subàlbidus Lois. — Perigoni d'un blanc brut, corona d'un groc ±
viu, igual a un quart de les divisions del perigoni, que són lanceolades agu-

des, fulles amplament linears, planes.

jV. intermedius Lois. — Perigoni groc, corona groga o ataronjada, d' V4-V3
de les divisions del perigoni, que són el•líptiques, mucronades, esteses en es-

trella, subconcolores amb la corona, fulles semicilíndriques acanalades, més

llargues que la tija.

N. dúbius Gouan — Perigoni blanc, corona blanca, d''/3-'/2 de les divi-

sions del perigoni, que són amplament transovades, apiculades, corona fisto-

nada, fulles estretes (3-5 mm), quasi planes, iguals o més llargues que la

tija, que és molt ancipital.

El N. Tazetta L., cultivat i subespontani = Tarragona (Cav. ex Colm.)
;

Alberes, des d'Argelés a Banyuls (Gaut.) ; el N. subàlbidus Lois., a Pont

de Molins, de l'Empordà (Sen. !) ; el N. intermedius Lois, a Cadaqués, al

Cap de Norfeu (Trèm. !) ; el N. dubius Gouan, a Manresa,, al cim de CoU-

baix, abundant (Font!). (^)

N. B. Abunden els híbrids entre les estirps d'aquest grup.

(i) El N. dubius Gouan, també al Turó d'En Falcó, sobre Vallcarca, i Barcelona (Sennen!); a CastelUcfels, r.; a les garri-

gues de la Plana de Sant Jordi, entre l'Hospitalet de l'Infant i Ametlla; etc. — {F. Q.)
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Amaril•Iidàcies. G. 698. - Narcissus.

2,587. — N. poéticus L.

(del llatí, poéticus, propi dels poetes digne

d'ésser cantat per ells, per la bellesa de les se-

ves flors.)

Sinonúnia. — Menines, a Aran, segons Cos-

ta
;
grandalles, a Andorra (F. Q.) ; cast., nar-

ciso de los poetas
; fr., jeannette, herbe à la

Vierge.

Bulb ovoide, bastant gros, tija de 4-6 dni,

dreta, ancipital, fortament estriada, amb 3-5

fulles amplament linears (7-8 mm), obtuses,

feblement carenades, glaucescents, quasi de la longitud de la tija, flors pri-

maverals, d'un blanc pur amb la corona pàl•lidamenl groga voretada de ver-

mell viu, crenato-crespa, gran (4-6 cm de diàm.), solitàries, rarament gemi-

nades, d'olor agradable, perigoni hipocrateriforme, de tub molt estret (2-3

mil•límetres de diàm.), tèpals ovato-oblongs, mucronats, estesos, corona cia-

tiforme, de 2-3 cm d'alçària, càpsula transovoide, subcomprimida.

Subespècie N . biflorus Curt. — Bulb subglobulós, tija bijlora (rarament

uni- triflora), feblement estriada, fulles a penes glaucescents, amplament li-

nears {8-15 mm d'ample), generalment més llargues que la tija, tèpals lians-

ovats arrodonits, mucronitlats, d'un blanc crema mal, corona d'un groc bonic,

de marge concolor a l'antesi, però aviat blanquinós i escariós, de 4-5 milí-

nietres d'alçària, crenato-cresp.

Geografia. — Prats i llocs frescals ; Bosc i roques de Bruguers, sobre Gavà, i

Montseny, abundant al peu de Can Ramis, cap a Santa Fe = Agudes del Mont-

seny; Cerdanya, fins a la Vall d'Eina (Caut.); Prats de la Vall d'Aran (Costa,

Zett., Villiers), abundantíssim fins a Montgarri (Llen.), Port de Viella, vSalardú,

Tredòs (C. et S.). La subesp. N. biflorus Curt., a Montserrat, a les ermites de
Sant Antoni i la Trinitat (Costa, Vay.), i de Sant Benet (Marcet!, Cad.), segurament
naturalitzada. — Abr.-Maig.
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Amaril•lidàcies. G. 698. - Narcissus.

2,588. — N. serótinus L.

(serotinus, tardà, per la floració autumnal.)

Bulb ovoide, petit, tija d'1-3 din, dreta, pri-

ma, quasi filiforme, fulles niilies o 1-2 subfili-

formes, canaliculades, generalment subsegüents

a les flors i més curtes que la tija, flors autum-

nals, en nombre d'1-2, menys freqüentment 3,

oloroses, un poc inclinades, espata estreta, més

llarga que els pedicels, perigoni hipocraterifor-

me, de tub llarg i molt estret, subclaviforme,

tèpals d'un blanc pur, oblongs lanceolats, mu-

cronats, estesos, més curts que el tub, corona

d'un groc daurat, molt curta (i-i's mm), amb y6 lòbuls, càpsula eUipsoide.

Geografia. — Al litoral : Prat de Llobregat, pineda pròxima a l'estany de Reniolà,

29 set. 1906 íe^í = Platges de Barcelona, del Prat (Salv. !) i d'altres llocs de la

costa iCosta)) — Set.-Oct.
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Gènere 699.— PANCRATIUM L.

(Nom emprat per Dioscòrides per a designar una planta bulbosa, semblant a la

Scilla. Format de itàv, tot, i xpixoi;
,

poder, per haver-la cregut dotada de gran

virtut medicinal.)

Flors d'un blanc pur per dintre, verdoses per fora, grans, molt oloroses,

en unibel•la multiflora, espata bivalva, de valves inembranoses, lanceolades,

3-4 vegades més curtes que les flors, perigoni infundibuliforrae, de tub molt

llarg, sis tèpals estesos, lanceolato-linears (5-7 mm d'ample), gorja ornada

d una corona embudada, soldada al perigoni en el terç inferior, terminada en

dotze dents triangulars agudes, estams molt exerts, inserits darrera i sota

del marge de la corona, càpsula subglobulosa trígona, llavors subglobuloses

o comprimides.

2,589. — P. marítimum L.

(perquè es ja als sorrals marítims.)

Sinonímia. — Lliri de mar, lliri del Canet o

de Santa Cristina ; cast., azucena marina
;

/j., lis matliiole.

Geografia. — f?orrals man'tim.•; : Costes de Barcelona, cap a la Farola; Prat de

Llobregat, Blanes; Lloret de Mar, no escassa a la platja de Santa Cristina = Pala-

mós, Castelló d'Empúries (Bub.), platges del C.olf do Roses (Vay.), Cadaqués (Trèm.)

Jnl.-Ag.
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Família 125. — AGAVÀCIES ENDL.

(Del gènere Agave.)

Plantes de flors liermafrodites, regulars, groguenques, en ciiiies multí-

pares agrupades en una panícula piramidal, perigoni tubulós, amb sis par-

ticions, sis estams exerts, anteres linears, introrses, dorsifixes, versàtils,

estil filiforme, llargament exert, estigma globulós trilobulat, càpsula tri-

iocular, trivalva, polisperma. Planta de gran talla, de fulles carnoses, den-

tades espinoses, terminades en espina vulnerant i disposades en un roseto del

centre del qual surt la tija afilla i escamosa.

Gènere 700. — ÀGAVE L.

(Del grec àyavóç, meravellós, al•ludint al nom espanyol «àrbol de maravillas»

2,590. — A. americana L,

(perquè és oriünda d'Amèrica.)

Sinonímia. — Atzavara, pita ; casL., maguey,

pita, pitaco
;
/r.

,
pite.

ecografia. — Perfectament naturalitzada fins a

la zona superior, però floreix solament a la inferior

i part de la mitjana, en llocs poc distants de la

costa. — Juny.
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Família 126. — ORQUIDACIES LiNDL.

(Del gènere Orchis.)

Plantes de flors hermafrodites, irregulars, de color variat, quasi sempre

eu espiga o en raïm proveïts de bràctees, perigoni de sis tèpals biserials, els

tres externs quasi iguals, els tres interns molt desiguals, el superior (que re-

sulta inferior per la torsió de l'ovari), denominat label, més gran, freqüent-

ment esperonat, de forma i coloració característiques en cada espècie, tres es-

tams ginandres, és a dir soldats pels filaraents amb l'estil, formant una colum-

na dita ginostem, els dos laterals quasi sempre estèrils i reduïts a estaminodis,

antera bilocular, pol•len agrupat en dues masses en forma de porra, sèssils o

pedicel•lades, inserides en una glàndula dita retinacle, fruit capsular i unilo-

cular, septífrag, les valves del qual resten soldades pels caps. Herbes peren-

nes, de fulles embeinadores, i en algunes espècies paràsites reduïdes a esca-

mes, d'arrel fibrosa o tuberosa.

'Estams laterals fèrtils, el central estèril i petaloide, tija, generalment,

terminada en una sola flor gran, d'un bru purpuri, tèpals en creu,

^
i label sacciforme 715 Cypripédium.
(Estams laterals estèrils, el central fèrtil 2.

!

Plantes de fulles escamiformes o reduïdes a llurs beines, violàcies o

brunes, mai verdes 3.

Plantes de fulles normals, verdes
,

. . . . 6.

/Arrel ramificada i tortuosa com el coral, tija prima, espiga curta, pau-

I ciflora, esperó sacciforme, pedicel (no l'ovari) retort ... 4.

^ > Arrel formada per fibres fasciculades, tija robusta, espiga llarga, mul-

tiflora, esperó alenat o nul 5.

Flors d'un blanc verdós, puntejades de púrpura, en nombre de 4-12,

de menys d'un cent. amb el pedicel comprès, bràctees diminutes,

label penjant, esperó curt, tèpals connivents 708. Corallorhiza.
^

j
Flors groguenques, tacades de púrpura, en nombre de 2-3, de més de

dos cent. amb el pedicel comprès, bràctees ovades, label dret, esperó

subulat, ascendent, tèpals un poc estesos . . . 709. Epipogon.

Flors violades, espiga pauciflora, esperó alenat, label un poc més curt

que els altres tèpals, contret a la base, lingüiforme, bràctees iguals

a l'ovari 710. Limodórum.
Flors d'un bru clar, espiga multiflora, label dues vegades més llarg

que els altres tèpals, no contret a la base i sense esperó, bràctees la

meitat més curtes que l'ovari 711. NeÓttia.

5
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Orquidàcies.

ÍLabel amb esperó tubulós o subglobulós, arrel amb dues tuberositats. 7.

(Label sense esperó '

. . . • 8.

Label situat a la part inferior, ben diferent dels altres tèpals, ovari re-

tort sobre si mateix, fulles ovades, oblongues o lanceolades.

7 <' 704. Orchis.

j
Label situat a la part superior, a penes diferent dels altres tèpals, ovari

( no retort, fulles linears carenades 705. Nigritella.

j Arrel tuberosa 9.

I

Arrel fibrosa 12.

Flors petites, glauques, oloroses, espiga helicoïdal, tèpals connivents

formant tub a la base i lliures a l'àpex, tija amb poques fulles basi-

9 ,' lars, tuberositats fusifoimes o ovoides . . 706. Spiranthes.

j Flors grans, purpúries o brunenques, tija amb nombroses fulles ba-

f silars 10.

/Tèpals estesos, lliures, no cuspidats, label convex, revolut pel marge,

I
dos retinacles lliures 702. Ophrys.

i Tèpals connivents, generalment soldats, cuspidats, label ni vonvex

I ui revolut pel marge, un retinacle II.

Espiga pauciflora, flors rubro-vinoses o cendroses, bràctea més llarga

que l'ovari no retort, label amb 1-2 callositats a la base, lòbuls late-

rals drets, el del mig lingüiforme, enter . . . 701. Seràpias.

) Espiga multiflora, flors d'un verd groguenc, un poc rosades, bràctea

més curta que l'ovari retort, label amb tres lòbuls linears, paral•lels,

el del mig bífid 703. Aceras.

' Tija amb dues fulles normals al mig o amb diverses fulles en rosetó

\ basilar, ovari no retort però atenuat sobre el pedicel retort. . 13.

JTija amb fulles normals en quasi tota la seva longitud, ovari pedicel-

lat i no retort o bé sèssil i retort 14.

' Tija amb dues fulles normals oposades cap al mig, amplexicaules i

amb nervis no ramificats, flors verdoses, en espiga fluixa, no heli-

coïdal, label linguïforme, bífid, planta no estolonífera. 712. Listera.
JO/

^Tija amb diverses fulles en rosetó basilar, peciolades i amb nervadura

reticulada, flors blanques, en espiga compacta, helicoïdal, label lin-

güiforme acanalat, enter, planta estolonífera . 707. Goodyera.

'Flors dretes, subsèssils, perigoni totalment petaloide, ginostem allar-

gat, masses pol•líniques sense retinacle, ovari sèssil i retort.

713. Cephalanthera.
^

j Flors esteses o penjants, pedicel•lades, perigoni un poc herbaci per

fora, ginostem curt, masses pol•líniques amb un retinacle, ovari pe-

dicel•lat i no retort 714. Epipactis.
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Gènere 701. — SERAPIAS L.

(Nom emprat per Dioscòrides per a designar una mena d'orquídies. Ve de Seiapis,

divinitat egipciana.)

Flors rubro-vinoses o cendroses, en espiga ± fluixa, bràctees més llar-

gues que l'ovari, tèpals connivents, els externs soldats a la base, els interns

llargament cuspidats, label sense esperó, amb 1-2 callositats, sortides, a la

base, trilobat, amb els lòbuls laterals ascendents o drets, el del mig gran,

lingiüforme, reflex, un retinacle, ovari no retort ; fulles linears lanceolades,

tuberositats enteres.

(Flors grans, en espiga curta i densa, label d'un púrpura negrós, amb
el lòbul del mig cordiforme, acuminat, eriçat, més llarg que els la-

I , terals i tan ample com aquells dos reunits 2,591. S. COrdígera.
/Flors petites, en espiga llarga o fluixa, lòbul mitjà del label oblong o

y lanceolat, més estret que els dos laterals reunits 2.

Bràctees més llargues que les flors, label una vegada i mitja més llarg

que els altres tèpals, amb el lòbul mitjà eriçat, ovato-lanceolat, més
llarg que els laterals i menys ample que aquests dos reunits

;
planta

robusta 2,592. S. pseudo-cordígera.

I
Bràctees més curtes o a penes més llargues que les flors, lòbul mitjà

del label glabre o pubescent, ovat o lanceolat
;
planta dèbil . 3.

'Flors bastant graus, tèpals externs ovats lanceolats, label quasi dues

vegades més llarg que els tèpals, amb una callositat a la base, lòbul

mitjà ovat acuminat, apartat de l'ovari . 2,593. S- Língua.

I

Flors petites, tèpals externs linears lanceolats, label quasi igual als

altres tèpals, amb dues callositats paral•leles a la base, lòbul mitjà

lanceolat, reflex sobre l'ovari 2,594. S. parviflora.

326



FLORA DE CATALUNYA
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2,591— S. cordígera L.

(per tenir el labcl cordiforme.)

Tuberositats subglobuloses, generalment sès-

sils, tija d'1-3 dm, fulles lanceolades linears,

canaliculades, agudes, les superiors bracteïfor-

mes, flors d'un púrpura negrós, grans, en nom-
bre de 3-8 reunides en espiga curta, ovoide,

densiúscula, bràctees amplament lanceolades,

agudes, purpúries, aproximadament de la lon-

gitud de les flors, multinèrvies, tèpals externs

ovats aguts, soldats en casc fins prop de l'àpex,

d'un color de rosa violaci, els dos interiors sub-

orbiciilars a la base, atenuats després en punta linear, label trilobat, d'un

púrpura negrós, amb dues callositats a la base, lòbul mitjà ovat acuminat,

més llarg que els laterals i quasi tan ample com tots dos reunits, que són de

color purpuri vinós, amb venes negroses.

Geografia. — Prats pantanosos i llocs herbosos de la regió mediterrània (Camus) :

abunda als Pireneus centrals (Bub.) ; Alberes, prop de Coll-lliuie (Gaut.)
;

pas-

tures de la Torre d'En Mir (Compy.) — Maig. La posseïm d'Algeciras, collida

per Reuter.

2,592. — S. pseudo-cordígera Moric.

— S. longipétala Poll. — S. lancífera

St. Amans *'^

(per la seva retirança a l'espècie anterior : pseu-

do-cordigera, és a dir, falsa cordigera.)

Tuberositats ovoides o subglobuloses, sèssils

o subsèssils, tija de 2-5 dm, robuta, angulosa,

violada a l'àpex, fulles lanceolades linears, ca-

naliculades, arquejades cap enfora, llargament

acuminades, bràctees lanceolades i també acu-

minades, rubro-violàcies, més llargues que les

flors, aquestes d'un color semblant, grans, en

nombre de 4-8 reunides en espiga fluixa, tèpals connivets en casc, els externs

(1) Diu Ciinus (Uonogr. Orchid., p. 49) que lot i la ini^üesïionable prioritat d'aquest nom no pot acceptar-lo per ésser

capriciós.
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Orquidàcies. G. 701. - Seràpias.

soldats en quasi tota llur longitud, els dos interns ondats cresps al marge,

label una vegada i mitja ynés llarg que el casc, amb dues callosüais linears

i un poc divergents a la base, lòbul mitjà ovat lanceolal, més estret que els

dos laterals reunits i eriçat de nombrosos pèls.

Geografia. — Prats i llocs herbosos de les muntanyes i turons meridionals : Sant

Llorenç de Cerdans (Compy.) ; Pireneus orientals, prop de Sant Antoni de Galamús,

de les Alberes (Bub.) — Maig-Juny. La tenim de Florència, collida per H. Groves.

2,593' — S. Lingua L.

(per l'aspecte lingüiforme del label.)

Tuberositats ovoides o globuloses, l'una sès-

sil, l'altra, més petita, pedicellada, tija d'1-4

decímetres, dreta, primeta, rodona, verda a la

base i un poc violàcia a la part superior, fulles

lanceolades agudes, canaliculades, flors d'un

vermell clar, mitjanes, en nombre de 2-6 agru-

pades en espiga curta, ovoide, fluixa, bràctees

ovades lanceolades, acuminades, multinèrvies,

si fa no fa de la longitud de les flors, tèpals sol-

dats en casc quasi fins a l'àpex, els externs

ovats lanceolats, els dos interiors estretament lanceolats, atenuats en llarga

punta linear, amb 3-5 nervis, label prop de dues vegades més llarg que el

casc, apartat de l'ovari, amb una callositat negrosa, lluent a la base, lòbul

mitjà ovat lanceolat, agut, glabre, freqüentment ondat fistonat al marge, més
estret que els dos laterals reunits, d'un color violat ± clar.

Geografia. — Boscos i prats: Gavà, Gualba, Vidreres; Blanes, cap a Santa

Cristina = Proximitats de Barcelona (Salv. !), Sant Feliu de Guíxols (Bub.), Paní,

Cap de Creus, la Selva, Massanet de Cabrenys, vSegaró, i prats del Pireneu, en
ambdós vessants (Vay.) ; la Cellera (Cod.!), Calella (Cuní) ; Vilarnadal, Molins,
Campmany (Sen.), Ridaura, Vilallonga i Camnprodon (Tex.) ; Vall d'Aran, a

Lés (Llen.) i Bossòst (C. et S.) — Maig-Juny.
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Orquidàcies. G. 701. - Seràpias.

2,594- — S. parviflora ParL— S. occul-

tata Gay
(parviflora, de flors petites, perquè, compara-

des amb les de les altres congèneres, ho són.)

Tuberositats ovoido-oblongues, sèssils o bé

una d'elles breument pedunculada, tija d' 1-2

decímetres, subangulosa a l'àpex, verda a la

base, fulles lanceolades linears, canaliculades

i carenades, flors vermelloses, petites, agrupa-

des en nombre de 3-8 en una espiga a la iï llar-

ga, bràctees lanceolades acuminades, vermello-

ses, iguals o un poc més llargues que les flors,

tèpals connivents en casc, els externs soldats en llur meitat inferior, linears

lanceolats, d'un violat vermellós, els interns verdosos o vermellosos, dilatats

a la base i soldats a l'àpex amb els externs, label quasi igual al casc, amb
dues callositats paral•leles a la base, lòbul del mig lanceolat agiíl, reflex sobre

l'ovari, petit (8-10x3-5 mm), d'un vermell ferruginós, eriçat de pèls bruns,

lòbuls laterals arrodonits, drets i negrosos.

Geografia. — Llocs herbosos i aretiosos : Comuna prop d'Olot (Tex !), Guille-

iies (Vay. !, ex Costa), d'Anglès a Santa Coloma de Farners (Vay., amb dubte). —
Abril-Maie.
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Gènere 702. — OPHRYS L.

(Nom emprat per Plini per a designar una mena d'orquídia.)

Flors brunenques, rosades o groguenques, en espiga fluixa, tèpals estesos,

lliures, no cuspidats, els dos laterals interns més petits, label sense esperó,

gran, un poc carnós, convex, revolut al marge, dos retinacles lliures, ovari

no retort
; fulles nombroses, oblongues o lanceolades, tuberositats enteres

!

Label ± pla, poc o no gens revolut al marge 2
Label convex, molt revolut al marge 7

í Label sense apòfisis, tèpals externs verdosos o groguencs . . 3
2 /Label amb dues apòfisis còniques a la base i un apèndix glabre al

I
capdemunt 6

(Tèpals interns glabres, label trilobat 4
[Tèpals interns pubesceuts o peluts, label trífid 5

(Label oblong cuneïforme, envellutat, lòbul mitjà bilobat.

2.595- O fusca
^

i Label transovat, contret a la base, groc, glabre, lòbul mitjà fistonat

( o escotat 2,596. O. lútea

/Tèpals interns linears alenats, d'un púrpura fosc, lòbuls laterals del

\
label estrets i aguts 2,597. O- muscífera
èpals interns triangulars, d'un bru violat, lòbuls laterals del label

oblongs, obtusos 2,598. O. Spéculum
Ginostem bequerut, agut, label transovat suborbicular, d'un bru pur-

puri, terminat en un apèndix encorbat 2,599. O. arachnites
Ginostem sense bec, obtús, label transovat cuneïforme, escotat o sub-

trilobat 2,600. O. tenthredinífera

Tèpals externs verds o groguencs, label escotat o subtrilobat . 8

Tèpals externs d'un color de rosa ± pàl•lid, label escotat o profunda

ment trilobat 9

Tèpals interns glabres, label no apendiculat, ginostem obtús.

2,601. O. aranífera

Tèpals interns pubescents, label apendiculat, ginostem agut.

2,602. O. atrata

Label escotat o superficialment trilobat, sense apòfisis a la base o amb
apòfisis molt petites, lòbul del mig crenato-tridentat, ginostem amb
bec curt i agut 2,603. O- Bertolónii.

Label profundament trilobat, amb dues apòfisis ben marcades a la base

formades pels lòbuls laterals 10.
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Orquidàcies, G. 702. - Ophrys.

10

í'Label semiglobulós, més curt que els tèpals externs, ginostem de bec

\ llarg, sigmoide 2,604. O. apífera.

iLabel subcilíndric, un poc més llarg que els tèpals externs, ginostem

de bec molt curt 2,605. O- Scólopax.

2,595- O. fusca Link

(per la ionalital fosca del lahel.)

Tuberositats ovoides o subglobuloses, tija

d'1-3 dm, prima, sinuosa, un poc angulosa a

l'àpex, fulles oblongues, les inferiors obtuses,

raucronades, les caulinars acutiúscules, bràc-

tees inferiors iguals a l'ovari o més llargues,

flors en nombre de 2-6 reunides en espiga curta

i fluixa, tèpals externs d'un verd groguenc, tri-

nervis, el superior truncat, recorbat sobre el

ginostem, els laterals el•líptics i estesos, tèpals

interns linears, d'un verd groguenc fosc, label

pla, trilobat, oblong cuneïforme, bigibós a la base, bru, envellutat, amb
dues taques oblongues de color de plom rodejades d'un marge groc, lòbuls

laterals curts, obtusos, el del mig ample i subdividit en dos lòbuls quasi

iguals als laterals de manera que el label sembla quadrilobat, ginostem curt,

groc, encorbat, amb bec obtxis, escotat.

Geografia. — Erms i boscos secs: Terrassa, 110 escassa al pla; Gavà, Montcada,
Bages, Penedès = Castelldefels, Vallvidrera, marges del Besòs i del Llobregat, no
lluny de la custa (Costa) ; Girona, fins a Olot (Vay.) ; Cadaqués, Cap de Nor-
teu (Trèm.) ; Figueres, Molins, Cabanes (vSen.), Sallent, Puig-reig, Merlès, Serra-
teix, Casserres, Espunyola, Avià (Puj., C.) — Abr.-Maig.

2,596. — O. lútea Cav.

(perquè, a diferència de l'anterior, aquesta té

una ampla faixa groga tot al volt del label;

del llatí luteus, groc.)

Tuberositats ovoides o subglobuloses, tija

d'1-3 f^"i, subcilíndrica, nua a l'àpex, fulles

ovades oblongues, embeinadores, ondades al

marge, les inferiors obtuses, les superiors

agudes, bràctees inferiors iguals a l'ovari,

flors poc nombroses (2-5), feblement oloroses,

en espiga llarga, prima, fluixa, tèpals externs

cvats el•líptics, d'un verd. groguenc, obtusos.
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els interns linears, truncats, un poc més curts, label quasi pla, més llarg que

les divisions externes, transovat subcuneïforme, trilobat, d'un vermell de

grana, amb dues taques oblongues, blavenques, glabres, cap a l'àpex, voltat

d'un ample marge groc, lòbul del mig molt més ample i escotat, ginostem curt.

Geografia. — Boscos i llocs herbosos secs: Terrassa, boscos del pla; Montcada,

Gelida, comarca de Bages = Gavà (Vay.), entre Montcada i Sant Jeroni (Costa),

Sallent, Serrateix (Puj., C). — Abr.-Maig.

2,597. — O. muscífera Huds.

(per l'aspecte del label, semblant a tina

mosca.)

Sinonímia. — Mosques d'ase ; cast., mos-

cas, flor de la mosca.

Tuberositats ovoides o subglobuloses, tija

de 2-6 dm, prima, flexuosa, fulles oblongues,

bràctees herbàcies, iguals a l'ovari o més llar-

gues, flors petites, simulant una mosca, en

espiga paucijlora (2-8 flors), llarga, prima,

fluixa, tèpals externs ovats lanceolats, obtu-

sos, verdosos, estesos en creu, els interns linears, més llargs que els externs,

d'un púrpura violaci fosc, label pla, més llarg que ample, trilobat, d'un roig

negrós, amb una ampla taca quadrangular glabra i blavenca, lòbuls laterals

curts i estrets, el del mig llargament bilobat, dilatat a l'àpex i sense apèndi.'í

termina], ginostem curt, amb el bec mol obtús.

Geografia. — Llocs herbosos i clarianes dels boscos : Obac, prop de la Portella

;

sobre l'estació d'Olesa ; Terrassa, a la confluència de la riera de les Arenes amb
la del Palau, però sempre rara ; Bages, bosc de Fusimanya, ptop de Sallent' = Se-

garra, al fondal de Sant Pnvim (Puigg. !); muntanyes d'Olot, r. : cap a Santa

Margarida de la Cot- (Vay.) ; Batet (Fontfreda) ; Sallent, Puig-reig, Merlès, Serra-

teix, Casserres, Espuin-ola, .\vià (Puj. C.) ; prop de Girona, al peu de Moi.ta-

gut (Bub.) ; Prats de Molló (Gaut.) — Abr.-Maig.
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2,598. — O. Spéculum Link

(pel label sense pèls al mig, i lluent, com la

lluna d'un mirall; del llatí spéculum, espill.)

Tuberositats ovoides o subglobuloses, tijla

d'1-3 dm, subangulosa a l'àpex, fulles oblon-

gues, les inferiors obtusiúscules, les superiors

lanceolades agudes, 2-6 flors eu espiga curta

i fluixa, bràctees còncaves, obtuses, iguals a

l'ovari o més llargues, tèpais externs ovats

obtusos, d'un groc verdós, els laterals estesos,

el superior encorbat, els interiors més curts i

més estrets, ovats lanceolats, recorbats a l'à-

pex, d'un bru violat, label transovat cuneïforme, més llarg que els tèpais

externs, de disc glabre, blavenc, circuit de groc i amb marge pelut llanós,

trilobat, lòbuls laterals curts, dirigits obliquament cap endavant, ei del mig

gran, cordiforme, d'un bru fosc, ginostem obtús, sense hec.

Geografia. — Costes àrides : Ganigues de Tarragona ; Montroig, a Miramar, abun-

dant (Sen. !) — Abr.-Maig.

2,599- - O- Arachnites

fuciflora Rchb.

Murr. - O.

(Linné, com L'Obel, va escriure adrachnites,

que ell mateix transformà en arachnites; aquest

darrer aUudiria a Arachne, la donzella broda-

dora transformada en aranya per Minerva, per

la forma i coloració del label que recorden les

d'alguna aranya.)

Sinonímia. — Aranyosa ; cast., araüera.

Tuberositats subglobuloses, tija de 2-4 dra,

prima, cilíndrica, sinuosa, fulles ovades oblon-

gues, les inferiors esteses, obtuses, les caulinars acutiúscules, embeinadores,

flors poc nombroses (2-7), en espiga fluixa, bràctees obtuses, més llargues

que l'ovari, tèpais externs estesos, ovats oblongs, obtusos, rosats, amb el

raquis verd ben marcat, els interns oblongs lanceolats, 2-3 vegades més curts,

enveiluiats i tacats de rosa, label siiborbicular, envellutat, d'un bru pitrpuri,

amb una taca glabra a la base rodejada de línies groguenques i brunes arque-

jades, amb dues gibosilais còniques que el fan semblar Irilobat tot i ésser,
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realment, enter, terminat en un apèndix glabre, verd groguenc, corbat cap

a sota, ginostem de bec recte i curt.

Geografia. — Boscos i paratges herbosos : Montserrat ; de l'estació d'Olesa a Sant
Salvador = Gavà, r. (Vay.) ; Sallent, Puig-reig, Merlès, Casserres, Serrateix, Cardo-
na, Espunyola, Avià, Berga (Puj., C), Berga (Bub.) ; Prats de Rei, a Puig-altet
(Puigg.!) — Maig- Juny.

2.600. — O. tenthredinífera Willd. —
O. grandiflora Ten.

(de Tenthredo, un himenòpter, i fero, porto,

per la semblança del lahel amb un jnsccte d'a-

quell gènere.)

Tuberositats ovoides o subglobuloses, tija

d'1-3 dm, recta o sinuosa, glabra, subangulosa

a l'àpex, fulles ovades oblongiies, acutiúscules,

flors bastant grans, en nombre de 3-6 en es-

piga fluixa, curta, bràctees més llargues que

l'ovari, obtusiúscules, freqüentment tenyides

de rosa a l'àpex, tèpals externs ovals ob longs,

rosats i amb tres ratlles verdes, els interiors 3-4 vegades més curts, triangu-

lars, purpuris, label quasi quadrangular, convex, subtrilobat, més llarg que

els tèpals externs, d'un bru josc, amb una taca rombal glabra, bruna, circuïda

d'una línia groga, i dues gibositals negroses, còniques, a la base, formades

pels lòbuls laterals, molt envellutat de pèls verdosos i terminat en un apèndix

glabre, verd groguenc, replegat cap a sota, ginostem obtús, sense bec.

Geografia. — Costes arenoses, àrides, del litoral : Castelldefels ; Gavà = Montcada
(Trèm.), Castelló d'Empúries (Queralt!) ; Alberes, r r. (Gaut.) — Abr.

2.601. — O. aranífera Huds.

(perquè la figura i la coloració del labcl recor-

deu les d'una aranya.)

Tuberositats ovoides o subglobuloses, tija

d'1-3 ^''^• cilíndrica, flexuosa, d'un verd gro-

guenc, fulles oblongues, obtusiúscules, fre-

qüentment mucronulades, les inferiors esteses

o reflexes, les superiors dretes, embeinadores,

flors mitjanes, en nombre de 3-4, rarament fins

a 10, en espiga molt fluixa, bràctees lanceo-

lades linears, subobtuses, les inferiors més
llargues que les flors, tèpals externs ovals
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oblongs, estesos, d'un verd groguenc, amb tres nervis, el del mig molt mar-

cat per fora, els interns linears obtusos, del mateix color, ondats al marge,

label transovat, convex, revolut al marge, un poc escotat, no apiculat, cnve-

llutat, d'un bru fosc, orlat de groc, amb 2-4 ratlles simètriques al centre,

glabres i blavenques, freqüentment unides per una de transversal simulant

una H, amb ducs gibosttals poc marcades a la base, ginostem de bec curt,

recte, obtús.

Subespècie O. arachnitiformis Camus ; O. arachniíiformis Gren. et Phi-

lippe — Tèpals externs ± tenyits de color de rosa, label més gran, més viu

fle color, amb un petit apèndix alçat cap endavant.

Geografia. — lírms i boscos àrids: Costes de Barcelona; el Papiol; Terrassa,

abundant prop de la confluència de les dues rieres ; Gelida ; Bages = Vallvidrera

l•Costa), Lluçanès, Besora, Olot, Montcada (Vay.) ; Castelladral, Gaià, Serratei.x

(Puj., C.) ; de Figueres a Molins (Sen.), Castelló d'Empúries (Queralt!). La subes-

pècie O. arachnitiformis Camus, a Terrassa, al bosc de Can Molló = La Cellera,

a Sant Martí de Cantallops (Cod.
!
) — Abr.-Maig.

2,602. — O. atrata Lind. — O. araní-

fera p atrata Rchb. ; subesp. de la ma-
teixa ap. Camus i Rouy.

(del llatí atratus, ennegrit, pel color fosc del

label.)

Aquesta espècie es distingeix essencialment

de l'anterior pels tèpals interns pubescents,

ondats i orlats de vermell, pel label d'un púr-

pura negre, més gran, amb les ratlles longitu-

dinals no unides per cap de transversal i les

apòfisis basilars generalment molt sortides, i

pel ginostem agut.

Geografia. — Paratges secs i herbosos : Prop de Girona, a Montagut, passat el

Ter (Bub.) ; Cabanes (Sen.!) — Abr.-Maig.

335



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Orquidàcies. G, 702. - Ophrys.

2,603. — O. Bertolónii Moretti

(dedicada a A. Bertoloni, prof, de botànica a

Ja Universitat de Bolonya i autor de la Flora

Itàlica, 18SS-J854.)

Tuberositats ovoides o subglobuloses, tijia

d'1-3 dm, prima, nua superiorment i un poc

angulosa, fulles petites, oblongiies huccoia-

des, acuminades, glaucescents, flors grans, en

nombre de 3-6 agrupades en espiga fluixa,

bràctees ovades lanceolades, obtusiúscules,

més llargues que l'ovari, tèpals externs ovats

lanceolats, d'un rosa violat, a vegades quasi

blancs, amb tres nervis, els dos laterals poc visibles, purpuris, el del mig

més aparent, verdós, tèpals interns més estrets i una tercera part més curts

que els externs, d'un púrpura violat, uninervis, pestanyosos, reflexos, label

oval eüíptic, atenuat a la base, trilobat, amb ducs petties apòfisis bastlars n

sense, d'un ptirpura negrós, amb una taca glabra, blavenca, en forma à'escut

subquadrangular, generalment escotat al davant i tridentat al darrera, lòbuls

laterals del label arrodonits, reflexos al marge, el del mig més llarg i més
ample, escotat, amb un apèndix groguenc, glabre, recorbat cap endavant, gi-

nostem de bec curt, agut i verdós.

Geografia. — Boscos i llocs pedregoses lierbosos de la regió mediterrània: Mont-
serrat (Marcet!); Sant Martí Sacalm o de Cantallops, prop de la Cellera (Cod.!);

.\lberes, Coll-llitrre, r. r. (Gaut.) — Maig.

2,604. — O. apífera Huds.

(perquè el label recorda per la forma i coloració

les d'una abella; del gènere Apis.)

Sinonítnia. — Abelles, flor de l'abella, mos-

ques d'ase, sabatetes de la Mare de Déu ; cas-

tellà, flor de la abeja, abejera.

Tuberositats ovoides o subglobuloses, tija

de 2-4 dm, sinuosa, amb les fulles amples, ora-

des o ovades oblongues, agudes, flors grans,

poc nombroses (3-10), en espiga llarga i fluixa,
~

bràctees herbàcies, agudes, més llargues que

l'ovari, tèpals externs ovats o el•líptics, estesos, rosats, amb tres nervis verds,

Ophrys apiTera
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el del mig més marcat, tèpals interns linears lanceolats, curts, pubescents,

d'un color de rosa verdós, envellutats, label quadrangular, profu)idament iri-

lohat, envellutat, amb una taca glabra a la base circuïda de línies grogues

i brunes, formant una mena à'escut, lòbuls laterals triangulars, curts, també
envellutats, amb dues apòfisis basilars còniques, peludes, el mitjà gran, 5mò-

orbicular, terminat en un apèndix glabre, sinuós, replegat cap a sota, ginos-

tem de bec llarg, flexuós o sigmoide.

Geografia. — Prats, boscos i llocs herbosos : Comuna al Vallès, Montserrat i co-

marca de Bages = Pla de Barcelona (Salv. !), Castelldefels i Pla del Llobregat, Olot

(Costa), Lluçanès, Besora, Segaró, Maià, Empordà (Vay.) ; Berga, Merlès, Casserres,

Cardona, Espunyola, Avià, etc. (Puj., C.) ; Vic, r. (Masf.), de Figueres a Molins
(Sen.)

; Lleida, a Torreferrera (Nuet!) — Maig-Juny.

2,605. — O, Scólopax Cav.

(de Scólopax, la becada, pel ginostem de bec

llarg i prim, com el d'aquell ocell.)

Sinonímia. - Abelles, flor de l'abella.

Tuberositats ovoides o subglobuloses, tija

de 2-4 dm, prima, fulles oblongues lanceolades,

acutiúscules, flors grans, poc nombroses (3-8),

en espiga llarga i fluixa, bràctees lanceolades

agudes, molt més llagues que l'ovari, tèpals

estretament el•líptics, atenuats a l'àpex, còn-

caus, d'un color de rosa violaci, amb tres ner-

vis, el del mig verd, bastant marcat, tèpals interns lanceolats linears, acutiús-

cuh, més curts, rosats o purpuris, label oval oblong, profundament trilobal,

de marges molt revoluts, envellutat, d'un púrpura bru, groguenc a la base,

amb cinc taques anguloses, arrodonides, circuïdes de línies grogues, lòbuls

laterals obscurament triangulars, amb dues gibositals basilars molt sortides,

el del mig contret a l'àpex i terminat en un apèndix lanceolat agut, glabre,

d'un verd groguenc, recorbat cap endavant, ginostem de bec curt, verdós.

Raça O. inontserratensis Nob. — O. luontscrratensis Cad. (Butll. Inst.

Cat. Hist. Nat., maig 1904, p. 60). — Tèpals interns més llargs i el doble

d'amples, lòbul mitjà del label més ample, curtament apendiculat, els laterals

obtusos, molt poc sortits.

Geografia. — Boscos i paratges herbosos : Bastant freqüent als voltants de Ter-

rassa; Montserrat = Cap a Prats de Rei {Puigg. !), i en altres llocs de la Segarra
(Costa)

; muntanyes d'Olot, Vidrà, Lluçanès, Mare de Déu del Mont i tot l'Alt Etu-
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pordà fins a Vilafant (Vay.) ; Vic, c. (Masf.), Figueres, Molins (Sen.) ; Bages i

Berguedà, als mateixos llocs que l'O. apifera (Puj., C ). La laça O. monserratensis

,

a Montserrat (Marcet!). — Abr.-Maig.

N. B. No consignem l'O. asilifera Vay., de Sta. Margarida de la Cot, descrita

per aquest autor (Anales Soc. Esp. H. N., t. IX, 98), pequè Willkomm la considera

una monstruositat de l'O. Scolopax, de la qual presenta el label profundament trilo-

bat (Camus, p. 270). També nosaltres trobàrem el maig del 1911, als boscos de

Gelida, entre diversos peus de l'O. aranifera una notable monstruositat d'aquesta

darrera espècie.

Són coneguts diversos híbrids d'aquest gènere.
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Gènere 703.— ACERAS R. BR.

(De la partícula privativa », i xépaí, corn, pel label sense esperó)

Flors d'un groc verdós, orlades i ratllades d'un vermell brunenc, petites,

nombroses, en una espiga a la fi allargassada, bràctees lanceolades acumina-

des, més curtes que l'ovari, tèpals connivents en forma de casc, label penjant,

sense esperó, trilobat, lòbuls laterals subfiliformes, el mitjà més ample i més

llarg, bífid, amb divisions quasi tan llargues com els lòbuls laterals, simulant

el perigoni un home penjat. Fulles inferiors oblongues, al principi dretes,

després un poc esteses, les superiors embeinadores, tija de 2-4 dm, nua a

l'àpex, tuberositats ovoides o subglobuloses, enteres.

Aceras anthropóphora

2,6o6. — A. antropóphora R. Br.

(del grec ava•pwnoç, home, i «popoç, porto, per

la forma del label.)

Sinonímia. — Flor de l'home penjat.

Geografia. — Boscos i paratges herbosos : Fre-

qüent al Vallès i a Bages = Montcada, el Papiol,

Vallvidrera, etc. (Costa), Berga (Grau), Vic

(Masf.), Lluçanès, Vidrà, Olot, Segaró, i altres

llocs muntanyosos de l'Alt Empordà (Vay.), Fi-

gueres, Llers (Sen.) — Abr.-maig.
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(Del grec Sp/'í, testicle, per les dues tuberositats ovoides de diverses espècies

del gènere, així anomenades per Teofrast i Dioscòrides)

Flors purpúries, blanquinoses, verdoses o groguenques, en espiga multi-

flora, tèpals connivents en casc, estesos o reflexos, label, generalment, trilo-

bat, dirigit cap baix, prolongat en esperó tubulós o subglobulós, dos retina-

cles, ovari retort ; fulles ovades, oblongues o lanceolades, dues tuberositats

enteres o digitades.

Í Esperó sacciforme, molt curt (a tot tirar igual a un terç de l'ovari),

tèpals connivents en casc 2.

Esperó cònic o linear, llarg (almenys igual a la meitat de l'ovari),

tèpals connivents o no 7.

/Flors grans, en espiga ampla (4-6 cm), bràctees doblement llargues

] que l'ovari, un sol retinacle
;

plantes robustes 3.

JFIors petites, en espiga estreta (r-2 cm), bràctees iguals a l'ovari o
' més curtes, dos retinacles

;
plantes febles 4.

Í Flors verdoses, ratllades i puntejades de púrpura, d'olor de boc, label

molt llarg (3-6 cm), dividit en tres lacínies linears, la del mig 3-4

j vegades més llarga 2,607. O- hircina.

/Flors purpúries, d'olor de lliri, label trilobat, lòbuls laterals falci-

\ formes, el del mig obcordiforme. . 2,608. O. longibracteata.

Í

Bràctees iguals a l'ovari, tuberositats digitades 5.

Bràctees més curtes que l'ovari, tuberositats enteres ... 6.

Flors verdoses, d'olor de pruna, espiga fluixa, label 1-2 vegades més

llarg que el casc, trilobat, lòbul del mig dentiforme, tuberositats

palmatífides 2,609. O. VÍridis.
^

] Flors blanquinoses, poc o no gens oloroses, espiga densa, label quasi

igual al casc, trilobat, lòbul mitjà a penes més gran, tuberositats

palmatipartides 2,610. O. àlbida.

'Flors d'un rosa pàl•lid, d'olor de vainilla, espiga unilateral, label un

poc més curt que el casc, trífid, de lòbuls linears, el del mig més
ample, bífid ; fulles, generalment, amb taques purpúries

6 ( 2,611. O. intacta.

j Flors purpúries, negroses a l'àpex, d'olor agradable, espiga cònica,

label més llarg que el casc, trilobat, puntejat de púrpura, lòbuls més

amples, el del mig bífid, fulles verdes 2,6l2. O. UStulata.
V
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ÍTèpals tots connivents en casc, tuberositats enteres .... 8.

Tèpals externs ± estesos o drets, tuberositats enteres o digitades. 14.

'Bràctees diminutes, escamiformes, molt més curtes que l'ovari, label

. tripartit, lòbul del mig bífid, amb una dent al fons de la sina. 9.

Bràctees oblongues o lanceolades linears, quasi iguals a l'ovari o més

llargues, label trífid o trilobat 10.

Particions laterals del label divergents, la del mig cuneïforme i bilobada,

de lòbuls divergents, molt més curts i amples que aquelles, flors ro-

sades, amb pics purpuris 2,613. O- militaris.
"

j
Particions laterals del label paral•leles, la del mig parallelogràmica,

amb dues lacínies paral•leles quasi tan llargues i amples com aque-

lles, flors blanquinoses, amb pics purpuris . 2,614. O. Símia.

(Espiga fluixa, tèpals del casc lliures, label més ample que llarg, sub-

trilobat, lòbuls laterals fistonats, el del mig escotat, esperó horitzon-

tal o ascendent, flors purpúries o violàcies . 2,615. O. MÓrio.

j Espiga compacta, tèpals del casc soldats inferiorment, label més llarg

' que ample, trífid o trilobat, esperó descendent II.

Flors rosades o blanquinoses, quasi inodores, tèpals externs divergents

a l'àpex, label trífid, lòbul mitjà més gran, transovat cuneïfor-

me, bífid o escotat 12.

Flors d'un vermell brunenc o vinoses, oloroses, tèpals tots connivents

en casc, label trilobat. lòbuls quasi iguals, el del mig més llarg,

enter 13.

S

Lòbuls laterals del label linears espatulats, truncats obliquament i

denticulats, el del mig transovat cuneïforme, bilobat, fulles oblon-

gues lanceolades 2, 616. O. tridentata.

Lòbuls laterals del label transovats, el del mig flabel•liforme, denticu-

\ lat o escotat, fulles transovades oblongues . 2,617. O. làctea.

/Flors d'un púrpura vinós, amb fetor de xinxa, lòbuls laterals del label

I rombals, denticulats, quasi iguals al del mig, que és oblong, enter,

1 agut, esperó quasi recte, dirigit cap baix, igual a la meitat de l'ovari.

13 : 2,618. O. corióphora.
JF'lors d'un vermell clar, d'olor agradable de vainilla, lòbuls laterals

del label fortament dentats, el del mig més llarg, euter, esperó ne-

tament encorbat, igual a un terç de l'ovari 2,619. O. fràgrans.

(Label enter, lingüiforme, dirigit cap endavant 15.
^4 ^Label trilobat 16.
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ÍTèpals laterals interns falciformes, esperó filiforme alenat, celles poHí-

niques pròximes i paral•leles 2,620. O. bifólia.

i 3 , Tèpals laterals interns oblongs semilunars, esperó filiforme però en-

1 gruixit a l'àpex en forma de porra, cel•les pol•líniques distants, diver-

(
gents inferiorment 2,621. O. montana.

Í Esperó horitzontal o ascendent, espiga fluixa, tuberositats enteres.

j
Esperó descendent o penjant, espiga densa, tuberositats digitades o

' lobades 21.

í Flors d'un blanc groguenc ... 18.

' (Flors purpúries o rosades 19.

(Fulles transovades, no tacades, bràctees uninèrvies, label no puntejat,

lòbuls quasi iguals, enters 2,622. O. pàllens.

18 ^Fulles oblongues lanceolades, amb taques brunes, bràctees inferiors

j trinèrvies, label puntejat de púrpura, lòbuls quasi iguals, fistonats.
'

2,623. O. provincialis.

I

Fulles linears lanceolades, carenades, no tacades, esparses tot al llarg

de la tija, bràctees multinèrvies, flors d'un púrpura fosc, label obcor-

diforme, amb el lòbul mitjà nul o més curt que els laterals

19 { 2,624. O. laxiflora.

1 Fulles oblongues lanceolades, generalment tacades de bru, i situades

I a la part baixa de la tija, bràctees amb 1-3 nervis, flors purpúries,

\ lòbuls del label quasi iguals 20.

/ Flors purpúries o rosades, en espiga laxiúscula, lòbuls laterals del label

fistonats, el mitjà més ample i escotat, esperó subclaviforme, igual

^
a l'ovari , 2,625. O. màscula.

] Flors d'un púrpura intens, en espiga fluixa, lòbuls del label quasi

iguals, denticulats, esperó cilíndric, igual a la meitat de l'ovari.

2,626. O. fàllax.

'Flors petites, sense ratlles ni punts purpuris, esperó filiforme, bràctees

amb 1-3 nervis no ramificats 22.

I

Flors bastant grans, amb ratlles o punts purpuris, esperó cilíndric o
cònic, bràctees de nervadura ramificada i reticulada .... 23.

j Espiga cònica, densa, lòbuls laterals del label un poc més amples que

el mitjà i fistonats, esperó filiforme, més llarg que l'ovari, tubero-

sitats enteres 2,627. O. pyramidalis.

\
Espiga cilíndrica, fluixa, lòbuls del label quasi iguals, esperó filiforme

alenat, 1-2 vegades més llarg que l'ovari, tuberositats digitades.

2,628. O. conopea.
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ÍTija massissa, fulles tacades de bru, flors de color de lila pàl•lid, lòbuls

laterals del label ondats, denticulats, el del mig més petit, esperó un
poc més curt que l'ovari 2,629. O. maculata.

Tija fistulosa, fulles, generalment, sense taques 24.

I

Esperó almenys tan llarg com l'ovari, flors grogues o purpúries, label

d'un groc obscur amb pics purpuris, suborbicular, fistonat, fulles

^^ . d'un verd clar 2,630. O sambucina.

I
Esperó més curt que l'ovari, label purpuri, amb pics o ratlles més

( obscurs
,. . . . 25.

/Fulles tacades o no, les inferiors ovades oblongues, obtuses, flors d'im

púrpura fosc o violaci, lòbuls del label un poc fistonats, el del mig
més petit 2,631. O. latifólia.

5
) Fulles verdes, lanceolades, agudes, flors d'un vermell de carn o rosades,

lòbuls del label ± rodons, el del mig petit, triangular

2,632. O. incarnata.

2,607. — O- hircina Crantz — Aceras

hircina Lindl. — Loroglóssum hircínum

Rich.

(del llatí hircinus, propi del boc, perquè en fa

olor.)

Tuberositats ovoides, amb nombroses fibres

gruixudes al capdamunt, tija de 3-8 dm, ro-

busta, d'un verd pàl•lid, tenyida de violat a

l'àpex, fulles oblongues lanceolades, al prin-

cipi d'un verd pàl•lid, després groguenques,

Orchis hircina flors bastaut graus, amb forta olor de boc, en

espiga ampla, llarga, cilíndrica, bràctees li-

nears, membranoses, amb 3-5 nervis, més llargues que l'ovari, tèpals externs

ovats obtusos, conuivents en casc globulós, verds, ratllats i puntejats de púr-

pura per fora, tèpals interns linears, tacats de púrpura, uninervis, label molt

llarg (3-6 cm), tripartit, amb divisions linears, enrotllades helicoïdalment

,

les laterals més estretes i molt més curtes, ondades crespes a la base, la mit-

jana 2-^ vegades més llarga que l'ovari, truncada a l'àpex, bi- o tridentada,

esperó cònic, molt curt (2-3 mm).

Geografia. — Prats secs i turons àrids : Vall de Llo, prop de la Casa d'En Girvés

(Gaut.) ; muntanya de Cierp, no lluny de Sant Beat (Dep. del Garoua), r. (Lap.)

;

Catalunya {Cav. ex Colm.) — Maig.-Jul.
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2,608. — O. longibracteata Biv. —
Aceras longibracteata Rchb. — Barlia

longibracteata ParL

(per les seves bràctees relativamenl Ihrgues.)

Tuberositats ovoides, grosses, amb nombro-

ses fibres radicals bastant gruixudes al capda-

munt, tija de 3-5 dm, d'un verd pàl•lid, fre-

qüentment tenyida de violeta a l'àpex, fulles

oblongues lanceolades, mucronades, d'un verd

bonic, flors bastant grans, d'olor de lliri (Iris),

en espiga molt ampla, densa, ovoide oblonga,

bràctees lanceolades, agudes, trinèrvies, verdes,

freqüentment tacades de violat a l'àpex, més llargues que les flors, tèpals

connivents, els externs el•líptics, obtusos, d'un violat vermellós, amb 3-4 ner-

vis, els interns lanceolats, binervis, amb pics purpuris, label unes tres vega-

des més llarg que els tèpals, d'un violat ± fosc, verdós al marge, L•L•nc al

centre i a la base, puntejat de púrpura, trilobat, lòbuls laterals linears, falci-

formes, finament fistonats, ondats cresps, el lòbul mitjà niés llarg i més ample,

bilobat o bífid, de lòbus secundaris divergents, fistonats, freqüentment amb
una dent terminal, esperó cònic, curt, dirigit cap baix.

Geografia. — Llocs herbosos àrids dels turons de la regió mediterrània : Mont-

cada, Sant Fost (Trèm.) ; Sant Baitomeu {Agelet!, in Hb. Cad.), d'on sembla que
ha desaparegut; Figueres, Llers, Cabanes (vSen.!) {') — Març-Abril.

Orchis víridis

2,609. — O- víridis Crantz - Coelo-

glóssum víride Hartm.

(per les flors verdoses.)

Tuberositats digitades, tija d'1-2 dm, un
poc angulosa a l'àpex, fuUosa, fulles inferiors

ovades, obtusiúscules, les superiors lanceola-

des agudes, flors verdoses, petites, d'olor de

pruna, en espiga fluixa, bràctees lanceolades,

més llargues que l'ovari, tèpals connivents en

casc, els externs ovats triangulars, els interns

més estrets, entrecreuats després de l'antesi,

label verdós, freqüentment vermellós al mar-

(1) Entre S«m Ftlio i Pulamòs, prop de PUljj d'Aro, freqüent (F. Q.)
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ge, dirigit cap baix, 1-2 vegades més llarg que cl casc, tridentat a l'àpex,

amb la dent del mig més curta, esperó sacciforme, 3-4 vegades més curt que

l'ovari.

P lahellífidum Costa — Flors d'un verd purpuri, label d'un verd gro-

guenc, orlat de púrpura, irífid, amb la divisió mitjana dentiforme, bràctces

inferiors dues vegades més llargues que l'ovari, esperó molt curt, sub-

arrodonit.

Geografia. — Prats i llocs herbosos humits : Vall de Ribes, no escàs al peu de

la Caseta Blanca, davant de Can Perraniou
;
prats de Núria, r. = Rocabruna, Coral,

muntanyes de Ciuret, Platraver, Collfred, Collsacabra, cap a Vidrà, Puigsacau (Vay.)
;

sobre vSetcases, Costabona (Bub.) ; vall de l'Hospital de Benasc, Port de la Picada

(Zett.) ; muntanya d'Aubert (Llen.) ; massís de Ruda (C. et S.)- La /3 labellíjidtim

Costa (Ophris alata Bolòs, sec. Vay.; O. viridis Crantz var. major Vay.), al Bosc

de les Feixes, Prat de Campdedeu, prop d'Olot, juny del i8oi (Bolòs Hb.) ; Vila-

drau (Trèm.).

2,610. — O. àlbida Scop. Bicchia

àlbída ParL

(per les flors blanquinoses.)

Tuberositats projundamenl digitades com si

fossin arrels fasciculades, tija de 2-4 dm, ci-

líndrica, d'un verd clar, fulles inferiors oblon-

gues obtuses, les superiors lanceolades agu-

des, embeinadores, flors bla)iquinoses, petites,

nombroses, en espiga densa, prima, subunila-

teral, bràctees lanceolades acuminades, iguals

Orchis àlbida a l'ovari o més llargues, tèpals ovats obtusos,

tots connivents en casc ovoide, label groguenc,

petit, quasi igual al casc, trííid, lòbuls laterals linears, obtusiúsculs, diver-

gents, el del mig un poc m-és ample i més llarg, esperó groguenc, dirigit

cap baix, obtús, curt (r'5 mm), igual a un terç o a la meitat de l'ovari.

Geografia. — Prats i pastures de les muntanyes : Vall d'Aran, a la ribera d'Arròs

(Llen.!); al Cagir (Timb.) ; Pireneus espanyols (Camus) ('). — Jul. 1909, Llenas

legit.

(1) Als herbeis, prop dels esunys del Circ de Colomers (V»ll d'Aran) (F. Q.)
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2,611. — O. intacta Link— O. ecalca-

rata Costa et Vay. — Aceras densiflora

Boiss. Neotinea intacta Rchb.

(del llatí intactus, intacte, o inèdit, perquè,

tot i ésser una espècie molt estesa a Europa,

no jou descrita abans de Link; ecalcarata, de

calcar, l'esperó, amb la partícula privativa e,

per tenir-lo molt curt; densiflora, per la in-

florescència densa.)

Tuberositats ovoides o subglobuloses, sès-

sils o bé una d'elles breument pediceliada, tija

d'1-3 dm, prima, dreta o flexuosa, d'un verd

pàl•lid, fulles inferiors ovades oblongues, generalment mucronades, les su-

periors oblougues agudes, freqüentment totes amb taques purpúries o brunes,

flors d'un rosa pàl•lid, d'olor de vainilla, petites, nombroses, en espiga densa,

subunilateral, bràctees lanceolades acuminades, membranoses, més curtes

que l'ovari, tèpals ovats lanccolats, aguts, tots connivents en casc, soldats

inferiorment, els laterals un poc gibosos a la base, amb un nervi purpuri,

label un poc més curt que el casc, blanc o rosat, amb línies purpúries, tríjtd,

lòbuls laterals linears, el del mig més ample i més llarg, bífid, esperó sarci-

forme (de 2 mm), 4-5 vegades més curt que l'ovari, dirigit cap baix.

Geografia. — Boscos i pastures de les terres calcàries de la regió mediterrània

:

Aramprunyà, Montalegre, Vidreres; Cadaqués, Costa de Sant Pius V*; Terrassa,

a la Xuriguera; Matadepera, falda de Sant Llorenç del Munt = Puig-reig, Serra-

teix {Fuj., C.!j ; Manresa, a les Ferrares, r. r. r. (Font!) — Abril-Maig.

2,612. — O. ustulata L. — O. parvi-

flora WiUd.

(del llatí ustulatus, passat pel foc, pel color

fosc de la part superior de la inflorescència,

que sembla socarrada; parviflora, de flors pe-

tites.)

Tuberositats ovoides o subglobuloses, sès-

sils, tija d'1-3 <3m, cilíndrica, d'un verd clar,

fulles oblongues lanceolades canaliculades,

verdes, flors purpúries, negroses a l'àpex,

d'olor agradable, petites, en espiga ovoide cò-

nica, densa en l'antesi, després IL•rga, subci-
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lindrica. fluixa a la base, bràctees ovades, vermelloses, més curtes que l'ovari,

tèpals connivents en casc globulós, lliures a la base, d'un púrpura violat,

label mes llarg que el casc, puntejat de púrpura, Irilobat, lòbuls laterals li-

nears, truncats a l'àpex, el del mig més llarg, mes ample, bilobal, lòbuls se-

cundaris quasi paral•lels, amb una petita dent a l'angle, esperó curt (1-2 mm),

igual a un terç o a un quart de l'ovari.

Geografia. — Boscos i pastures: Terrassa, al bosc de la Cirera; Gelida, al peu

del Castell; Montserrat; Montseny, cap a Santa Fe; Sant Hilari, al peu de la

Roca Llarga = Cerdanya, Rocabruna, Camprodon, Olot, Avià, Lluçanès, Guille-

ries, Segaró (Vay.) ; cap a Osor (Cod. !) ; Puig-reig, Merlès, Casserres, Serrateix,

Cardona, Espunyola, Berga (Puj., C.) ; cap a Montcada (Costa) ; Puig-altet, prop

de Prats de Rei (Puigg. !) ; Coll de Daví i altres llocs de Bages (Font) ; Vall d'A-

rau, a Bossòst, Ruda, Aiguamoix (Lleu.), Lés (C. et S.) ; Hospital de Benasc

(Zett.) — Abr.-juny.

2,613. — O. militaris L. O. galeata

Lamk.

(pels tèpals connivents, en forma de casc de

guerrer; galeata, de galeatus, cobert amb el

casc elm.)

Tuberositats ovoides o subglobuloses, tija

de 2-4 dm, robusta, dreta o flexuosa, íulles

oblongues lanceolades, verdes, lluents, grans,

flors d'un rosa cendrós, puntejades de púrpu-

ra, nombroses, en espiga densa, oblonga, bràc-

Orchis militaris tecs ovades acuminades, rosades, molt més
" curtes que l'ovari, tèpals connivents en casc

ovoide acuminat, d'un color rosat o grisenc, amb venes i punts d'un violat

fosc, els externs soldats a la base, els interns més estrets, label blanc o d'un

rosat clar amb taques purpúries, tripartit, particions laterals linears, diver-

gents, la del mig cuneïforme, més ampla i més llarga, bilobada, amb els lòbuls

divergents, el doble d'amples i de curts que els laterals del label, esperó dirigit

cap baix, subinflat a l'àpex, truncat, niés curt que la meitat de l'ovari.

Geografia. — Boscos àrids i costes calcàries : Comarca d'Olot, Platraver, d'on

baixa fins a Beuda (Vay.!); comarca de Bages, vora del Llobregat, davant de la

Sala de Sant Ponç ; Sallent, Puig-reig, Merlès, Casserres, Serrateix, Cardona,

Espunyola, Avià, Berga, Capolat (Puj., C.) -— Maig-Jiiny.
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2,614. — O. Símía Lamk. — O. cerco-

pitheca Poir. — O. tephrosanthos Vill.

(del llatí simia, la mona, per la figura del

label; cercopitheca, de cercopithecus, la mona;

tephrosanthos, de ti'fpoç, cendra, i òtvOoç, flor,

pel color cendrós de les flors.)

Tuberositats ovoides o subglobuloses, tija

de 2-4 dtn, dreta o subflexuosa, bastant ro-

busta, fulles oblongucs, verdes, lluents,

grans, flors pàl•lidament rosades o cendroses,

puntejades de púrpura, en espiga bastant

curta, ovoide, densa, bràctees lanceolades acu-

minades, generalment rosades, subescarioses, més curtes que l'ovari, tèpals

connivents en casc ovoide acuminat, grisencs, puntejats de rosa per dins, els

externs llargament acuminats, els interns linears, un poc més curts, label

tripartit, amb les particions laterals linears, molt estretes, paral•leles, termina-

des en punta, la del mig paralielogràmica, amb dues lacínies semblants a les

divisions laterals, totes quatre linears, paral•leles, enteres, rncorhades, gene-

ralment purpúries, esperó dirigit cap baix, la meitat més curt que l'ovari.

Geografia. — Boscos i pastures àrids : Sant Llorenç del Munt, cap a Santa Agnès,
r. r. r. = Mare de Déu del Coral, Monars, r. ; muntanyes d'Olot, Vidrà, Sant Quirze

de Besora, cap a la baga de Bellmunt ; a l'altra banda del Ter, cap a Sant Boi

;

Mare de Déu del Munt, Segaró, Vilademires, bosc d'Esponellar, etc. (Vay.) ; Vic

(Masf.) ; cap a Puiglagulla (Puig.!), boscos de Ripoll (Ter.), Santa Maria de l'Es-

tany (Font) — Abr.-juny.

Orchis Sfmia

Orchis Mório

caulinars embeinadores, flor:

2,615. — O. Mório L.

(amb els noms de Testiculus morionis, testicle

de ximple de bufó, Cynosorchis raorio, i al-

tres, els botànics prelinneans designaren di-

verses orquídies de label acolorit i puntejat com
el vestit d'un pallasso, i d'una d'aquelles

Linné en feu la seva espècie.)

Tuberositats ovoides o subglobuloses, tija

d '1-4 dm, dreta, angulosa, freqüentment te-

nyida de violeta a l'àpex, fulles oblongues lan-

ceolades, les inferiors patents arquejades, les

s purpúries, violades, rosades o blanques, en

348

I



FLORA DE CATALUNYA
Orquidàcies. G. 704. - Orchis.

nombre de 6-12, reunides en espiga curta i fluixa, bràctees oblongues lanceo-

lades, menibranoses, les inferiors trinèrvies, verdes o purpúries a l'àpex,

iguals a l'ovari o més llargues, tèpals connivents en casc subglobulós, lliures,

molt obtusos, amb nervis verds, label més anvple que llarg, poc més llarg que

el casc, subtrilobat, lòbuls laterals més grans, franjats fistonats, el del mig
escotat, esperó cilíndric, horitzontal o ascendent, subcomprimit , truncat, un
poc més curt que l'ovari.

Raça O. picta Lois., ap. R0U3' — Fulles lanceolades, estretes, flors la

meitat més petites, poc nombroses, lòbul mitjà del label molt curt, amb taques

molt marcades al centre i als lòbuls laterals, esperó claviforme, truncat però

no bífid, quasi igual a l'ovari.

Raça O. Champagneuxíi Barnéoud ~ Tuberositats llargament pedicel•la-

des, label plegat al mig, no pla, esperó bítld, a penes més curt que l'ovari.

Creix a motes, per les tuberositats suplementàries que produeix els anys que

floreix malament (Camus, p. 107)).

Geografia. — Prats, pastures i clarianes dels boscos: Terrassa, r. ; Coll Cardús,

sobre l'estació d'Olesa ; Arainprunyà, sobre Gavà ; cap a Lloret de Mar, no escassa ;

vores del Segre, a Menàrguens = Cadaqués (Trèni.), la Cellera (Cod.!). La laça O.

picta Lois., a Vallvidrera (Sen., in litt.). La raça O. Champagneuxii Barnéoud, a

Terrassa = Prop de Barcelona (Salv. !), Vallvidrera, Valldoreix, Montcada, Reixac,

etc. (Costa). — Març-Juny.

Orchis tridentata

2,616. — O. tridentata Scop. — O. va-

riegata All. — O. brevilabris Fisch. et

Mey.

(pels tèpals externs concrescents inferiormcnt i

lliures al capdemunt, formant com tres dents.)

Tuberositats ovoides o subglobuloses, tija

de 2-3 dm, cilíndrica, flexuosa, freqüentment

angulosa a l'àpex, fulles oblongues lanceolades,

les inferiors obtuses, les superiors agudes,

flors purpúries o de color lila, en espiga curta,

subglobosa, després ovoide, densa, bràctees

lanceolades agudes, uninèrvies, membranoses,

iguals a l'ovari, tèpals connivents en casc, soldats a la base i divergents a

l'àpex, els externs ovats lanceolats, aguts, d'un violat clar amb nervis pur-

puris, els interns linears, estrets, label d'un lila clar, amb punts purpuris,

trííid, lòbuls laterals linears espatulats, truncats oblíquaraent i denticulats,

el del mig transovat cuneïforme, més llarg, hilobat, amb els lòbuls secundaris
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denticulats a l'àpex i amb una dent a l'angle, esperó dirigit cap baix, més
llarg que la meitat de l'ovari.

Geografia. — Llocs hcrbosos dels turons 1 inuutanyes : Montseny, prop de Santa

Fe, 13 maig del 1907, Icgi = Alberes, d'Argelés a Port Vendres, r. r. (Gaut.). —
Abril-Juny.

2,617. — O. làctea Poir.

tata p acuminata G. et G.

O. triden-

(pel color de les flors, d'ioi blanc de llet ; drl

llatí lacteus, propi de la llei.)

Hom la distingeix de l 'espècie anterior, amb
la qual té gran afinitat, per la seva menor talla

(i-2'5 dm), per ésser més robusta i tenir les

flors, ordinàriament, més petites, rosades o

blanquinoses, puntejadcs de púrpura, el label

profundament trífid, amb el lòbul mitjà fla-

beUiforme, denticulat o no, puntejat, freqüent-
~ "

ment indivís i més llarg que els laterals, que

són bastant amples i quasi formen una creu amb ell, i l'esperó poc més llarg

de la meitat de l'ovari. Es una espècie polimorfa d'aspecte semblant al de

l'anterior.

Geografia. — Costers i pastures seques de les terres del migdia : Garrigues i

brossall de Riumors, prop de Castelló d'Empúries (Sen.!); iguals localitats que

l'anteiior (Gaut.). — Març-Maig.

Orchis làctea

Orchis corióphora

2,618. — O. corióphora L.

(del grec /.ópiç, ía xinxa, i 'fépto, jo porto,

per la fortor de xinxes o de bernat pudent que

fan les flors. )

Tuberositats ovoides o subglobuloses, sèssils,

tija de 2-4 dm, dreta, primeta, fuUosa fins a

la inflorescència, fulles lanceolades acumina-

dcs, subcanaliculades, dretes, verdes, les in-

feriors bracteïformes, flors d'un vermell bru

barrejat de verd, amb forta olor de xinxes,

petites, nombroses, en espiga oblonga, estreta,
"

densa, tèpals connivents en casc, acuminats,

els externs ovats, soldats, d'un púrpura vinós, amb nervis verds, els interns
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lanceolats, label trilobat, petit, un poc més llarg que el casc, purpuri vinós,

puntejat de vermell i de verd, amb els lòbuls laterals rombaís, desigualment

dentats o fistonats, el del mig ovat lanceolat, enter, un poc més llarg que els

laterals, esperó cònic, penjant, lleugerament arquejat, més curt que l'ovari.

Gaografia. — Prats humits i llocs lierbosos : Cerdanya, a les Escaldes i a altres

llocs del Pireneu = Pireneus (Bolòs!) ; cap a vSolsona (Bub.), Vic (Masf.). — Maig-
Jutiy.

2,619. — O fràgrans Poll. — O. corió-

phora var. fràgrans G. et G O. co-

rióphora p Polliniana Rchb. O. corió-

phora ssp. fràgrans Camus
(del llati fràgrans, fragant, per la bona olor

que fa.)

Té l'aspecte de l'espècie anterior, però és

més prima, de coloració més clara, amb les

bràctees relativament més llargues i més mem-
branoses, les flors petites, d'olor de vainilla,

d'un púrpura brut o verdós, amb el casc més

llargament acuminat, esperó igual al label o

més llarg, aquest més estret i més llarg que en el tipus, de lòbuls laterals

subquadrangulars, menys divergents i més fistonats.

Geografia. — Boscos i prats de les terres del migdia i del litoral: Abunda al

peu de l'estació de Castelldefels ; Viloví del Penedès = Ripoll (Costa) ; Camprodon,
Vidrà, Olot, Segaró, Vilafant (Vay.), Tortellà (Tex. !), Puig-reig, Casserres, Se-

rrateix, Cardona, Espunyola, Berga (Puj., C. !); Cabanes, Manlleu (Sen.) — Maig-
Juny.

Orchis fràgrans

Orchis bifólia

2,620. - O. bifólia L ~ Platanthera
bifólia Rich.

(perquè només sol tenir dues fulles.)

Tuberositats fusiformes acompanyades de

fibres llargues i gruixudes, tija de 2-5 dm,

dreta, robusta, estriada, angulosa a l'àpex,

amb 2-3 beines brunenques a la base, dties,

rarament 3-4, fulles basilars, graus, ovades

oblongues, obtuses, peciolades, verdes, les su-

periors bracteïformes, agudes, flors blanques,

grandetes, oloroses a la tarda, en espiga mul-

tifllora bastant fluixa, bràctees oblongues lan-
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ceolades, herbàcies, multinèrvies, quasi iguals a l'ovari, tèpal extern mitja

ampUimeni ovat triangular, obtús, els laterals externs oblongs, estesos, els

dos laterals interns falcifor^nes, connivents amb el superior, iabel linear obtús,

enter, d'un verd grogenc com l'esperó, que és filiforme alenat, quasi horit-

zontal, arquejat, 1-2 vegades niés llarg que l'ovari, anteres estretes, de bosses

pol•líniques acostades i paral•leles, ovari subsèssil, retort, sigmoide.

Geografia. — Boscos i prats : Falda de Sant Llorenç del Munt, la Barata, Obac

;

Sant Salvador, sobre Olesa; Montserrat, Bages, Montseny, Sant Hilari, Guilleries,

Ribes, Cerdanya, Vidreres = Muntanyes del litoral (Costa), Pireneus, Olot, Llu-

çanès, Vidrà, CoUsacabra, Alt Empordà (Vay.), Torrefarrera, Lleida (Nuet!),

Vic, c. (Masf.) ; vores de la Muga, prop d'Hostalets (Sen.), Prats de Molló, Coll

de Pal, Carençà, la Perxa, Font Romeu (Gaut.) ; Vall d'Aran, a Lés, les Bor-

des (Llen.)- — Maig-Junj'.

Orchis montana

2,621. —O. montana Schm. — Platan-

thera montana Rich.; subsp. de l'ante-

rior apud Rouy P. chlorantha Rchb.

(montana, perquè sol fer-se en llocs muntanyo-

sos; chlorantha, per les flors d'un groc verdós

molt pàl•lid.)

Difereix de l'espècie anterior per les tube-

lositats ovoides, petites, per la tija més robus-

ta (3-6 dm), amb les fulles quasi sempre en

nombre de 3-4, amplament ovades, curtes, brus-

cament contretes a la base, per les flors més

grans, en espiga oblouga, fluixa, amb els tèpals externs connivents en casc

més rodó, més curts, més amples i el del mig més amplament ovat, els laterals

ovats triangulars, els dos interns oblongs, semilunars , esperó més curt, sub-

claviforme, i sobretot per les anteres separades, divergents inferiorment. Es
més primerenca que l'O. bifolia (uns 20 dies).

Geografia. — Boscs i pastures, com l'anterior, però menys freqüent: Serralada

superior del Vallès, a la Mata ; vSant Salvador ; no escassa a Sant Hilari i Mont-
soliu; serra del Coll, a les Guilleries = Ribes, Cerdanya, Olot (Vay.) ; cap a Vila-

drau, Castelldefels (Costa), Prats de Rei (Puigg. !); Puig-reig, Sallent, bosc de
Giuebret, Casserres, Serrateix, Espunyola, .A.vià (Puj., C. !); Bellmunt, Tibidabo
(Sen.!), Altar (Queralt!) — Maig-Juny.
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2,622.

Sims

O pàllens L. — O. sulphúrea

(pel color pàl•lid de les flors; sulphúrea, pel

color sulfuri de les flors.)

Tuberositats ovoides, bastant grosses, tija

de 3-4 dm, subangulosa a l'àpex, fulles am-
plament transovades o bé oblongues, dilatades

sota l'àpex, verdes, no tacades, flors d'un groc

pàl•lid, mitjanes, d'olor de saiic, bràctees gro-

guenques, lanceolades acuminades, membrano-
ses, uninèrvies, més llargues que l'ovari, tèpals

externs lliures, obtusos, els laterals estesos o

reflexos, els interns i el superior connivenis, label més llarg i d'un groc més

viu que els tèpals superiors, envellutat, trilobat, amb els lòbuls laterals ro-

dons, enters o subescotats, el del mig enter, escotat o subbilobat, esperó cilín-

dric, obtús, horitzontal o ascendent, d'un blanc groguenc, quasi igual a

l'ovari.

Geografia. — Boscos i pastures de les altes muntanyes : Vall d'Aran, cap a

Artiga de Lin; falda de les Maleïdes (Lap.) ; Pireneu oriental (Coste)
;
paratges

troiiterers, en el límit superior de l'avet (Gaut.). — Abr.-Juny.

2,623. — O. provincialis Balb — O.

Mório var. provincialis Poll.

(perquè fou descoberta a Provença.)

Tuberositats ovoides, bastant grosses, tija

d''i-3 dm, fulles oblongues lanceolades o lan-

1

ceolades agudes, mucronades, no dilatades sota

l'àpex, freqüentment tacades de bru, flors d'un

I

blanc groguenc, grandetes, poc nombroses, en

i
espiga ovoide, després allargada, fluixa, bràc-

I

tees linears lanceolades, acuminades, membra-
I

Orchis provincialis
; noscs, les iuferiors trinèrvies, les superiors uni-

'

"
' nèrvies, aproximadament iguals a l'ovari o més

curtes, tèpals externs oblougs obtusos, lliures, els laterals estesos, els in-

terns un poc més curts, connivents amb el superior, label quasi igual als

altres tèpals, d'un groc pàUid amb pics purpuris, envellutat, profundament

inlobat, amb els lòbuls quasi iguals, els laterals obtusos, reflexos, un poc

vjistonats, el del mig més llarg, truncat escotat, esperó d'un blanc groguenc,

claviforme, arquejat, ascendent, truncat o subbilobat, quasi igual a l'ovari.
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Geografia. — Boscos i costers embrossats : Sani Llorenç del Munt, Coll Cardús,

Obac, Guitart, cap a la Font de la Cirera ; altures de Cadaqués ? = Llocs mun-
tanyosos de l'Ametlla del Vallès (Bofill); la Garrinada, prop d'Olot (Fontfreda),

Coll de Malrem (Vay.)
; Pireneu oriental, a Vallbona (Timb.) — Abril-Mai;?.

2,624. — O. laxiflora Lamk.

(per les flors agrupades en inflorescència flui-

xa, laxa.)

Tuberositats ovoides o subglobuloses, tija

de 3-5 dm, cilíndrica, subangulosa a l'àpex,

freqüentment tenyida de violeta a la part su-

perior, fulles linears L•nceolades, agudes, ca-

renades, acanalades, verdes, no tacades, flors

bastant grans, d'un púrpura violat, en espiga

subcilíndrica, llarga, fluixa, bràctees lancea-

lades acuminades, vermelloses, multinèrvies,

iin poc més curtes que l'ovari, tèpals lliures,

els externs oblongs obtusos, estesos, després reflexos, els interns més curts

i connivents amb el superior, label ample, obcordiforme, d'un púrpura violat,

subtrilobal, lòbuls laterals fortament reflexos, un poc fistonats, el del mig

curt, quasi nul, de manera que el label sembla bilobat, esperó horitzontal o

ascendent, dilatat i escotat a l'àpex, a penes un terç més curt que l'ovari.

Geografia. — Prats humits o estancats: Gualba, al peu del Montseny; Sant

Hilari i Montsoliu ; Sils = Castelldefels, Montcada, Sant Fost ; Pireneu oriental

(Costa) ; Olot, Vidrà, Lluçanès, Castelló i gran part de l'Empordà, Cerdanya (Vay.)
;

Vic (Masf.) ; Vilarnadal, Campmany (Sen.), .\lfar (Queralt!) — Maig-Juny.

Orchis laxifíora

Orchis màscula

2,625. — O màscula L.

(de masculus, mascle, perquè així l'anomena-

ren alguns botànics prelinneans : Orchis morio

mas, de Bauhin.)

Tuberositats ovoides o subglobuloses, tija

de 2-4 dm, nua, angulosa, freqüentment tenyi-

da de violeta a l'àpex i amb taques d'un púr-

pura més fosc, fulles oblongues lanceolades,

im poc dilatades cap a l'àpex, ordinàriament

amb taques purpúries a la base i sobre les bei-

nes, flors violades purpiíries o rosades, comu-

nament bastant nombroses, en espiga cilíndri-
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ca, laxiúscula, bràctees lanceolades agudes, purpúries, les superiors més cur-

tes que l'ovari, les inferiors iguals a ell o més curtes, tèpals externs lliures,

drets, estesos, els interns més curts i ± connivents amb el superior, iabel

inés llarg que els tèpals externs, d'un violat purpuri, puntejat, trilobat, lò-

buls laterals jistonats, arrodonits pel darrera, el del mig més llnrg, més ample,

dilatal i hilobat, amb els lòbuls secundaris fistonats o enters, esperó suhci-

líndric u subclaviforme, horitzontal o ascendent, igual a l'ovari.

Geografia. — Boscos i prats: Obac, Montserrat, cim de Sant Llorenç del Munt;
Núria, Cerdanya = Cap a Montcada i Reixac (Costa), Coll de Vernadell, Roca-

bruna, Camprodon, Olot, Platraver, Guilleres, Gavà (Vay.), Vic, r. (Masf) ; Vall

d'Atan, a Hossost (C. et S.) — Abr.-Juny.

Orchis ràllax

2,626. - O. fàUax Wk. et Lge. — O.

brevicornis p fàllax De Net. - O. pàtens

3 fàllax Rchb. (V. Camus, fig. 582).

(del llatí fàllax, fal•laç, perquè es pot confon-

dre amb plantes afins.)

Tuberositats ovoido-oblongues , tija de 2-3

decímetres, robusta, fulles oblongiies lanceo-

lades, quasi totes basilars, amb taques brunes,

flors intensament purpúries, grandetes, en es-

piga cilíndrica, fluixa, bràctees lanceolades li-

nears, acuminades, unincrvies, purpúries, poc

més curtes que l'ovari, tèpals externs ovats obtusos, estesos, rosats, te-

nyits de verd, tèpals interns mé•< estrets i més curts, connivents, Iabel tacat

d'un púrpura més fosc, trilobat, de lòbuls quasi iguals, bastant profunds,

deniiculats, esperó cilíndric, quasi igual a la llargada del Iabel.

Geografia.

Abr.-Maig.

Entre els matolls tic Montalegre, i travessia a Vallvidrera (Costa) —
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m
Orchis pyramidalis

2.627. ^ O- pyramidalis L. — Ana-
camptis pyramidalis Rich. Aceras py-

ramidalis Rchb.

(per la inflorescència apiraniidada.)

Tuberositats ovoides o subglobuloses, tija

de 2-6 dm, bastant robusta, poc fullosa supe-

liormeiit, fulles linears lanceolades, llargues,

agudes, d'un verd clar, les superiors bracteï-

formes, flors d'un rosa viu, petites, nombro-

ses, en espiga cònica, densa, després oblonga,

bràctees linears, rosades, amb 1-3 nervis, iguals

a l'ovari, tèpals lliures, els externs ovats lanceolats, aguts, subcarenats, els

laterals estesos, els interns un poc més curts, connivents amb el superior,

label trilobat, de lòbuls quasi iguals, oblongs obtusos, els laterals un poc més
amples, subfistonats, el del raig subcilíndric, a vegades mucronat, esperó

prim, filiforme, dirigit cap baix, igual a l'ovari o més llarg.

Geografia. — Costers i boscos àrids ; Freqüent a les costes de Garraf, turons

del Vallès, Montserrat i Bages = Litoral i muntanyes intermèdies fins a Ripoll

(Salv.), Vic (Masf.), Torelló, Bellmunt, Llers, Molins (Sen.), Virumbell, Segaró,

etcètera. (Vay.), Olot (Bolòs), Cardona (Costa), .Mfar (Queralt!) -- Maig-Jul.

2.628. O. conopea L Gymnadé-
nia conopea R Br.

(del grec v.újviü'\i, mosquit, per l'esperó llarg i

prim, com la trompa d'aquell insecle. )

Tuberositats digitades, tija de 2-5 dm, dre-

ta, cilíndrica, verda, fulles lanceoludes linears,

carenades, d'un verd glaucescent, les inferiors

embeinadores, les superiors bracteïfonnes, to-

tes agudes, flors d'un rosa carmí viu, petites

(8-10 mm), d'olor agradable, particularment a

la tarda, en espiga cilíndrica, llarga, densa,

bràctees lanceolades acuminades, herbàcies, tri-

nèrvies, iguals a l'ovari o més llargues, tèpals externs laterals obtusos, molt

oberts i descendents, el superior i els dos interns un poc connivents, label

estès, transovat, més ample que llarg, contret a la base, trilobat, an:b els lò-

buls quasi iguals, curts, ovats, obtusos, esperó filiforme alenat, arquejat,

prop de dues vegades més llarg que l'ovari, que també és llarg.

Orchis conopea

356



F L R A D E C A T A L U N \" A

Orquidàcies. G. 704. - Orchis.

Geografia. — Prats i costers humits, fins i les altes muntanyes: Montserrat,

prop del turó del Moro ; Bages, especialment a la part oriental
;
prats del Pireneu,

Cerdanya, les Escaldes; Montseny, a Santa Fe = Ripoll (Salv. !), Rubió; Gurb,
prop de Vic (Puigg. !); Olot, Vidrà, Lluçanès, Guilleries, Alt Empordà, Segaró,
Banyoles (Vay.) ; Puig-reig, Merlès, Casserres, Serrateix, Espunyola, Avià ^Puj. C.)

;

Vic (Masf.) ; Sant Martí Sacalm, el Far, les Planes (Cod.!) ; Vall d'Aran, a Bossòst
(Compn. !); Castatiesa (Costa), Fiscal (Nuet!) — Maig-Ag.

Orchis maculata

2,629. - O- maculata L.

(per les fulles tacades.)

Tuberositats digitades, tija de 3-6 dm, dre-

ta, freqüentment un poc flexuosa i angulosa a

l'àpex, fulles variables, oblongues o lanceola-

des, les inferiors obtuses, les superiors llarga-

ment acuminades, bracteïformes, amb taques

brunes o iiegroscs mig esborrades per la des-

secació, flors d'un lila pàl•lid o rosades, ratlla-

des i puntejades de púrpura, d'olor agradable,

nombroses, en espiga densa, bràctees lanceola-
"

des acuminades, freqüentment purpúries a

l'àpex, herbàcies, reticulades, més llargues que l'ovari, tèpals lliures, els ex-

terns drets, els dos laterals un poc estesos i reflexos a l'àpex, els dos interns

connivents, label estès, trilobat, amb els lòbuls laterals amples, ondats, den-

ticulats, el del mig més petit, curt o allargat, esperó cilíndrico-cònic, dirigit

cap baix, un poc arquejat, més curt que l'ovari.

Geografia. — Prats i boscos frescos : Prop de Terrassa, r. r. ; comuna a Mont-

serrat; Montseny, Sant Hilari; prats pirenencs, Cerdanya, Queralbs, Núria = Sant

Llorenç del Munt, Berga, Peguera (Costa), Olot,

Vidrà, Guilleries (Vay.) ; bosc de Ginebret (Puj.,

C), Vic (Masf.), Alt Empordà (Tex.) ; Bages, a

Santa Maria de l'Estany (Font!), Cabrera (Seu.);

Vall d'Aran, n Bossòst (C. et S.), Vall de Banos

;Timb.) — Maig-Jul.

2,630. - O. sambucina L

(del llatí sambucinus, propi del saiic, perquè

en fa olor. )

Tuberositats inciso-lobades, atenuades fusi-

farmes, no ovoides, tija d' 1-3 dm, robusta,

fistulosa, fullosa fins a l'àpex, fulles obloii-

Orchis sambucina
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gues lanceolades, immaculades, d'un verd clar, flors groguenques o purpúries,

de gorja groga puntejada de púrpura, bastant grans, d'olor de saiic, en es-

piga un poc densa, bràctees d'un verd groguenc, lanceolades, herbàcies, re-

ticulades, les inferiors més llargues que les flors, tèpals lliures, els externs

ovats lanccolats. obtusos, els laterals pàtulo-reflexos, els interns ovats obtu-

sos, connivents, label quasi tau llarg com els tèpals externs, d'un groc fosc

amb pics purpuris, suhorhicular , obscuravwnt irilobat fistonat, esperó d'un

blanc groguenc, cilíndrico-cònic, dirigit cap baix, igual a l'ovari o més llarg.

Geografia. — Pastures i piats de les muntanyes: Sobre Montlluís, al Bac de
Rolxera (Bub.)

; Cerdanya alta. vall del (Juerol ; Canigó (tíaut.) ; Port de Pallars,

les Maleïdes (Lap.) ; Platraver (Bolòs, ex Cohn.) — Juny.

2,631. -- O latifólia L.

(per tenir les fulles rclalwümnit amples.)

Tuberositats digitades, rarament enteres i

napiformes, tija de 3-8 dm, robusta, molt jis-

tulosa, 'angulosa a l'àpex, fulles d'un verd

fosc, amb taques brunes o sense, les inferiors

ovades oblongues, dilatades vers llur meitat,

obtuses, generalment esteses, les superiors lan-

ceolades acuminades, flors purpúries violades,

ratllades i puntejades de púrpura, mitjanes,

en espiga densa, bràctees verdes, freqüentment

reticulades de púrpura, les inferiors més llar-

gues que l'ovari i àdhuc que les flors, tèpals lliures, els externs drets, els la-

terals un poc estesos i reflexos a l'àpex, label puntejat i amb ratlles d'un púr-

pura fosc, trilobat, de lòbuls poc profunds, un poc escotats, els laterals tirats

cap enrera, el del mig més petit, esperó cilíndrico-cònic, dirigit cap baix,

lleugerament arquejat i 101 poc més curt que l'ovari.

Orchis latifólia

Geografia. — Prats limnits i estancats: Comuna al Pireneu, de Queralbs a Núria;

Cerdanya, les Escaldes; Montseny, a Santa Fe = Voltants de Berga (Costa); Set-

cases, Costabona, Mare de Déu del Coral, Rocabiuna (Vay.) ; Moià, Collsuspina

(Font!); al peu del Port de Benasc (Zett.) ; Vall d'Aran, a la Bonaigua, Tre-

dòs (Timb.), Pomero (Llen.) ; Vall de Baüos (Timb.) — Maig-Ag.
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2,632. — O. incarnata L.

(pel color encarnat de les flors.)

Tuberositats profundament palmatilobades,

de lòbuls divergents, tija de 4-8 dm, fistulosa,

freqüentment geniculada a la base, fulles lan-

ctolades, dretes, d'un verd clar, immaculades,

acuminades, llors de color de carn o, rarament,

blanquinoses, puntejades i ratllades de púrpu-

ra, grandetes, en espiga bastant densa, bràc-

tees inferiors més llargues que les flors, tèpals

lliures, els externs laterals ± estesos, ordinà-

riament tacats de carmí, label pla, trilobat, de

lòbuls poc profunds, els laterals més amples que el del mig, tots tres ± arro-

donits, envellutats , amb pics o línies de color carmesí, esperó ciUndrico-cònic,

un poc arquejat, dirigit cap baix, quasi igual a l'ovari.

Geografia. — Prats humits o estancats : Queralbs, Núria ; Montseny, a Santa

Fe = De Seva a Viladrau; Ripoll (Salv. !), Serra de la Pena, prop d'Espluga

(Costa), Olot, Cerdanya (Vay.) ; Puig-reig, Berga, riu Adest, Espunyola; Corbera,

a l'Estany (Puj., C. !), Vic, r. (Masf.), la Presta (Gaut.), Vall de Baiios (Timb.)
;

Vall d'Aran, a Bossòst, Portilló (Llen.) i al llarg del Garona (Zett.) — Maig-Jiil.

Orchis incarnata

359



PUBLICACIONS DE LINSTITUT DE CIÈNCIES

Gènere 705. — NIGRITELLA RiCH.

(Forma diminutiva de nigra, negra, com si diguéssim negreta, pel color negrós

de les flors.)

Flors d'uu púrpura negrós, oloroses, petites, bràctees verdes, pintades de

píirpura a l'àpex, binèrvies, iguals a les dors, que es disposen en espiga

curta, cònica, compacta, tèpals estesos, d'un púrpura fosc, quasi iguals, label

subrombal, dirigit cap dalt (invertit), esperó inflat, obtús, d'un rosa pur-

puri, molt més curt que l'ovari. Tuberositats digitades, tija d'1-3 dm, un

poc angulosa a l'àpex, amb 2-3 beines a la base, fulles nombroses, linears,

carenades, canaliculades, finament denticulades.

^^ l'k
Nigritelta angustifólia

2.633.— N. angustifólia Rich. — N. ni-

gra Rchb. — Orchis nigra Scop.

(angustifólia, de fulla estreta.)

Geografia. — Pastures de les altes muntanyes: Puigllançada, al Cadí; altures

de Núria = Prats de Núria (Salv. !) ; de Setcases a Camprodon (Carbó !), Rasos

de Petruera (Costa), Comanegra, Puigsacau, Platraver, altures de Ribes (Vay.
! ) ;

de Costabona a la vall de Llo, Cerdanya (Gaut.), Montgrony (Sen!), Bassivé

(Puj, J.), vall de Baflos, València (Tinib.), Montluda, muntanya de Gausac, ribera

de Viella. Aiguamoix, Ruda, Montgarri (Llen. !) — Juny-Ag.
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FLORA DE CATALUNYA

Gènere 706. — SPIRANTHES RiCH.

(De jTTEípa, espira i av:&o<;, flor, per la inflorescència eu espiga helicuïdal.)

Flors blanques, petites, oloroses, eu espiga multiflora, densa, helicoïdal,

bràctees més llargues que l'ovari, perigoni sublabiat, en angle recte amb
l'ovari, tèpals connivents, soldats en tub inferiorment, lliures a l'àpex, label

sense esperó, enter o franjat. Tija amb poques fulles, que són basilars, tu-

berositats ovoides o fusiformes.

Tuberositats fusiformes, fulles linears lanceolades, dretes, peciolades,

flors poc oloroses, label no escotat, ovari glabrescent

2,634. S. aestivalis.

Tuberositats ovoides, fulles ovades, esteses, subsèssils, flors d'olor de

formiga, label escotat, ovari pubescent . 2,635. S. autumnalis.

2,634. — S. aestivalis Rich.

(perquè és de floració estival.)

Tuberositats jusiformes, tija de 2-3 dm, pri-

ma, cilíndrica, d'un groc verdós, fullosa, fulles

linears lanceolades, obtusiúscules, canalicula-

des, dretes, peciolades, les superiors bracteï-

forraes, les inferiors reduïdes a les beines, flors

blanques, poc oloroses, i solament després de

la posta del sol, espiga dreta, molt densa, bràc-

tees lanceolades, canaliculades, més llargues

que l'ovari, tèpals connivents, un poc oberts a

l'àpex, els externs lanceolats, obtusiúsculs,

pubèruls, els interns espatulats, label oval obhng, franjat o fistonat al

marge, no escotat, ovari glabrescent, càpsula generalment vermellosa a la

maturitat.

Geografia. — Prats humits o pantanosos : Montseny, al peu del Salt de Gualba

;

Vall de Ribes = Entre els joncs, a Castelldefels, i muntanyes pròximes a Barcelona

(Costa), Cadaqués (Trèm.), Baget, sobre Camprodon (Bub.) ;
Banyuls (Gaut.) —

Juny-Ag.
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PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES
Orquidàcies. G. 706. vSpiranthes.

2.635. ~ S. autumnalis Rich.

(perquè és de floració autumnal.)

Tuberositats ovoides, generalment dues, a

vegades 3-4, tija de 2-3 dm, cilíndrica, prima,

flexuosa, quasi nua, pubescent a l'àpex, amb
fulles bracteïformes, fulles ovades o ovades

oblongues, atenuades en curt pecíol, en rosetó

lateral, flors blanques, d'olor de formigues, en

espiga estreta, molt densa, bràctees ovades

acurainades, pubescents, blanques al marge,

més llargues que l'ovari, tèpals sacciforraes a

la base, connivents, els externs lanceolats li-

nears, obtusiúsculs, els interns més curts i més estrets, label quasi tan llarg

com els tèpals externs, transovat, canaliculat, franjat fistonat al marge, es-

cotat a l'àpex, ovari transovoide, pubescent.

Spirantbes autumnalis

Geografia. — Boscos i pastures àrids : Freqüent als boscos dels voltants de

Terrassa = Marina de Viladecans
;
prop de Torelló (Costa) ; Vilainala, Siurana,

Olot, Vidrà, Lluçanès, Guilleries, Segaró, Lledó (Vay.), la Cellera (Cod.), Puig-

reig, Casserres, Espunyola, Avià (Puj. C), Vic, Vilatorta (Masf.), Cabanes (Seu.),

Prats de Molló (Gaut.) ; Vall d'.\ran (Puj., J.), camí del Portilló, per Bossòst iLlen.) —
Octubre-Nov.
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FLORA DE CATALUNYA

Gènere 707. — GOODYERA R. Br.

(Gènere dedicat a John Gúodyer, botànic anglès del segle xvii.)

Flors blanques, petites, en espiga helicoïdal unilateral, curta, densa,

pubescent glandulosa, bràctees lanceolades acuminades, més llargues que

l'ovari, tèpals connivents en tub a la part inferior formant un angle quasi

recte amb l'ovari, tèpal extern mitjà horitzontal i aplicat als dos laterals

interns un poc estesos, label també estès, no contret en la seva part mitjana

ni esperonat, fortament gibós a la base, amb el limbe breument prolongat en

llengüeta acanalada, recorbada cap baix, ovari dret, atenuat en pedicel retort.

Rizoma articulat, prim, ramificat, serpentejant, estolonífer, tija d'1-2 dm,

ascendent, prima, flexuosa, pubescent sobretot a l'àpex, fulles verdes, amb
nervis vermellosos, anastomosats, formant un conjunt reticulat, les inferiors

ovades agudes, bruscament contretes en pecíol embeinador, les caulinars

lanceolades linears, aplicades a la tija, bracteïformes.

1



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Gènere 708. - CORALLORHIZA R. Br.

(De xopàXXov, coral, i píÇa> arrel, pel rizoma coraHoide d'aquesta planta.)

Flors blanques verdoses, puntejades de púrpura, petites, penjants, en

nombre de 4-12 en espiga curta i fluixa, bràctees diminutes, membranoses,

coriàcies, agudes, tèpals lliures, connivents, els externs sublinears, reflexos

al marge, els interns un poc més curts, oblongs, groguencs, puntejats d'un

bru vermellós, label un poc més curt que els tèpals externs, dirigit cap baix,

estès, trilobat, amb dues callositats paral•leles a la base, linears, lòbuls late-

rals petits, drets, el del mig ovat, subtrilobat, blanc, estriat i puntejat de

púrpura a la base, esperó curt, sacciforme, ovari no retort, sostingut per un

pedicel curt i retort. Rizoma tortuós, ramificat, coral•liforme, tija d'1-2 dm,

prima, verda, afil•la, amb algunes escames embeinadores.

F^W^
Corallorhiza innata

2,637. C. innata R. Br.

(del IL•lí innatus, no nat, perquè floreix sense

heure fulles, com el Limodorum abortivum.)

Geografia. — Boscos de les altes muntanyes, poc abundant en petites colònies

al peu dels arbres vells, a les selves de faigs i avets : Pireneus (Costa, Camus)
;

boscos humit'S i molsosos del Portilló (I,leii.!; vidit Pau) ; Mèlies i Canejan (Lap.).

N. B. Tot i que Bubani la inclou entre l.es espècies repudiatae, afirmant cate-

gòricament que quantum scíq in Pyrenaeis non vivit (FI. Pjt., IV, p. ss)- és beu
ceri que Llenas la recollí en el lloc indicat, el mes de juny del 1909.
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FLORA DE CATALUNYA

Gènere 709. — EPIPOGON GMEL.

(Del grec itci, sobre, i Kwywi, barba, perquè, no havent-hi torsió a l'ovari,

el label resta superior i té la forma d'una barba.)

Flors groguenques, tacades de púrpura, oloroses, bastant graus, penjants,

en nombre de 2-3 en espiga curta, bràctees membranoses , ovades, blanqui-

noses, tèpals d'un blanc groguenc, canaliculiats, obtusos, lanceolats, els

laterals interns més amples que els externs, label erecte, ample, trilobat,

amb els lòbuls petits, estesos, arrodonits, el del mig gran, còncau, iistonat

al marge, amb crestes purpúries, esperó sacciforme, ascendent, ovari ovoide

globulós, no torçat però sostingut per un pedicel retort .Rizoma ramificat, co-

raHiforme, de branques escamoses, tija d'1-2 dra, cilíndrica, fistulosa, gro-

guenca, afiUa, amb beines truncades, separades.

Epipógon aphjrUum

2,638. — E. aphyllum Swartz — E.

Gmelínii Rich.

(perquè és afiMe ; Gmeliuii, perquè fou dedi-

cada a Johann Georg Gmelin, autor de lu

Flora sibirica.)

Geografia. — Boscos on\brosos, paràsita sobre les

arrels de diverses coníferes i del faig ;
planta poc

abundant i d'habitació poc estable, puix que des-

apareix freqüentment durant diversos anys (Ca-

mus, p. 365) : Piieneu central, raríssinia (Bub)
;

prop de Luchon, a la Cascada de l'Infern (Timbal

i altres) — Jul.-Set.
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PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Gènere 710. — LIMODORUM RiCH.

(Transcripció errònia de aíjxóStüpov, emprat per Teoírast per a designar una

planta paràsita de flor vermella.)

Flors violades, amb estries més fosques, grans, en nombre de 4-20 en

espiga llarga i fluixa, bràctees grans, iguals a l'ovari o més llargues, tèpals

'counivents, els externs d'un violat clar, els laterals oblongs lauceolats, el

del mig més ample, còncau, els interns més curts i més estrets, label ovat,

canaliculat, contret i subarticulat a la base, un poc més curt que els tèpals

externs, groguenc, pintat de violat amb venes més fosques, dirigit cap enda-

vant, ondat i cresp al marge, esperó alenat, dirigit cap baix, d'un violat

pàl•lid, tan llarg com l'ovari, que no és retort, però ho és el pedicel que

el sosté. Rizoma amb fibres radicals pregones, membranoses, tortuoses,

gruixudes, fasciculades, tija de 4-6 dm, robusta, fistulosa, verda tacada de

violat, afil•la, però amb escames embeinadores d'un verd morat.

2,639. — L. abortívum Swartz.

(del llatí abortivus, avortat, perquè és una

planta sense fulles.)

Geografia. — Clarianes dels boscos, paràsita o

sapròfita sobre les arrels dels arbres : Alzinars i

pinedes del Vallès, a l'Obac, Matadepera, Sant Llo-

renç del Munt ; Vidreres, Bages = Des d'Alella

(Salv. !) i altres llocs del litoral fins al Pireneu

(Costa) ; Vic, r. (Masf.), Llers, Molins, Requesens

(Sen.), Alberes (Gaut.) — Maig-Juny.
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FLORA DE CATALUNYA

Gènere 711. — NEOTTIA L.

(De varj-rceíï, niu, al•ludint ;i la íonna del rizoma de l'espècie següent)

Flors rosses, ascendents, nombroses, en espiga multiflora, compacta sobre-

tot a l'àpex, acompanyada de bràctees lanceolades agudes, la meitat més
curtes que l'ovari, tèpals lliures, còncaus, consistents, label dues vegades

més llarg que els altres tèpals, estès, dirigit cap endavant, còncau i gibós a

la base, trilobat, lòbuls laterals dentiformes, el del mig molt mes gran,

insensiblement dilatat vers l'àpex, bilobat, amb els lòbuls ovats, arquejats,

divergents, fistonats, esperó nul, ovari no retort sostingut per un pedicel

que ho és. Rizoma de fibres grumolloses, fràgils, que simulen en conjunt

un niu d'ocells al peu i al costat de la tija, aquesta de 2-4 dm, robusta, cilín-

drica, d'un blanc groguenc, pubèrula, glaudulosa a l'àpex, afilla, però amb
escames embeinadores, les superiors un poc més llargues

;
planta amb as-

pecte à'Orobanche.

2,640. — N. Nidus-avis Rich.

(correspon a í'Ophrys Nidus-avis de Linnc,

niu d'ocell, per la forma del rizoma.)

Geografia. — Boscos ombrosos, no tan rara a la

regió mediterrània com ha estat suposat : Obac,

alzinar de la Serra del Pou ; serra de Sant Llorenç

del Munt a la Mata ; Coll de Daví ; Montserrat, al

peu de l'ermita de vSant Miquel ; Montseny, a Sant

Marçal, a la Font de les Basses ; Berguedà, al Bosc

de Noucomes = Montserrat (Salv. !), Comanegra,

Vidrà, Montsoliu, Osor, Guilleries, Mare de Déu
del Mont, etc. (Vay.) ; muntanya de Queralt, Ca-

polat (Puj., C), Tibidabo (Sen. !) ; Vall d'Aran, a Moutgarri (Timb.), Artiga de

Lin, ribera de Viella (Uen.) ; Hospital de Benasc (Zett.), sobre Banyeres (Lezat). —
Maig-Jul.

Neóttia Nidus-avis
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PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Gènere 712. — LISTERA R. Br.

(Gènere dedicat a Martin Lister, metge i naturalista anglès del segle xvii)

Flors verdoses, en espiga fluixa, tèpals subconnivents, label molt més
llarg que els altres tèpals, penjant, sense esperó, amb dos lòbuls laterals

dentiformes i el del mig lingüiforme i bífid, masses pol•líniques bipartides,

ginostem molt curt i acuminat, ovari subglobulós, no retort, però sí el pedicel
;

dues fulles oposades vers la meitat de la tija, arrel fibrosa.

Fulles ovades obtuses, amb 7-9 nervis, glabres, label oblong, divisions

laterals del lòbul mitjà paral•leles, obtuses L. ovata.

Fulles cordiformes, obtuses, amb cinc nervis, lluents, label netament

trilobat, divisions laterals del lòbul mitjà divergents, acuniinades.

L. cordata.

2,641.— L. ovata L, — Neóttia latifó-

lia Rich.

(per les fulles ovades.)

P'ibres radicals nombroses, llargues, grui-

xudetes 1 fiexuoses, tija de 2-6 dm, dreta, pu-

bescent, cilíndrica, verda i amb algunes peti-

tes bràctees a la part superior, angulosa a la

inferior, amb 2-3 beines brunes a la base, dues

fulles grans, situades vers la meitat de la tija,

molt acostades i aparentment oposades, ampla-

ment ovades obtuses, mucrouades, semiample-

xicaules, amb 7-9 nervis, esteses, flors d'un

verd groguenc, petites, nombroses, dretes, en espiga llarga i fluixa, bràc-

tees ovades acuminades, verdes, petites, més curtes que el pedicel, tèpals ex-

terns còncaus, ovats, connivents en casc, els interns estrets, linears, label

penjant, oblong subtrilobat, lòbuls laterals cap a la base, dentiformes, el

del mig unes tres vegades més llarg que els tèpals externs, subcuneïforme,

profundament bífid, de lòbuls linears, obtusos, quasi paral•lels.

Geografia. — Clarianes dels boscos orabrosos ; Sant Hilari, no escassa al peu de la

Roca Llarga = Plana de Vic (Salv. !, Masf.), Olot (Bolòs!), Berga (Grau), Vidrà,
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FLORA DE CATALUNYA
Orquidàcies. G. 712. - Listera.

Sant Quirze de Besora, Olot, Collsacabra, Guilleries, Montseny (Vay.) ; Font d'Es-

tenalles, a la serralada superior del Vallès, r. ; Bosc de Ginebret (Puj., C. !) ; la Ce-

llera (Cod ), vores de la Muga, a Molins (Sen.), Riumors (Queralt!); Vall d'Aran:

Bossòst (Compn. !, in Hb. Cad.), riberes de Viella, Aiguamoix, Ruda (Llen.!), Pla

de Beret (C. et S.) ; sobre Banyeres (Zett.). — Maig-Juny.

2,642. — L, cordata R. Br. — Neóttia

cordata Rich.

(per les fulles cordiformes.)

Fibres radicals subcapil•lars, tija d'1-2 dm,

dreta, prima, subquadrangular, amb dues bei-

nes brunenques a la base, dues fulles situades

vers la meitat de la tija, molt acostades de mane-

ra que semblen oposades, sèssils, ovades cordi-

formes, obtuses, mucronulades, verdes, lluents,

amb cinc nervis, flors verdoses, freqüentment

tacades de púrpura, petites, 5-10 en espiga pri-

ma, fluixa, tèpals externs ovats nbtusos, este-

sos, els interns un poc més estrets, label penjant, estret, visiblement trilohat,

lòbuls laterals situats vers la base i dentiformes , el del mig hífid, amb lací-

nies linears, acuminades, divergents.

Geografia. — Boscos humits i clarianes de les muntanyes, a la zona alpina: Pire-

neu oriental, prop de Setcases (Isern ex Bubani)
;
prop del Canigó, a la falda del

Cadí (Bub.), i Massís del Canigó (Gaut.) ; Pireneus (Coste, Camus) ; conca de la

Noguera de Vallferrera, més amunt d'Areu, a la Molinassa, Boet, Coma de l'Orri i

Fontallada (Font!) — Juny-Ag. (i)

(i) També a la Vall de Núria, on foa descoberta fa poc temps per la Sra. M. Garriga, vídua de Gallardo; i als boscos del

Portillú, entre la molsa de l'avetosa, a la Vall d'Aran (F. Q.)

47 369



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Gènere 713. — CEPHALANTHERA RiCH.

(Del grec xeipaXr, , cap, i antera, per la forma d'aquesta.)

Flors rosades o blanques, en espiga fluixa, subsèssils, tèpals totalment

petaloides, connivents, label trilobat, sense esperó, bruscament contret cap

al mig en dos articles, l'inferior, o hipoquil, còncau glandulós, el superior,

o epiquil, amb crestes sortides, sense retinacle, ginostem Uargi, arrel fibrosa,

fulles sèssils o amplexicaules, les inferiors reduïdes a la beina.

Flors d'un rosat viu, tèpals acuminats, quasi iguals al label, epiquil cor-

diforme, amb crestes ataronjades, hipoquil blanc, ovari i extrem de la

I < tija pubèruls glandulosos 2,643. C. rubra.

i Flors blanques, tèpals interns obtusos, més llargs que el label, ovari i

! tija glabres 2.

Flors d'un blanc pur, tèpals externs aguts, bràctees molt més curtes que

l'ovari, hipoquil triangular obtús, blanquinós, fulles lanceolades acu-

minades 2,644. C. ensifólia.

I

Flors d'un blanc groguenc, tèpals tots obtusos, bràctees més llargues

que l'ovari, hipoquil ovat cordiforme, blanquinós i tacat de groc, fulles

ovades lanceolades 2,645. C. pàllens.

2,643. — C. rubra Rich.

(per les flors vermelles.)

Fibres radicals filiformes, tija de 2-6 dm, dre-

ta, sinuosa, pubèrula glandulosa a l'àpex, fulles

estretament lanceolades, quasi dístiques, les

inferiors quasi reduïdes a la beina, flors d'un

rosat carmí, bastant grans, dretes o un poc

esteses, en nombre de 5-15 en espiga fluixa,

bràctees herbàcies, iguals a l'ovari o més llar-

gues, tèpals tots acuminats, els laterals ex-

terns un poc estesos, label quasi igual als al-

tres tèpals, epiquil cordiforme acuminat, més

ample que llarg, canaliculat, amb crestes d'un groc ataronjat, hipoquil blanc,

amb dues aurícules dretes, rodones, subsacciformes a la base, amb nervis

groguencs, flabeUiformes, ovari prim, pubescent glandulós.

Geografia. — Bosco.s secs i pedregtisos, sobretot en terres calcàries: Freqüent als

boscos de l'Obac, Sant Llorenç del Munt i menys al pla ; Bages = Muntanyes pròxi-

mes a Barcelona (Salv. !) i altres de Girona i de l'interior, fins a Olot, Segarra i més
amunt (Costa), Vic (Masf.), Sant Llorenç dels Cerdans (Gaut.) — Maig-Jul.
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FLORA DE CATALUNYA
Orquidàcies. G. 713. - Cephalanthera.

2.644. C. ensifólia Rich.

(del llatí ensis, l'espasa i folium, la fulla, per

la fornia d'aquesta.)

Fibres radicals filiformes, tija de 2-6 dm, dre-

ta, sinuosa, un poc angulosa, glabra com tota

la planta, fullosa en tota la longitud, fulles es-

tretament lanccolades acuminades, bastant

acostades, dretes, les inferiors reduïdes a les

beines, flors d'un blanc pur, grandetes, dretes,

6-18 en espiga fluixa, bràctees ovades acumina-

des, molt petites, membranoses, més curtes

que l'ovari, tèpals externs aguts, els interns

obtusos, label amb pèls esparsos, epiquil dues vegades més curt que els tèpals

externs, subcordiforme, més ample que llarg, amb cinc crestes longitudinals

d'un groc ataronjat, hipoquil blanquinós, un poc sacciforme a la base, ova-

ri subsèssil, glabre.

Geografia. — Boscos secs, sobre pissarres; Serralada superior del Vallès, ;i

l'Obac i a la Font de la Cirera; al peu de Sant Llorenç del Munt; Bages = Prop de

Barcelona, cap a Sarrià, Horta, IMontalegre ; Montserrat (Costa); Lluçanès, Besora,

Olot, Guilleries, Empordà (Vay.) ; Puig-reig, Merlès, Casserres, Serrateix, Espu-
nyola, Avià (Puj., C), Cabanes' (Sen.), de Cervera fins més enllà de Ceret (Gaut.)

;

Vall d'Aran (Villiers, Isern, ex Colm.) — Abr.-Maig.

2.645. — C. pàllens Rich. - C. grandi-

üora Bab.

(per les flors pàl•lides.)

Fibres radicals grollerament filiformes, tija

de 2-6 dm, dreta, fullosa en tota la longitud,

glabrescent, fulles ovades o bé ovadvs lancco-

lades, amplexicaules, les inferiors reduïdes a

simples beines, flors d'un blanc groguenc,

grans, 3-12 en espiga fluixa, bràctees herbà-

cies, les inferiors foliàcies, més llargues que

l'ovari i àdhuc que la flor, tèpals tots obtusos,

label més curt que els tèpals externs, epiquil

ovat, cordiforme, mucronat, mes ample que llarg, caualiculat, amb 3-5 cres-

tes longitudinals d'un groc ataronjat, hipoquil blanquinós, subsacciforme a

la base, ovari sèssil, glabre.

Geografia. — Boscos i bardissars, en terres calcàries: Terrassa; canyars de Mont-

cada = Pireneu, a la Torre d'En Mir (Compy.) ; Olot, Segaró (Vay.) ; Font de Dorca,

Tortellà (Fontfreda) ; CoU-lliure (Gaut.) — Maig-Juny.
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Gènere 714. — EPIPACTIS HALL.

(De STtticaxTÍí;, nom grec d'uua mena d'el•lèbor o Veratrum, amb el qual s'assemblen

aquestes plantes, dites també HcUeborine.)

Flors vermelloses o verdoses, pedicel•lades, en espiga ± fluixa, tèpals un

poc herbacis per fora, oberts, label bruscament contret al mig, hipoquil còn-

cau, epiquil freqüentment cordiforme i gibós a la base, un retinacle, ovari

atenuat en pedicel retort. Fulles amplexicaules, amb nervis sortits, les in-

feriors reduïdes a la beina, arrel fibrosa.

i Epiquil pla, suborbicular, plegat fistonat, hipoquil còncau, de lòbuls

\ ovats subtriangulars, fulles lanceolades agudes, planta de llocs pan-
^

j tanosos 2,646. E. palustris.

( Epiquil apiculat o acuminat, plantes de llocs secs 2.

Í

Fulles ovades lanceolades, amb nervis i marge llisos, poc nombroses, més
curtes que els entrenusos, espiga fluixa, epiquil apiculat, ovari turbi-

nat, sostingut per un pedicel més curt que ell.

2,647. E. microphylla.

Fulles ovades, amb nervis i marge ± aspres, més llargues que els entre-

\ nusos, espiga bastant densa, epiquil acuminat recorbat ... 3.

Flors d'un vermell obscur, un poc oloroses, epiquil cordiforme, gibosi-

l tats plegades crespes, tija feble, vermellosa, marge foliar ondat . . .

1 2,648. E. atrorúbens.

j
Flors verdoses vermellenques, inodores, epiquil amplament ovat, gibo-

' sitats llises, tija robusta, verdosa, marge foliar poc o no gens ondat.

\ 2,649. E. latifólia.

2,646. — E. palustris Crantz

(palustris, paiustrc, perquè sol viure als aigua-

molls.

)

Rizoma scrpentí estolonífer, tija de 3-6 dm,
dreta, pubescent a l'àpex, fulles lanceolades

agudes, dretes, les 2-2 inferiors reduïdes a les

beines colorades, flors d'un verd grisenc, rat-

llades de púrpura, grandetes, penjants, 4-18

en espiga fluixa, subunilateral, bràctees lan-

ceolades acuminades, les superiors més curtes,

les inferiors més llargues que l'ovari, tèpals

externs ovats lanceolais, aguts, carcimts, d'un

verd cendrós, tenyits de púrpura, els interns més curts, blancs, tenj-its de

rosa, label igual als tèpals externs, epiquil suborbicular, plegat fistonat.

37a



FLORA DE CATALUNYA
Orquidàcies. G. 714. - Epipactis.

Iiipoquil còncau amb els lòbuls ovats subtriaugulars, drets o un poc connivents,

ovari pubescent, oblong fusiforme, sobre un pedicel tant o més llarg que ell.

Geografia. — Prats pantanosos : Vall de Ribes; Sant Vicenç de Rus, sobre la Po-
bla de Lillet; Bages = Gavà, Castelldefels; Sant Elies, prop de Berga (Costa);
Sant Hipòlit i Castell d'Oris (Salv. !) ; Pireneus, Lluçanès, Vidrà, Olot, Mare de
Déu del Fau (Vay.), la Cellera (Cod.!), Puig-reig, IMerlès, Serrateix, Avià (Puj. C),
Vic (Masf.), Cabrera, l'Esquirol, Ripoll, Torelló, Sant Hipòlit (Sen. !), Conca de
Tremp (Bub.), Riumois (Queralt!), Prades (Gaut.) — Juny-Ag.

2.647. — E. microphylla Swartz

(de C-t^póç, petit, i çòXXov, fulla, per tenir

les fulles relativament petites.)

Rizoma no serpentí, tija de 2-5 dm, dreta o

sinuosa, prima, pubescent a l'àpex, d'un verd

glauc o vermellós, fulles ovades lanceolades o

lanceolades, més curtes que els entrenusos, de

nervis i marge llisos, flors verdes grisenques,

tenyides de púrpura, petites, molt oloroses,

pc-njants, poc nombroses, en espiga prima, sub-

unilateral, bràctees superiors més curtes, les

inferiors tant o més llargues que les flors, tè-

pals ovats agul'^, reflexos a l'àpex, trinervis, carenats, els externs pubèruls,

d'un groc verdós, label més curt que ells, epiquil ovat cordiforme, apiculat,

cresp al marge, laciniat, amb dues làmines crespes a la base, hipoquil sac-

ciforme, oblong, verd pintat de violat, ovari pubescent, en forma de baldufa,

subtrígon, pedicel retort, més curt que l'ovari.

Geografia. — Boscos secs i pedregosos : Terrassa, Obac, Sant Llorenç del Munt

;

Montserrat, a la Canal dels Avellaners = Alguua vegada al litoral (Costa), Aguilar
de Segarra (Puigg. !), Pireneus, muntanyes d'Olot, Lluçanès, Guilleries, Alt Em-
pordà (Vay.), Tibidabo, Santa Creu, Llers (Sen.!), Vic (Masf.) — Juny-Jul.

2.648. — E. atrorúbens Schultz —
E. atropurpúrea Raf. — E. rubiginosa

Gaud.-E. purpúrea Holandre

(de lllatí ater, negre o fosc, i rubens, vermell,

pel color púrpura obscur de les flors.)

Rizoma curt, vertical, no estolonífer, amb
fibres radicals filiforines, gruixudetes, tija de

3-5 dm, flexuosa, pubescent a l'àpex, vermello-

sa, fulles mitjanes i inferiors ovades, més llar-

gues que els entrenusos, les de baix de tot re-

duïdes a les beines, les superiors estretament
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Orquidàcies. G. 714. - Epipactis.

lanceolades, de nervis freqüentment aspres, flors d'un vermell fosc, petitetes,

un poc oloroses, penjants, en raïm subunilateral, bastant dens, bràctees més

curtes que les flors, les inferiors iguals o més llargues, tèpals acutiúsculs,

estesos i reflexos a l'àpex, els externs pubèruls, purpuris i pintats de verd,

els interns glabres, d'un púrpura fosc, label un poc més curt que els tèpals

externs, epiquil cordiforme acuminat, amb dues làmines crespes a la base,

hipoquil còncau, oblong, d'un púrpura fosc, ovari pubescent, no retort però

sí el pedicel, que és curt.

Geografia. — Costers i boscos secs, en terres calcàries : Sant Llorenç del Munt,

Matadepera, Obac; Sant Salvador, sobre Olesa; Montserrat, Montcada, Gelida;

Bages = Clot de Segalers, al Berguedà, i muntanya de Queralt (Grau!), Cabrera

(Sen. !), Vidrà (Sen.!), Vidrà, Olot, Montsoliu, Guilleries (Vay.), Sadernes (Cod.!),

Montsant (Puj. J.), Collsacabra (Trèm.) ; Vall d'Aran, a Artiga de Lin (Llen.),

Ruda (C. et S.) ; Vall de Benasc (Zett.) — Juny-Jul.

2,649. — E. latifólia All.

(per Ics julles amples.)

Rizoma curt, tija de 3-8 dm, robusta, pubes-

cent a l'àpex, subangulosa, violada a la base

sobretot quan creix en llocs asolellats, fulles

amplament cn'ades acmninades, més llargues

que els entrenusos, embeinadores, ondades al

marge, que, així com els nervis, és aspre, les

fulles inferiors reduïdes a les beines i les su-

riors bracteïformes, flors verdes vermelloses,

inodores, bastant grans, esteses o un poc pen-

jants, freqüentment molt nombroses, en raïm

subunilateral bastant dens, bràctees lanceolades acuminades, verdes, les infe-

riors molt més llargues que les flors, tèpals aguts, estesos, els externs reflexos

a l'àpex, verdosos per fora, rosats o verds violats per dintre, els interns aguts,

carenats, pintats de rosa, label un poc més curt que els tèpals externs, epi-

quil amplament o^lat acuminat, recorbat a l'àpex, bigibós i papil•lós, d'un

rosa violat, hipoquil còncau, d'un bru fosc per dintre, ovari pubescent, gla-

brescent a la maturitat, no retort, però sí el seu pedicel. Planta polimorfa.

Geografia. — Boscos secs i pedregosos : Sant Llorenç del Munt, Obac, Sant Hilari,

Ribes = Pireneu, Vidrà, Olot, Guilleries, Mare de Déu del Munt (Vay.), Vic (Masf.),

Cabrera, Ripoll (Sen.), Alberes (Gaut.) — Jul.-Ag.
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Gènere 715. — CYPRIPEDIUM L.

(Correctament escrit ha d'ésser Cypripedilum, de Kúirpic,, la Venus de Xipre, i

ttISiAov, soc, com si diguéssim esclop o soc de Venus, per la forma del label.)

Flors purpúries brunes, grans, normalment solitàries, rarament en nom-

bre de 2-3, penjants i amb una gran bràctea foliàcia, perigoni de quatre tè-

pals (realment cinc, dos dels quals estan totalment o parcial soldats) en creu,

els laterals exteriors soldats i dirigits cap baix, el del mig dret, els interiors

més llargs, lanceolato-linears, llargament acuminats, ondats al marge, tots

d'un púrpura bru, label més curt que els altres tèpals, molt gran, inflat ve-

siculós, en forma d'esclop, d'un groc daurat, estriat de púrpura, de vores

inflexes, formant un forat rodó, estams laterals fèrtils, el central estèril

(estaminodi) petaloide, ginostem penjant, trítïd, anteres univalves, ovari

no retort, pedicel•lat, pubescent. Rizoma horitzontal, serpentí, amb fibres

radicals bastant grosses, tija de 3-5 dm, cilíndrica, flexuosa, pubescent, amb
beines obtuses a la base, ± brunes, i 3-5 fulles amples, ovades lanceolades,

agudes, de nervis paral•lels, amplexicaules, bràctees ovades lanceolades,

verdes.

2,650. — C. Calcéolus L.

(del llatí calcéolus, sabateta, aUudint a la for-

ma còncava del label; correspon al Calcéolus

Mariae dels bolànics prelinneans.)

Sinonimia. — Sabatetes de la Mare de Déu,

esclops ; cast., zuecos, zapatillos
;

jr., sabot

de Venus.

Geografia. — Boscos i pastures de les muntanyes: Cap a Ripoll, al Pla dels Ave-

llaners (Salv. !) ; Pla de la Calma (Costa) ; Plana de Vic, faldes del Pireneu (Quer,

Palau, ex Colm.) ; Pireneu (Camus, Coste) — Maig-Jul.

iV. B. A Ripoll ningú no ha sabut donar-nos raó del «Pla dels Avellaners», la

localitat de Salvador. Bubani inclou aquesta espècie entre les Orchideae repudiatae.
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Família 127. - POTAMOGETONACIES KUNTH

(Del gènere Potamogeton.)

Plantes de flors hermafrodites, regulars, verdoses, tetràmeres, en espigues

axil•lars, tèpals lliures, estams oposititèpals, anteres biloculars, ovari lliure,

estil curt o nul, fruit compost de quatre aquenis, o de menys per causa d'avor-

tament. Herbes lacustres o fluviàtils, surants o submergides, de tija nuosa

i fulles oposades o alternes, estipulades, a vegades embeinadores.

Gènere 716. — POTAMOGETON L.

( Uioscòrides anomenava iroTafAOYsítwv una planta que es feia a les aigües, de ttotoc|jlóí;.

el riu, i YEÍTiov, pròxim. Els Poiamogeton són plantes aquàtiques.)

l'Fulles totes oposades, el•líptico-lanceolades, amplexicaules, peduncles

j
fructífers curts, recorbats, espiga pauciflora, aquenis reniformes, de

carena aguda i bec curt 2,651. P. densus.
(Fulles florals oposades, les altres alternes, peduncles fructífers rectes o

poc encorbats, espigues, generalment, raultiflores 2.

j
Fulles linears o setàcies, de menys de 4 mm d'ample . ... 3,

I
Fulles ± ovades, oblongues o lanceolades, de més de 4 mm d'ample 6.

{Fulles embeinadores, amb estries trauversals 4.

Fulles no embeinadores, sense estries transversals 5.

/Aquenis de 2 mm, ovoido-globulosos, de marge intern encorbat, bec ter-

minal, estil quasi nul, fulles setàcies, uninèrvies. 2,652. P. marinus.
' Aquenis de 3-4 mm, transovoides semicirculars, amb el marge intern

recte, bec pseudolateral, estil llarguet, fulles linears, amb 1-5 nervis.

y
2,653. P. pectinatus.

Peduncles fructífers rectes, aquenis de 2'5 mm, nombrosos, ovoiJes, a

penes comprimits, dors arrodonit, marge intern sense dent, bec quasi

terminal, fulles d'i mm d'ample 2,654. P. pUsiUus.
/ Peduncles fructífers encorbats, aquenis de 3 ram, poc nombrosos, com-

primits i carenats, de dors ondat fistonat, marge intern amb una dent

a la base, bec pseudolateral, fulles de o'5 mm d'ample.

2,655. P- trichoídes.
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Potamogetonàcies. G. 716. - Potamogéton.

6

(Fulles isomorfes, submergides, membranoses transparents, sèssils o

subsèssils 7.

Fulles heteromorfes, les superiors surants, més amples i peciolades, ra-

rament totes submergides 9.

(Estipules graus, fulles oblongues lanceolades, mucronades, peduncle

inflat, més gruixut que la tija, espiga fructífera de 4-6 cm, aquenis

7 í grans 2,656. P. lúcens.

j
Estipules curtes, freqüentment destruïdes a la florescència, fulles no

f mucronades, espiga fructífera d' 1-3 cm 8.

/ Fulles linears oblongues, ondades crespes, denticulades, sèssils, tija

i comprimida, aqueni terminat en bec agut, encorbat i quasi tan llarg

8 < com ell 2,657. P- crispus.

I
Fulles ovades amplexicaules, subperfoliades, tija cilíndrica, aqueni ter-

y minat en bec molt curt 2,658. P. perfoliatus.

(Peduncles inflats a l'àpex, més gruixuts que la tija, aquenis ovoides

comprimits, de marge obtús, bec curt i un poc encorbat.

9 { 2,659. P. gramíneus.
Peduncles no inflats a l'àpex, menys gruixuts que la tija o a penes tant.

10.

Fulles submergides sèssils o peciolades, freqüentment totes submergides

i membranoses transparents II.

^ Fulles totes llargament peciolades, les superiors surants, grans, corià-

t cies, mai totes submergides 13.

S

Fulles submergides sèssils, les superiors freqüentment surants, corià-

cies, breument peciolades, a la fl vermelloses, aquenis de 3 ram, ver-

ij. ,
mellosos, comprimits, de carena aguda . . 2,660. P. ruféscens.

1 Fulles totes peciolades i quasi sempre submergides, ni coriàcies ni ver-

( melloses, aquenis verdosos, d'1-2 mm, de carena obtusa . . . 12.

Fulles el•líptico oblongues o lanceolades, atenuades pels dos caps, trans-

parents, d'un groc clar, breument peciolades, aquenis amb marges

obtusos 2,661. P. sículus.

]
Fulles amplament ovades el•líptiques, rodones o subcordiformes a la base,

primetes, verdes, llargament peciolades, aquenis de marges acu-

tiúsculs 2,662. P. plantagíneus.

'Peduncles més prims que la tija, espiga fructífera de 2-3 cm, compacta,

aquenis de 2 mm, vermells en llur dessecació, ovoides comprimits, de

13 (^
bec quasi nul 2,663. P- polygonifólius.

Peduncles tan gruixuts com la tija, espiga fructífera de 3-6 cm, fluixa,

aquenis de 3-5 mm, ovoides inflats, verdosos, de bec encorbat . 14.
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14

Tija ramificada, fulles surants ovades lanceolades, atenuades pels dos

caps, pecíol convex per sobre, peduncle més gruixut que la tija, aqu?.-

nis de 3*5 mm 2,664. P. flúitans.

Tija simple, fulles surants ovades, arrodonides o cordiformes a la base,

pecíol acanalat per sobre, peduncle tan gruixut com la tija, aquenis

de 4-5 mm 2,665. P- nàtans-

2,651.— P. densus L. — P. oppositi-

fólius DC.

(del llatí densus, dens, perquè viu submergit,

sense flotar; oppositifolius, perquè té les fulles

oposades.)

Tija ramificada dicotòmicament, cilíndrica,

fulles totes submergides, isomorfes, el•líptiques

lanceolades, totes oposades, membranoses, am-

plexicaules, freqüentment recorbades, amb 3-7

nervis, denticulades, peduncles nascuts a les

bifurcacions, curts, prims, a la fi recorbats,

espiga fructífera ovoide, pauciflora (2-6 flors),

aquenis petits (3x2 mm), transovoides suhreniforifnes, comprimits, de ca-

rena aguda, hec curt i encorbat.

/3 laxifoUus G. et G. — Fulles distants, generalment oblongues lanceo-

lades.

Geografia. — Comuna a les aigües estancades o de curs lent, des del litoral al

Fireneu, tant el tipus com la varietat laxifolius G. et G. — Maig-Set.

2,652. — P. marinus L. — P. filiformis

Pers.

(perquè, al nord d'Europa, per bé que excep-

cionalment, viu prop del mar, a les aigües sa-

labroses; filiformis, per la tija i les fulles moll

primes.)

Tija filiforme, coinprimida ancipiial, rami-

ficada, de longitud variable (1-5 dm), fulles fi-

liformcs o subcapil•lars, uninèrvies, llargament

enibeinadores, totes submergides, peduncles

prims, drets, molt més llargs que l'espiga

(5-7 cm), flors vermelloses, espiga fructífera
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molt fluixa, formada per 2-4 verticils molt separats de 2-4 carpcls cadascun,

aquenis petits (2x2 mm), ovoides subglobulosos, un poc comprimits, marge

intern corbat, no carenat, bec molt curt, recte, central.

Geografia. — Llacs de les altes muntanyes: Moli derruït de Basca, Siurana (Vay.)

Juny.

Potamogéton pectínatus

2.653. — P. pectinatus L.

(per Ics fulles acostades i paral•leles, com pen-

tinades ; del llatí pectinatus, pentinat.)

Tija quasi cilíndrica, subfiliforme, ramifi-

cada, fulles linears, suhcapil•lars, amb 1-5 ner-

vis i estries transversals, llargament embeina-

dores, peduncles prims, drets, més llargs que

Tespiga, que té 2-4 cm i està formada per 4-5

verticils uní- o bicarpel•lars per avortament,

separats, aqueni grosset (3-4x2-3 mm), trans-

cvoide semicircular, de marge intern recte, bec

curt, pseudolateral, terminant el marge intern.

Geografia. — Aigües estancades del litoral de Barcelona, a Can Tunis i Castell-

defels; llacs de Salou; canal de l'Escala, a l'Empordà = Llac de Banyoles, Lledó

(Vay.), Sils (Tex.), la Cellera (Cod.!), Castelló d'Empúries, Siurana, prop de Fi-

gueres (Bub.) — Maig-Set.

2.654. — P- pusillus L.

(del llatí pusillus, petitó, perquè és molt me-
nut.)

Tija filiforme, cilíndrica subcomprimida,

molt ramificada, fulles linears, estretes (d'i mm
d'ample), agudes, freqüentment mucronades,

amb 3-5 nervis, sense estries transversals, to-

tes submergides, no embeinadores, peduncles

prims, drets, 2-4 vegades més llargs que l'es-

piga, que és curta, prima, fluixa, freqüentment

interrompuda, carpels bastant nombrosos (4-

12), acostats, petits (2'5xi'5 mm), ovoides, a

penes comprimits, rodons al dors, de marge intern sense dent a la base, bcQ
sublateral.

Raça P. tcnuissimus Hook. — Fulles uninèrvies, linears subfiliforraes,

de 0*5 mm d'ample.
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Geografia. — Aigües estancades o de curs lent: Prop de Navarcles, abundant

(Puj., C. !), Barcelona, a la Farola (Sen. !), Cerdanya (Vay.), Girona, vores del Ter,

cap a Santa Eugènia (Bub.) ; Valls inferiors del Pireneu central (Zett.), Castanesa

(Villiers). Tant la planta de Navarcles com la de la Farola pertanyen a la raça P.

tcnuissimus Hook. — Juny-Set.

2,655. — P. trichoídes Chamisso

(del grec ipi/oeiSTÍç, capil•loide, semblant a un

íabell, per les fulles molt primes.)

Tija filiforme, subcilíndrica, molt rainifica-

da, fulles linears setàcies, agudes, de 0*5 mm
d'ample, sèssils, no embeinadores, amb 3-{5

nervis, els laterals poc visibles, de manera que

semblen uninèrvies, totes submergides, pedun-

cles capil•lars, els fructífers encorbats, 1-2 ve-

gades més llargs que l'espiga, qiie consta de

4-6 flors en cadascuna de les quals avorten tres

carpels, resultant aquella prima i curta, aque-

nis grossets (3x2 mm), ovoides, comprimits, carenals, de carena ondada

fislonada, marge intern quasi recte, unidentat sobre la base, terminat en

bec curt, visiblement lateral.

Geografia. — Basses i aigües estancades : Comuna al Berguedà, Puig-reig, Es-

punyola, Serrateix, Casserres, i Avià, d'on baixa fins a Balsareny (Puj., C. !) ; canal

del molí de can Olives, a Lledó (Vay., amb dubte). — Juny-Set.

N. B. No hi ha dubte que pertany a aquesta espècie la planta que Conrad Pujol

ens ha tramès procedent de diverses localitats de les esmentades.

2,656. — P. lúcens L.

(per les fulles lluents ; correspon al Potamogé-

ton foliis augustis splendentibus, de Bauhin.)

Tija ramificada, cilíndrica, bastant robusta,

fulles oblongo-lanceolades, mucronades, atenua-

des pels dos caps, curtament peciolades, pri-

mes, translúcides, amb §-ii nervis, ondades

al marge, totes submergides o les superiors

emergents, isomorfes, lluents, estipules lan-

ceolades, llargues, peduncles inflats, sobretot

superiorment, molt més gruixuts que la tiia,

ordinàriament molt més llargues que les fulles.
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Potamogetonàcies

.

G. 716. - Potamogéton.

espiga fructífera cilíndrica, compacta, de 4-6 cm, aqueni gros (3'5 x 2 mm),
ovoide inflat, subcomprimit, de marge obtús, a penes carenat, bec nwlt curt,

üblús.

Geografia. — Abundant en un estanyol pròxim a l'estació d'Entroncament = Ma-
rina de Blanes (Puj., J. !), Sant Boi de Llobregat (Hb. Costa!), Empordà i estany

de Banyoles (Tex.), Vall d'Aran (Villiers) — Maig-Set.

2,657. — P- crispus L.

(del llatí crispus, cresp, per les ondulacions del

marge foliar.)

Tija comprimida, ramificada, fulles lanceo-

lades, amples de 4-8 mm, semiamplexicaules,

obtusiúscules, ondades crespes al marge, den-

ticulades, translúcides, amb 1-3 nervis, totes

submergides, estipules més curtes que les fu-

lles, truncades o franjades a l'àpex, peduncle

fructífer no inflat, espiga fructífera oblonga,

curta (10-15 mm), fluixa, aquenis petits (2'5 x 2

mil•límetres), ovoides comprimits, de marge ob-

tús i obscurament carenat, terminat en bec llarg, prim, agut, arquejat,

quasi igual al fruit.

Geografia. — Aigües estancades de Castelló d'Empúries ; canal de l'Entronca-

ment = Osor, Anglès, Fortià (Vay.), Blanes (Puj., J.), Empordà (Tex.), Armen-
tera (Llen.!), Fortianell (Queralt!); Alberes (Gaut.) — Juny-Set.

2,658. — P. perfoliatus L.

(per les fulles amplexicaules
, que semblen per-

fdiades.)

Tija ramificada, dilíndrica, fulles ovades,

cmplexicaules, subperfoliades, amples d'i'5-3

centímetres, un poc ondades al marge, trans-

lúcides, amb 7-9 nervis, totes submergides, es-

tipules curtes, peduncles no inflats, de la ma-

teixa gruixa que la tija, espiga fructífera curta

(1-3 cm), aquenis grossets (3x2 mm), trans-

ovoides inflats, de marge obtús i bec molt curt.
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Potamogetonàcies. G. 716. - Potamogéton.

Geografia. — Abundant al riu Adest, del Berguedà (Puj., C. !) ; llac de Banyoles

(Tex., ex Costa) — Juny-Set.

2,659. — P- gramíneus L.

(per les fulles submergides semblants a les

i
d'una gramínia.)

Tija prima, cilíndrica, ordinàriament molt

ramificada, fulles dimorfes, les submergides

oblongues o lanceolades linears, mucronades,

de 3-6 mm d'ample, contretes a la base, sèssils,

un poc aspres al marge, membranoses, les su-

ranls, freqüentment nul•les, ovadcs o bé oblon-

gues, amples de 2-3 cm, llargament peciolades,

coriàcies, peduncles inflats superiorment, més

gruixuts que la tija, espiga fructífera cilíndri-

ca, de 2-3 cm, aquenis ovoides comprimits (de 2*5-3 ^ 2 mm), de marge obtús,

ben curt, un poc arquejat.

Geografia. — Llacs i aigües estancades del Pireueu central : Abundant a Es-

tanyó (Zett., qui creu que viu també al Port de la Picada i al Clot del Toro, de les

Maleïdes) — Juny-Set.

2,660. — P. ruféscens Schrad.

(del llatí rufescere, tornar-se vernwll, perquè

la planta vermelleja en dessecar-se.)

Tija cilíndrica, simple o poc ramificada su-

periorment, fulles dimorfes, les submergides

llargament lanceolades, sèssils, translúcides,

persistents, les surants lanceolades, insensible-

ment atenuades en pecíol més curt que el limbe,

oposades, acutiúscules, coriàcies, que es tornen

vermelloses per la dessecació el mateix que els

peduncles, flors i fruits, peduncle no inflat,

quasi del gruix de la tija, espiga fructífera ci-

líndrica, compacta, de 2-3 cm, aqueni grosset (3x2 mm), comprimit lenticu-

lar, de carena aguda i bec bastant llarg, comprimit.

Geografia. — Llac de Banyoles (Tex., ex Costa), Cerdanya (Gaut.), sobre Mont-
lluís (Bub., Gaut.), prop de Luchon (Bub.) — Juny-Set.
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Potamogetonàcies. G. 716. - Potamogéton.

2,661. — P. sículus Tineo— P. subfla-

vus Lor. et Barr.

(del llatí siculus, sicilià, perquè fou trobat a Si-

cília; subflavus, quasi groc, per la verdor gro-

guenca de les fulles.)

Tija feble, simple o poc ramificada, fulles

totes submergides, el•líptico-oblongues o lanceo-

lades, atenuades pels dos caps, d'un verd gro-

guenc, primes, translúcides, amb 9-13 nervis,

de pecíol curt, peduncle un poc més gruixut

que la tija, espiga fructífera prima, cilíndrica,

fiuixa, aquenis petits (1*5x1 mm), ovoides

comprimits, de marge obtús, a penes carenat, amb bec ctirt i arquejat.

Geografia.

Maig-Jul.

Aigües estancades de Castelldefels (Sen.!, Cad.), Empúries (Llen.!)

2,662.— P. plantagíneus Du Croz; P.

coloratus Hornem.

(per les fulles i l'espiga semblants a les del

Plantago ; coloratus, pel to vermellós que solen

prendre les fulles.)

Tija cilíndrica, simple o ramificada, fulles

totes submergides, peciolades, oposades o eyi

rosetó, primes, ovades, molt arrodonides a la

base o subcordiformes, translúcides, multinèr-

vies, les inferiors llargament lanceolades , ordi-

nàriament destruïdes a la floració, peduncles

no inflats, del gruix de la tija, espiga fructí-

fera cilíndrica, compacta, de 2-4 cm, aquenis petits (i'5-2x i mm), verdosos,

ovoides comprimits, carenats, de carena poc aguda, bec curt i arquejat.

Geografia. — Llac de Banyoles (Vay.), llacunes de la Cerdanya (Compy.) ; ai-

gües estancades o de curs lent de Puig-reig, Merlès, Casserres, Serrateix i Sallent

(Puj., C. !) ; Barranc del Salt, prop d'Horta, de Tarragona (Font!), prop de Solsona

(linb.) — Juny-Set.
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Potamogetonàcies. G. 716, - Potamogétou.

2,663. — P- polygonifólius Pourr. —
P. oblongus Viv.

(per les fulles semblants a les d'un Polygo-

num.)

Tija cilíndrica, curta, ramificada, fulles pe-

tites, totes llargament peciolades, les superiors,

generalment, oposades o en forma de rosetó,

la major part surants, coriàcies, ovato-oblon-

gues, arrodonides o cordiformes a la base, amb
dos plecs prominents en llur punt d'unió amb
el pecíol, les submergides estretament lanceo-

lades, persistents a la floració, de nervis foscos,

peduncle no inflat, més prim que la tija, espiga fructífera cilíndrica, com-

pacta, de 2-3 cm, aqueni petit {2 x i'5 mm), que es torna vermell per la des-

secació, ovoide comprimit, no carenat, de marge obtús, bec quasi nul.

Geografia. — Pantans del litoral fronterer (Gaut.), llacs de Font Romeu (Oliv.,

ex Gaut.) — Juny-Set.

2,664. ~-- P- flúitans Roth

(del llatí íluitans, flotant, perquè sura.)

Tija llarga, ramificada, fulles grans, totes

llargament peciolades, les superiors, general-

ment, surants, coriàcies, oblongo-lanceolades,

atenuades pels dos caps, sense plecs en llur

punt d'unió amb el pecíol, aquest triquetre,

convex per sobre, les inferiors submergides,

llargament lanceolades, translúcides, persis-

tents, peduncle més gruixut que la tija, espiga

fructífera (la planta freqüentment és estèril)

cilíndrica, íluixeta, de 3-5 cm, aqueni grosset

^3*5 ^2*5 mm), verdós, ovoide inflat, un poc comprimit, carenat, de carena

tihtusa, bec curt, un poc arquejat.

Geografia. — Aigües estancades i sèquies : Abundant a Montcada i a Caldes de

Montbui ; estanys de vSalou ; Castelló d'Empúries=Pla de Barcelona ; Torelló (Costa)
;

abundant al nu Adest ; vSalleut, al liu Llobregat (Puj., C.) — Juny-Set.
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2.665. — P. nàtans L.

(del llatí natans, flotant, perquè ilota en la su-

perfície de les aigües.)

Sinonímia. — Llengua de cavall ; cast., es-

piga de agua.

Tija cilíndrica, simple, fulles grans, totes

llargament peciolades, les superiors surants,

loriàcies, amplament ovades, rodones o cordi-

furnics a la base, amb dos plecs prominents en

llur punt d'unió amb el pecíol, que és un poc

canaliculat, les inferiors submergides, aviat

reduïdes a un fil•lodi, amb els nervis transparents, peduncle del gruix de la

tija, espiga fructífera cilíndrica, de 3-6 cm, generalment fluixa per avorta-

ment d'alguns carpels, aqueni gros (4-5x3 mm), verdós, ovoide inflat, com-

primit, carenat, de carena obtusa, bec curt, un poc arquejat.

Geografia. — Cadaqués = Aigües de l'Empordà; Basca, Lluçanès, Vic, Olot,

Besalú (Vay.) ; Mas Coromines, de Viver (Puj., C. !) — Juny-Set.
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Família 128. - NAIADACIES Wk.

(Del gènere Najas.)

Plantes monoiques o dioiques, de flors verdoses, nues, axil•lars, envoltades

per una espata, les masculines formades per un sol estam amb antera d' 1-4

cavitats, les femenines amb 1-4 ovaris lliures i per fruit 1-4 aquenis. Herbes

submergides, de tija nuosa articulada i fulles oposades.

Plantes dioiques o monoiques, flors solitàries o en glomèruls, antera

quadrilocular, 2-3 estigmes, i aqueni, fulles linears, sinuoso-dentades,

embeinadores a la base 717. NajaS.
Plantes monoiques, flors solitàries, antera sostinguda per un filament

filiforme, i estigma, 4 aquenis, fulles filiformes, enteres, estipulades.

718. Zannichéllia.

Gènere 717. — NAJAS L.

(Del grec Naiàç, nàiade, perquè són plantes que, com aquelles nimfes, viuen a

les aigües.)

Plantes dioiques o monoiques, de flors petites, solitàries o en glomèruls a

l'axil•la de les fulles, envoltades per una espata, les masculines constituïdes

per una sola antera sèssil, tetràgona, amb 1-4 cavitats, les femenines per un

ovari prolongat en un estil que termina en 2-3 estigmes, fruit un aqueni.

Herbes anuals, de fulles linears, sinuato-dentades, embeinadores a la base.

Fulles linears lanceolades, sinuato-dentades, ondades, de dents rígides

i mucronades espinoses, planta dioica, flors solitàries, anteres tetrà-

gones o oblongues, quadriloculars, 3 estigmes . 2,666. N. major.
Fulles estretament linears, recorbades, sinuato-denticulades, planta mo-

noica, 2-5 flors en glomèrul, anteres oblongues, uniloculars, 2 es-

tigmes 2,667. N. mínor.

386



Naiadàcies.

FLORA DE CATALUNYA

G. 717. - Najas.

quasi llis, tres estigmes.

2,666. — N. major Roth

(perquè comparada amb la següent és major.)

Tija cilíndrica, ramificada dicotòmicament,

generalment espinosa, sobretot eu la part supe-

rior, fulles verdes, linears hnceolades (2-4

mil•límetres d'ample), dretes, sinuato-dentades,

ondades, de dents rígides, m.ucronades espino-

ses, beines enteres, flors dioiques, solitàries,

les masculines pedicel•lades, amb espata acam-

panada, bi- o tridentada a l'àpex, les femeni-

nes sèssils, antera tetràgona, quadrilocular,

aqueni ovoido-oblong, grosset (4-5x2 mm),

Geografia. — Aigües estancades de Castelló d'Empúries ; llacunes de Salou, abun-
dant = Llacuna «Amazonas», prop de Castelló (Vay.), Castelló d'Empúries (Bub.)

Jul.-Set.

2,667. — N. mínor AU. — Caulinia frà-

gUis Willd.

(perquè comparada amb l'anterior és menor.)

Tijes molt primes, filiformes, difuses, rami-

íicades dicotòmicament, fulles estretament li-

nears (i mm d'ample), rígides, recorbades, .';i-

nuato-denticulades, de dents mucronades, bei-

nes denticulades pestanyoses, planta monoica.

amb glomèruls de 2-5 flors, totes sèssils, espa-

ta de les masculines iubulosa ventruda, denti-

culada a l'àpex, antera oblonga, unilocular,

blongo-cilíndric, petit (3x0*75 mm), dos estigmes.aqueni

Geografia. — Aigües estancades del litoral: Barcelona, a la Farola (Sen.), Cas-
telló d'Empúries (Bub.) ; aigües salades del litoral fronterer (Gaut.) — Jul.-vSet.
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Gènere 718. — ZANNICHELLIA L.

(Gènere dedicat a Giovanni Girolamo Zannichelli, botànic italià dels segles xvii i

xviii, autor de diverses obres sobre la flora veneciana.)

Plantes monoiques, de flors solitàries o geminades, una de masculina i

una altra de femenina a l'axil•la de les fulles, envoltades per una espata for-

mada per les estipules, antera sostinguda per nn filament filiforme, estigma

umbilicat o lingüiforme, i per fruit quatre aquenis comprimits, sèssils o

pedicel•lats. Herbes perennes, de fulles filiformes, enteres, estipulades.

Planta d'un verd obscur, filament estaminal•llarg, antera quadrilocular,

estil curt i gruixut, estigma umbiliciforme, aquenis sèssils, enters o

a penes dentats al dors 2,668. Z. palustris.

Planta d'un verd glauc, filament estaminal curt, antera bilocular, estil

llarg i prim, estigma lingüiforme, aquenis pedicel•lats, alenats, crena-

to-dentats al dors 2,669. Z. dentata.

2,668. — Z. palustris L.

(perquè és de vida palustre.)

Tija filiforme, radicant, molt ramificada, fu-

lles filiformes, obtuses, mucronades, estipules

membranoses, travades per parells, embeina-

dores, filament estaminal filiforme, molt llarg,

antera gran, quadrilocular, estil curt i gruixut,

quasi igual a L• meitat del fruit, estigma umbi-

liciforme, papil•lós, aquenis no pedicel•lats, sinó

sèssils, sobre un peduncle comú, en umbeUa,

comprimits, un poc arquejats, enters un poc

dentats al dors.

Geografia. — Freqüent a les aigües estancades i als rierols del Vallès, Bages i

part de la Segarra; Sant Magí de Brufaganya = Olot, a la Font de Sant Roc
(Bub.) — Maig-Set.
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2,669. - Z. dentata WiUd.

(per l'estigma, rodó, generalment dentat.)

Es molt afí a l'anterior, però se'n diferencia

pels filaments estaminals curts i l'antera bilo-

cular, pels aquenis pediceUats, generalment

divaricats, reunits en nombre de 2-6 en umbel-

la ordinàriament sèssil, carenats i crenato-den-

tats al dors, estil freqüentment igual a la mei-

tat del fruit i a vegades tan llarg com ell, es-

tigma subdiscoïdal, papil•lós.

/? pedicellata G. et G. — Z. pedicellala

Fries — Pedicel fructífer igual a la meitat de l'aqueni, estil llarg, prim,

quasi igual a l'aqueni, estigma lingüiforme, poc no gens papil•lós, aqueni

fortament crenato-dentat.

Geografia. — Aigües de Prats de Lluçanès; Olot, a la Font dels BuUidors ; Em-
pordà, Besalú (Vay.), Plana de Vic, comuna (Masf.). La (8 pedicellata G. et G.,

a Castelló d'Empúries (Sen.!) — Maig-Set.
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Família 129. — ZOSTERACIES JUSS.

(Del gènere Zostcra)

Plantes dé flors hermafrodites, moiioiques o dioiques, flors nul•les, inserides

en un espàdix amb espata o sense, flors masculines d'i-2-4 estams, les fe-

menines amb un o diversos carpels lliures, estigma filiforme, estrellat o peltat,

i per fruit 1-2-4 aquenis bacciformes. Herbes marines, litorals i, rarament,

lacustres, submergides, de tiges nuoses i fulles filiformes, linears o acintades.

'Plantes monoiques, flors inserides en un espàdix linear que surt de la

cara ventral d'una fulla inferiorment espatiforme, les masculines mo-

nandres, fruit i aqueni 719. ZÓStera.

! Plantes dioiques, flors inserides en un espàdix tancat dins la beina de les

\ fulles, flors masculines monandres, fruit 2 aquenis.

720. Cymodócea.
Plantes de flors hermafrodites, inserides en un espàdix, flors masculines

amb 3-4 estams, fruit 4-8 aquenis o bacciforme 2.

Expàdixs solitaris, al principi envoltats per una espata formada per les

estipules, després exerts, 4 anteres sèssils, 4-8 aquenis, més o menys

segons els que avorten 721. Rúppia.
^ Espàdixs agrupat en cimes dicotòmiques, envoltats per una espata fo-

liàcia i bivalva, 3 anteres sèssils, fruit bacciforme.

722. Posidónia.

Gènere 719. — ZÓSTERA L.

(Del grec ÇtoiTTJp, cinta, per la forma acintada de les fulles d'aquestes plantes.)

Plantes monoiques, flors nombroses, inserides en un espàdix linear que

surt de la cara ventral d'una fulla dilatada inferiorment en espata, disposades

en sèries i alternant les masculines amb les femenines, les primeres formades

per un sol estam, les femenines per un ovari amb un estil i dos estigmes, i

per fruit un aqueni. Fulles graminoides, enteres, amb 1-7 nervis, dístiques.

Fulles de 10-40 cm x 1-2 mm, truncades o escotades, amb 1-3 nervis,

aqueni ovoido-oblong, convex a la base, brunenc, llis.

2,670. Z. nana.
Fulles de 50-100 cm x 2-6 mm, obtuses, amb 3-7 nervis, aqueni ovoido-

cilíndríc, truncat a la base, blanquinós, estriat. 2,671. Z. marina.
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2,670. — Z. nana Roth

(perquè, comparada amb la següent, és més

l'ana.)

Rizoma prim, molt ramificat, flexuós, amb
ladícules primes, agrupades als nusos en nom-

bre de 2-3, tiges d'1-4 dm, poc o no gens com-

primides, fulles molt estretes {i'5-2 mm), trun-

cades o escotades, trinèrvies, amb els nervis la-

terals tan poc visibles que semblen tenir no-

més el del mig, espàdix quasi pla, amb ^-12

flors acompanyades de bractèoles, aqueni bru

verdós, ovoido-obL•ng, petit (2x1 mm), rodó a la base, llis.

Geografia. — Llacs fronterers de Leucata i de Salses (Gaut.) ; Banyuls (Compy.)
;

probablement a les aigües del Golf de Roses — Juny-Set.

2,671. — Z. marina L.

(perquè habita a la mar.)

Planta de o'5-i m, de rizoma robust, simple,

amb nombroses arrels a cada grup, llargues de

2-3 dm, fulles gramiuiformes (i m x 5-9 mm),
primes, obtuses arrodonides a l'àpex, amb 3-7

nervis (els nervis laterals sensiblement visi-

bles), la floral de beina tan ampla com el limbe,

espàdix un poc envoltat pel marge, de flors

nombroses i sense bractèoles, aqueni gros (2-3

mil•límetres), el•lipsoide, truncat a la base, blan-

quinós, estriat kmgitudinalment.

Geografia. — Costes fangoses i fons marins de tot el litoral de Barcelona i

Girona (Vay.), costes de Barcelona (Costa)
;
pantans i aigües marines del litoral

fronterer (Gaut.) — Juny-Set.
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Gènere 720. — CYMODOCEA KOENIG

(De Ku|jio8óxï], una de les cinquanta nereides, perquè, com aquelles, viuen a la niar.)

Plantes dioiques, flors inserides en un espàdix tancat dins la beina de les

fulles rameals, les masculines amb un sol estam de filament llarg i prim i

antera quadrilocular, les femenines amb dos carpels lliures i un estil termi-

nat en dos estigmes linears, llargs, i per fruit dos aquenis ovoides comprimits,

carenats i mucronats. Herbes submarines, de rizoma prim, llarg, rogenc,

sarmentós, fixat al fons per fortes arrels adventícies que neixen als nusos,

fulles linears (1-3 mm), llargues (2-10 dm), alternes, dístiques, denticulades

a l'àpex, de beina cilíndrica, auriculada.

2,672 — C. aequórea Koenig — Zos-

tera mediterrànea DC.

(del llatí aequoreus, vtari, perquè es ja a la

mar.)

Geografia. — Aigües marines del litoral mediterrani: Platja de Vàllcarca, a

les Costes de Garraf, escopida per les aigües = Provença, Rosselló (Costa), Ba-

nyuls (Gaut.)- Uns pescadors catalans la mostraren a Bubani (Bub., IV, p. 21) —
Abr.-üct. (I)

(i) També a les costes del Maresme, davaDt de Montgat i Badalona, on ès coneguda amb el nom d'algoeró (F. Q ).
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Gènere 721. — RUPPIA L-

{Gènere dedicat a Heinrich Bernhard Rupp, botànic alemany mort a Jena el 1719,

autor de la Flora Je>iensis.)

Flors hermafrodites, sobre un peduncle espadiciforme, al principi tancat

en les amples beines espatiformes de les fulles, després llargament exert,

flors nues, quatre estams lliures, superposats, sèssils, anteres grans, dorsi-

fixes, biloculars, ovari de 4-8 carpels lliures, monosperms, 4-8 aquenis o

raeuys per avortament, comprimits o semilunars, llargament pedicel•lats. Her-

bes perennes, submergides, de fulles tiliformes, oposades, amb rizoma prim

i serpentí.

Flors amb 8 ovaris, peduncle comú de més d'i dm, diverses vegad'

llarg que els pedicels i cargolat en hèlix, anteres oblongues, a

quasi rectes

les més

oblongues, aquenis

2,673. R. marítima.
Flors amb 4 ovaris, peduncle comú de 2-5 cm, a tot tirar dues vegades

més llarg que els pedicels, generalment no cargolat en hèlix, anteres

rodones, aquenis subreniformes 2,674. ^ rostellata.

2,673. — R. marítima L. — R. spiralis

Dumont
(perquè viu en llacunes i pantans d'aigües sa-

labroses, pròxims al mar; spiralis, pels pedun-

cles enrotllats en fornia de tirabuixó.)

Tiges subfinformes, molt llargues i molt ra-

mificades, fulles submergides o surants, estre-

tament linears, de beina membranosa, dilatada

a la base, peduncle comú molt llarg (1-4 dm),

diverses vegades més llarg que els pedicels i

donant diverses voltes d'espira, anteres oblon-

gues, l's vegada més llargues que amples, vuit

ovaris, aquenis ovoide<; aguts, quasi rectes.

Geografia. — Llacunes salabroses i costes (Costa) ; Barcelona i Empordà (Vay.),

Roses (Bub.) ; llacunes salades del litoral fronterer, a Leucata, Salses (Gaut.)
;

treqüeut a Mallorca (Barceló) — Maig-Set.
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Zosteràcies. G. 721. - Rúppia.

2,674. — R- rostellata Koch, subesp.

de l'anterior apud Rouy

(del llatí rostellatus, proveït de bequet, pels

jruits bequeruts.)

Hom la diferencia de l'anterior per les tiges

fnés primes, per les fulles filiformes selàcies,

amb beines estretes, pels peduncles curts (2-5

centímetres), tan llargs com els pedicels o do-

blement llargs, flexuosos però no en hèlix, per

les anteres siibglobuloses, de cel•les mes amples

que llargues, quatre ovaris en cada flor, aque-

nis ovoides reniformes, obliquament i llargament bequeruts.

Geografia. — Aigües salades del litoral fronterer íGaut.) ; probable a les costes

de l'Empordà. — Maig-Set.
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Gènere 722. — POSIDÓNIA KOENIG

(Del grec IIojeiSíüv, nom de Neptú, el déu del mar, perquè les Posidonia són plantes

marines.)

Flors hermafrodites o polígames, disposades en nombre de 2-4 en espàdixs

agrupats en cimes dicotòmiques, envoltades per una espaia foliàcia bivalva

a l'àpex d'un peduncle radical d'1-2 dm, perigoni nul, tres anteres sèssils

amb dues celles separades l'una de l'altra per un connectin ample i aristat,

estigma sèssil, laciniat en forma d'estrella, fruit bacciforme, de la grandària

i la forma d'una oliva, llis i apiculat. Herbes submarines, perennes, de rizo-

ma gruixut, radicant, articulat, escamós, eriçat cap a l'àpex de llargues fibres

rosses que són restes de fulles velles ; fulles linears, en forma de cintes

(6-10 mm d'ample), obtuses, d'un verd fosc, amb 10-13 nervis, embeinadores,

alternes i dístiques.

2,675. — P- Caulini Koenig

Oceànica L.

Zóstera

(dedicada a Filippo Cavolini, Uatinitzat Cau-

lini, professor a la Universitat de Nàpols, i au-

tor d'un opuscle sobre les flors i els fruits d'a-

questa espècie; Oceànica, dedicada a 'fixsavóç.

Oceà, deïtat mitològica marina.)

Geografia. — Al mar, a les nostres costes (Costa) ; costes de Barcelona
;
port

de Cadaqués (Vay.) — Oct.-Juny.
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Família 130. — LEMNACIES DUMORT

(Del gènere Lemna.)

Plantes monoiques, de flors diminutes, nues, una o dues de masculines

reduïdes a un sol estam de íilament filiforme o nul, amb antera bilocular, i les

femenines solitàries, formades per un sol ovari sèssil, unilocular, amb un

estil i un estigma cupuliforme, fruit en utricle o pixidi. Herbes anuals, molt

petites, surants a les aigües estancades, amb arrels capil•lars submergides,

fulles nul•les i tiges reduïdes a articles aplanats (frondes) simulant fulles, en

el marge o superfície dels quals neixen les flors.

Gènere 723. — LEMNA L.

(De XÉjiva, nom d'una planta aquàtica en Teofrast, que els autors prelinneans

identifiquen amb la lloitilla d'aigua.)

(

(Frondes brunes vermelloses per sota, on produeixen un fascicle de fibres

radicals, les frondes transovades suborbiculars, fruit en utricle .

I < 2,676. L. polyrrhiza.

1 Frondes d'un verd clar, amb una sola fibra radical en llur cara inferior.

2.

Í

Frondes hemisfèriques, inflades esponjoses pel revers, fruit en pixidi.

2,677. L. gibba.
Frondes planes en ambdues cares, fruit en utricle 3.

Frondes ovades o suborbiculars, no peciolades, gruixudetes, solitàries o

agrupades en nombre de 2-3 2,678. L. mínor.
•^

J
Frondes lanceolades, peciolades, primes, reunides de tres en tres for-

mant creu 2,679. L. trisulca.
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I^emnàcies. G. 723. - Ifixana,

2,676.— L. polyrrhiza L. — Spirodela

atropurpúrea Montand,

(del grec TroXúpptCoç, de múltiples arrels, per-

què, contràriament al que ocorre en les al-

tres congèneres linneanes, aquesta en té un

feixet.)

Frondes grans (2-10x4-6 mm), gruixudetes,

opaques, planes en ambdues cares, verdes i amb
3-4 nervis convergents a l'àpex per la part de

sobre, d'un bru vermellós per sota, amb vasos

espiralats distints que donen origen a fibres ra-

dicals fasciculades, fruit en pixidi, disperm.

Aquesta planta floreix rarament.

Geografia. — Aigües estancades del litoral fronterer, prop d'Argelés i altres

llocs del Rosselló (Bub., Gaut.)
;
pla d'Empúries (Tex.) — Abr.-Juny.

2,677.— L. gibba L. — Telmatophace

gibba Schleid.

(del llatí gibba, el gep, pel teixit esponjós de

Ic cara inferior de la fronde, que la fa ge-

peruda.)

Frondes verdes, rarament vermelloses, d'uns

2 mm, hemisfèriques, inflades esponjoses ï

molt convexes per sota, sense nervis, al prin-

cipi reunides en nombre de 2-3, i molt aviat

separades, fibra radical solitària, anteres de

dues celles superposades, dehiscents transver-

salment, fruit en pixidi, amb 2-7 llavors.

Geografia. — Pla de Barcelona, abundant a les sèquies pròximes al Cementiri

nou; Terrassa, a les basses de la serralada superior del Vallès, abundant a l'Obac

i a Can Solà del Reco, a la falda de Sant Llorenç ; aigües estancades de Castelló

d'Empúries ; Montcada, aigües del Besòs = Olot, Lluçanès, Vic, Alt i Baix Empordà,
Lledó (Vay.) ; Puigsec (Masf. !), Cerdanya (Costi); Sallent i més amunt (Puj., C),
Roses, Argelés (Bub.) — Abr.-Juny.
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Leiimàcies. G. 723. - I^emna.

L. mínor L. — L. cyclosto-

(perquè és més petita que l'anterior.)

2,678.

ma EU.

Sinonímia. — Llentilla d'aigua ; cast., len-

teja de agua
; fr., lentille d'eau.

Frondes amplament transovades, d'uns 2

mil•límetres, un poc gruixudes, no atenuades

en pecíol, verdes, sense tiervis, reunides en

nombre de 3-4, amb una sola fibra radical ca-

dascuna o sense cap, anteres de dues cel•les su-

perposades, dehiscents transversalment, fruit en utricle monosperm.

Geografia. — Estanys i embassaments dels riuets de quasi tot el país: al litoral,

Vallès, Urgell, Montsoliu, Empúries, etc. = Berga, Olot, Vall d'Aran (Costa) —
Abr.-Juuy.

2,679.— L. trisulca L. — Staurogeton

trisulcus Schur

(del llatí trisulcus, de tres puntes, perquè les

frondes s'agrupen de tres en tres.)

Frondes eliiptico-lanceolades , agudes, de

Í~>Ç\ ^^•'Míij 5-10 X 2-4 mm, atenuades a la base, a la fi amb
/ >y ^^^^^3 llarg pecíol, primes, transparents, trinèrvies,

^=^^ Oi^ planes, d'un verd clar, amb una sola fibra radi-

cal, reunides en creu de tres en tres, surants

solament a la floració (floreixen rarament), an-

tera de dues ceües superposades, dehiscent transversalment, fruit en utricle

monosperm.

Geografia. — Empordà, aigües estancades de Sant Pere Pescador (Llen.!), lla-

cunes de Riuvell i l'Armentera (Vay., amb dubte) ; Font de Salses (Gaut.) —
Abr.-Juny.
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Família 131. — ARACIES Neck.

(Del gènere Arum.)

Plantes monoiques, de flors en espàdix carnós, les masculines reduïdes a

un sol estam de íilameiit curt o nul, les femenines a un ovari únic, amb un
estil curt o nul, i per fruit una baia. Herbes de rizoma gruixut, fulles totes

radicals, embeinadores, enteres o ± dividides, de nervis ramificats.

Espata ampla, cargolada en forma de paperina, fesa fins a la base, espà-

dix claviforme, dret, flors femenines multiseriades al voltant de l'eix,

baia vermella 724. Arum.
Espata petita, tubulosa, espàdix cilíndric i ± encorbat cap enfora, flors

femenines en nombre de 3-5 unilaterals, al fons de l'espata, baia verda.

725. Arisàrum.

Gènere 724. — ARUM L.

(De àpov, nom grec dels àrums, ja emprat per Teofrast.)

Flors groguenques o violàcies, espàdix claviforme, dret, espata molt

gran, cargolada en forma de paperina fesa fins a la base, estams inserits cap

a la part superior i generalment acompanyats d'estaminodis, ovaris a la part

inferior de l'espàdix, multiseriats al voltant de l'eix, fruit en baia, vermell.

Rizoma tuberiforme, irregular.

Fulles pedatisectes, més amples que llargues, espata i espàdix d'un púr-

pura lívid 2.

]
Fulles hastades sagitades, enteres, més llargues que amples, espàdix

groc o violat 3.

'Espata de 4-6 dm, glabra per dins, poc més llarga que l'espàdix, estams

i ovaris contigus 2,68o. A. Dracúnculus.
2 ( Espata de 2 dm, amb pèls reflexos per dius, una quarta part més llarga

que l'espàdix, estams i ovaris separats per estaminodis.

2,681. A. muscívorum.
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Aràcies. G. 724. - Aru

I

Espata purpúria obscura, una quarta part més llarga que l'espàdix cla-

i viforme i d'un negre purpuri, amb estaminodis sobre els estams, però

1 no sota, fulles sagitades, d'aurícules obtuses . 2,682. A. píctum.
^

1 Espata d'un verd groguenc, 2-3 vegades més llarga que l'espàdix, que

porta estaminodis sobre i sota dels estams, fulles alabardades, d'aurí-

cules agudes 4.

Massa terminal de l'espàdix purpúria, quasi una vegada més curta que

el seu suport, fulles verdes, a vegades tacades de negre, aurícules puc

o no gens divergents 2,683. A. maculàtum.
Massa terminal de l'espàdix groguenca, tan llarga com el seu suport,

fulles verdes, amb venes i, a vegades, taques blanques, aurícules moll

divergents 2,684. A. itàlicum.

2,680. — A. Dracúnculus L.

(nom donat per Pliui a una planta d'arrel sem-

blant a la figura d'un dragó, que els autors

prelinneans identificaren amb diversos àrutns.)

Sinonímia. — Dragonera, serpentina ; caste-

llà, dragonera, serpentaria
; fr., serpentaire.

Rizoma gros, rodó, tija d'i m o més, gla-

bra, tacada, el mateix que els pecíols de les fu-

lles, de manera que recorden els dibuixos del

ventre d'algunes serps, fulles pedatisectes, amb
9-15 segments lanceolats, apiculats, enters, de-

currents, el del mig més gran, de limbe més ample que llarg, pecíol més
llarg que el limbe, embeinador amplexicaule, espata molt gran (4-6 dm), in-

flada ovoide a la base, després molt oberta, ovada acuminada, d'un púrpura
negrós, ondada crespa, berrugosa interiorment, igual o més llarga que l'es-

pàdix, que solament té estaminodis sobre els estams, però no sota, els estams

contigus als ovaris, part florífera curta (3-4 cm), seguida d'un apèndix lanceo-

lat, negrós, molt llarg (4-6 dm). Planta nauseabunda, de florescència pri-

maveral.

Geografia. — Cultivada i semiespontània a Montserrat i a alttes bandes = Bosc
de Segalers, al Berguedà, segons Grau (ex Costa), però ni Conrad Pujol ni nos-
altres l'havem vista per allí.
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Aràcies. G. 724. - Arum.

2.681. — A. muscívorum L.

(muscívorus significa devorador de mosques,

uüudint aquí al fet que les mosques, atretes per

la mala olor de la flor, entren fins al fons de

l'espata i després no poden sortir.)

Sinonímia. — Rapa pudent, rapa mosquera,

escandalosa ; cast., yaro tragamoscas
; fr., gou-

et chevelu, attrape-mouche.

Rizoma gros, rodó, fulles trisectes, amb el

segment del mig tripartit, de divisions lanccú-

lades, els dos laterals, generalment, pinnatífids,

de divisions més estretes, lanceolades, pecíol tan llarg com el limbe, dilatat i

amb beina tacada, amplexicaule, espata bastant gran (2 dm), d'un violat

lívid, inflada inferiorment, limbe ovat, pla i estès horitzontalment, pelut per

dintre, reticulat d'estries purpúries per fora, espàdix igual a les tres quartes

parts de l'espata, d'un púrpura negre, amb estaminodis per sobre i per sola

dels estams, aquests, per tant, separats dels ovaris, apèndix cilíndric, de

12-18 cm, 6-7 vegades més llarg que la part florífera.

Geografia. — Muntanyes de Puigpunyent i de Sóller, Puig de Formentor (Bar-

celó) i altres llocs de Mallorca i també a Menorca i Cabrera (Barc.) ; Binisaida,

Hinisarmenya, Santa Anna de Ciutadella, etc. (Rodríguez) — Març-Maig.

2.682,— A. píctum L. fiL— A. córsi-

cum Lois. — A. baleàricum Bucchoz

(del llatí pictus, pintat, per l'espata fortament

acolorida.)

Rizoma gros, rodó, tija de 2-5 dm, amb 2-3

beines afilles i cuspidades, fulles autumnals,

d'un blanc verdós, ovato-oblongues, agudes,

cordiformes a la base amb aurícules obtuses,

curtes, paral•leles al pecíol, aquest igual al lim-

be, espata gran, d'un púrpura fosc, ventruda a

la base, després contreta en forma de paperina

i seguidament ovada acuminada, quasi entera-

ment estesa, espàdix igual a les tres quartes parts de l'espata, claviforme,

d'un púrpura negrós, amb estaminodis soljre els estams, però no sota, ter-

minat en un apèndix tres vegades més llarg que la regió florífera.
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Aràcies. G. 724. - Arum.

Geografia. — Mallorca, litoral de Palma, de Manacor, de Felanitx, etc.

celo), Menorca, a Addaia, Ferreries, Santa Galdana (Rodr.) — Oct.-Nov.

(Bar-

2.683. — A. maculàtum L.— A. vul-

gare Lamk.

(del llatí maculatus, tacat, per les taques de

les fulles.)

Sinonímia. — Sarriassa clapada ; cast., ya-

rillo, aro manchado
;

/r., pied-de-veau, gouet.

Rizoma blanc, elüpsoide, tija de 2-5 dm, fu-

lles venials, hastades sagitades, d'aurícules

curtes, triangulars, poc divergents, obtusiús-

cules, sense venes blanques, tacades de negre

o enterament verdes, amb pecíol igual al limbe

o poc més llarg, espata caduca a la maturitat, d'un blanc verdós, freqüentment

orlada de violeta, ventruda a la base, bruscament contreta i després estesa en

làmina oblongo-lanceolada, espàdix d'un vermell negrós o violat, igual a la

meitat de l'espata o un poc menys, amb estaminodis sobre i sota dels estams,

apèndix terminal clavifortne, quasi una vegada més curt que el seu pedicel.

Geografia. — Boscos ombrosos del Pireneu : Muntanjes d'Olot, Vidrà, Collsa-

cabra (Vay.), Vic, r. r. (Masf.), Vall d'Aran, a Sant Joan de Toran (Llen.!), sobre

Luchon (Zett., Bub.) — Abr.-Maig.

2.684. — A. itàlicum Mill.

(perquè viu a Itàlia.)

Sinonímia. — Sarriassa ; cast., yaro.

Hom el distingeix de l'anterior per ésser 1-2

vegades més gran en totes les seves parts, per

les fulles autumnals, sagitades, d'aurícules di-

vergents, amb venes d'un blanc groguenc, pe-

cíol el doble de llarg que el limbe, per l'espata

blanca verdosa, més gran, tres vegades més

llarga que Vespàdix, aquest, normalment, d'un

groc pàl•lid, amb un apèndix claviforme tan

llarg com el pedicel.

Geografia. — Prats humits i llocs herbosos pròxims als corrents de tot el país

:

Al litoral, Vallès i fins al Pireneu, on encara és més abundant que a la zona
baixa = Girona (Bub.) — Maig-Juny.

402



FLORA DE CATALUNYA

Gènere 725. — ARÍSARUM

(Dioscòrides emprà el mot ipíaapov per a designar uua planta que els autors

hau referit al fraret.)

Espata petita, tubulosa, espàdix cilíndric i ± recorbat, sense estamino-

dis, flors femenines en nombre de 3-5, unilaterals, al fons de l'espata, estig-

mes radiants, baia verda. Rizoma globulós, fulles ovades cordiformes, ±
hastades sagitades, llargament peciolades.

Espata cilíndrica, estriada de blanc i de verd, acuminada, de boca oblon-

ga, espàdix verdós, d' 1*5 mm de diàmetre, recorbat, estigmes verds,

peduncles rectes i tan llargs com les fulles . . 2,685. A. vulgare.

Espata ventruda, estriada de blanc i de púrpura, escotada raucronada,

de boca circular, espàdix violaci inferiorment, de 3 mm de diàmetre,

dret, un poc recorbat a l'àpex, estigmes violacis, peduncles recorbats,

molt més curts que les fulles .... 2,686. A. simorrhínum.

2,685. — A. vulgare Targ.

Arísarum L.

Arum

(perquè és planta vulgar en molts indrets del

Sud d'Europa.)

Sinonímia. — Frare cugot, fraret, apaga-

llums ; cast., frailillos, capuchinos, candilillos

del diablo
; fr., capuchon.

Rizoma ovoide o el•lipsoide, tija escapiforme,

de 2-3 dm, fulles ovades cordiformes hasta-

des sagitades, d'aurícules obtuses, ± diver-

gents, tacades o no, llargament peciolades, de

pecíol rodó, solcat cap a l'àpex, espata cilíndrica, amb el tub de 25 mm, en-

corbat a la meitat superior, acuminada, de boca oblonga, estriada de hlanc i

de verd, d'un púrpura bru a l'àpex, espàdix prim (i'5 mm de diàmetre),

verd, recorbat, insensiblement clavijorme, exert, poc més curt que l'espata,

estigmes verds, fruits poc nombrosos, peduncles rectes, tan llargs com les

fulles.
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Arades. G. 725. - Arísarum.

Geografia. — Llocs incultes del litoral : Abundant a Port-lligat i a altres llocs

de Cadaqués = Bardissars i marges de camps i vinyes de Malgrat, Roses (Vay., Sen.),

Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Culera, Banyuls, Port Vendres (Bub.), Barcelona,

a Sant Genis (Sen.), Coll-lliure, Cervera (Gaut.) - Març-Maig i Oct.-Nov.

2,686. — A. simorrhínum Durieu

(del grec ai\i.àç, ca^niís, i pív, niusell, per la

forma arrodonida de la punta de l'espàdix.)

Es diferencia essencialment de l'espècie ante-

rior per l'espata vcntruda, amb el tub de

20 mm, espurnejada de pics negres purpuris a

la part superior, estriada de blanc i de púrpura

en la part tubulosa, escotada mucronada, ober-

tura superior quasi circular, espàdix violat in-

feriorment, de 3 mm de diàmetre, erecte sub-

rccorbat, fortament claviforme, inclús, estig-

mes violacis, peduncles recorhats, molt més curts que les fulles.

Geografia. — Aquesta curiosa planta, nova per a la flora d'Europa, viu als

boscos ombrejats al peu del castell d'Aramprunyà, sobre Gavà, on no és gens es-

cassa (Llen. !, Maluquer, S., Cad,, novembre 1506, leg.); fou determinada per Pau.

Posteriorment, Sennen l'ha trobada a Barcelona, al Barranc de Sant Cebrià, cap

al Laberint. Es idèntica a la d'Oran (Pau in litt.)

N. B. Cultivada al nostre jardí de Terrassa des del 1906, ha florit tots els

anys, però degenerant ostensiblement, en termes que el 1916 solament produí una

inflorescència que no arribà a donar fruit.
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Família 132. — TIFACIES

(Del gènere Typha.)

Plantes monoiques, de flors verdoses, groguenques o rosses, molt petites,

en espigues cilíndriques compactes o en capítols globulosos, les superiors

masculines 1 caduques, les inferiors fructíferes, perigoni representat per

cerres o per escames hialines, les masculines sense bràctees, compostes normal-

ment de tres estams lliures o monadelfs, anteres basifixes, les femenines gene-

ralment acompanyades d'una bràctea, ovari simple, un estil persistent ter-

minat per un estigma linear o lingüiforme, unilateral, i fruit un aqueni o

drupaci. Herbes lacustres, perennes, de tiges sense nusos, simples o ramifi-

cades, fulles graminoides, coriàcies.

Flors en dues espigues cilíndriques superposades, la superior masculina,

la inferior femenina, aquenis diminuts, llargamet estipitats, fulles

totes radicals 726. Typha.
Flors en capítols globulosos, els superiors masculins i els inferiors feme-

nins, fruits drupacis, bastant grans, poc o no gens estipitats, fulles

radicals i caulinars 727. Spargànium.

Gènere 726. — TYPHA L.

(Del grec xútfï), nom d'una planta aquàtica, emprat per Teofrast i Dioscòrides

;

probablement derivat de ilfic,, pantan, al•ludint a l'estació d'aquestes plantes.

j

Flors en dues espigues cilíndriques terminals, la superior masculina,

formada per estams i estaminodis, caduca, la inferior composta d'ovaris fèrtils,

cerres i ovaris estèrils claviformes, perigoni format per cerres nombroses, estil

llarg, aqueni fusiforme, diminut, llargament estipitat. Rizoma serpentí, es-

tolonífer, tija cilíndrica, sense nusos, fulles totes radicals, dretes, coriàcies,

molt llargues.

Espigues separades per un espai d'1-4 cm, eix de la masculina amb pèls

vermellosos, estigmes alenats, fulles de 5-10 mm d'ample ....
T. angustifólia.

Espigues contigües o a penes separades, eix de la masculina amb pèls

blancs, estigmes lanceolato-espatulats, fulles de iS-20 mm d'ample.

T. latifólia.
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Tifàcies. G. 726. - Typha.

2,687. — T. angustifólia L.

(per les seves fulles relativament estretes.)

Sinonímia. — Boga, bova ; cast., espadana,

anea
; fr., rauche, massette, quenouille.

Rizoma gruixut, tija forta, dreta, d'1-2 m,

fulles de 5-10 mm d'ample, més llargues que la

tija, d'un verd alegre, planes o un poc acana-

lades a la base, espigues separades per un espai

d '1-4 cm, cilíndriques, primes, la masculina

d'1-3 dm, amb l'eix eriçat de pèls vermellosos

més llargs que els filaments estaminals, là fe-

menina de 10-25 n:m, prima (a la fi de 6-12 mm d'ample), molt densa, d'un

bru groguenc, amb la superfície filamentosa i l'eix guarnit de pèls blancs

espatulats, estigma linear alenat, més llarg que els pèls, aqueni fusiforme,

atenuat en un podocarp filiforme.

Geografia. — Aigües estancades i vores de rius : Al litoral, Vallès, Bages, Urgell,

Empordà = Cabanes (Sen.), d'on s'interna fins a Osor, Lledó (Vay.)
;
platges de

Coll-lliure (Gaut.) — Maig-Ag.

2,688. — T. latifólia L.

(per les fulles relativament amples.)

Sinonímia. Com l'anterior.

Rizoma gruixut, llargament estolonífer, tija

robusta, de 12-25 dm, fulles de 18-20 mm d'am-

ple, més llargues que la tija, dilatades a la ba-

se, glaucescents, espigues contigües o a penes

separades, la masculina de 8-12 cm, amb l'eix

guarnit de pèls nombrosos, blanquinosos, més
llargs que els filaments estaminals, espiga fe-

menina llargament cilíndrica (10-15 cm), a la

fi de 2-3 cm d'ample, d'un vermell negrós, amb la superfície escamosa i sense

pèls, estigma lanceolato-espatidat , més llarg que els pèls del podocarp, aqueni

oblong fusiforme, atenuat en podocarp filiforme.

Geografia. — Al Vallès, Montsoliu i altres parts, freqüentment amb l'anterior. —
Maig-Ag•.

406



FLORA DE CATALUNYA
Tifàcies. G. 726. - Typha,

HÍBRID

2,689. — X T. Shuttlewórthii Koch et

Sond.; x T. latifolia x T. angustifolia

Rouy (Rouy, FL fr., XIII, p. 333)- —T.
glauca Godron — T. baethulona Costa

(Bub., FL pyr., IV, p. 27).

Té les fulles estretes (5-7 mm) com la T. an-

gustifolia, però les espigues contigües com la

T. latifolia, i es diferencia d'aquesta per les

espigues més curtes i més primes (15 mra d'am-

ple), la femenina d'un bru cendrós, per l'es-

tigma més estret, quasi igual als pèls del podo-

carp, i s'aparta de la T. angustifolia per les

espigues més gruixudes, més curtes, per les fulles més curtes que la tija

florífera o iguals a ella.

Geografia. — Vores del Besòs, entre Sant Adrià i Badalona, r. (Costa) ; Girona,

vores del Ter, prop de Santa Eugènia (Bub.) ; Cabanes (Sen., in litt.) — Juuy-Ag.
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Gènere 727. — SPARGANIUM L.

{Ue (TiTap•|'4viov, uom d'una planta de Dioscòrides, que els autors han suposat

Igual a alguna espècie d'aquest gènere ; hom deriva el mot de jnàpYavov, ciiiteta,

per la forma de les fulles.)

Flors verdoses o groguenques, en capítols globulosos superposats i dis-

tants, axil•lars o extraaxil•lars, estipitats o sèssils, els superios masculins,

nus i caducs, els inferiors femenins, protegits per llargues bràctees foliàcies,

i persistents, perigoni format per 3-5 escames membranoses, estams lliures,

amb els filaments molt curts, després allargats, barrejats amb escames fili-

formes, estil curt, estigma unilateral, fruit drupaci, bastant gran, sèssil o

subsèssil, bequerut. Fulles llargues, radicals i caulinars, rizoma fibrós.

Capítols en panícula ramificada, els masculins nombrosos, fruit sèssil,

fulles amples (6-16 mm), les radicals triquetres 2,690. S. ramósum.

I

Capítols en raïm simple, els masculins en nombre d'1-7, fruit estipitat

o sèssil, fulles estretes {2-6 mm) 2.

[Fulles inferiors triquetres, coriàcies, tija robusta, fruit breument esti-

pitat, terminat en bec prim, igual a les tres quartes parts de la seva

llargada .
' 2,691. S. símplex.

I

Fulles planes o ± convexes, primes, generalment surants com la tija,

que és prima i flexible 3,

Generalment 1-2 capítols masculins, els femenins i el fruit estipitats, bec

igual a les tres quartes parts del fruit . . 2,692. S. Bordérei.
Generalment i sol capítol masculí, els femenins i el fruit sèssils, bec

igual a una quarta part del fruit .... 2,693. S. mínimum.

2,690.— S. ramósum Huds.— S. eréc-

tum Asch.

(per la tija ramosa ; erectum, per les fulles

dretes.)

Tija de 4-12 dm, dreta, robusta, ramificadj

superiorment, fulles llargues, de 6-16 mm
d'ample, coriàcies, les radicals triquetres i eni-

beinadores a la base, còncaves en llurs cares la-

terals, planes a l'altra, capítols grans, densos,

ordinàriament sèssils, els masculins en nombre

de 4-10, formant en conjunt una panícula ra-

mificada i fullosa, escames del perigoni sub-
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Tifàcies. G. 727. - Spargànium.

linears espatulades, flors verdoses, fruits sèssils, angulosos, obpiramidals

(7x4 mm), bruscament bequenits, bec curt (2 mm), igual a una quarta part

de la longitud del fruit.

Geograjía. — Aigües estancades i de curs lent : Al litoral, Montcada, i altres llocs

del Vallès; Mollerussa, a l'Urgell; Cerdanya = Castelló d'Empúries (Bub.), Ax-

gelés (Gaut.) Vall de Luchon (Zett.) — Juny-Ag.

2,691. — S. símplex Huds. — S. eréc-

tum j3 non ramosum L.

(per la tija simple, no ramificada.)

Tija de 3-8 dm, dreta, simple, glabra, fulles

llargues, amples de 4-6 mm, coriàcies, dretes,

les radicals triquetres a la base, de cares totes

planes, capítols masculins, en nombre de 3-7,

i els femenins superiors sèssils, els inferiors

pedunculats, però generalment amb el pedun-

cle ± soldat amb la tija, formant en conjunt

un raïm simple terminal, flors groguenques,

escames del perigoni estretament oblongues,

dentades a l'àpex, fruit oblong fusiforme, no angulós, de 2 mm d'ample,

bruscament estipitat, atenuat en bec alenat igual a les tres quartes parts de

la longitud del fruit.

Geografia — Vores de les aigües i sèquies : Tarragona, vers l'aiguabarreig del

Francolí (Sen.!), Olot (Bolòs), sota el Port de la Picada (Timb., ex Bub., sub S.

ajjine) — Juny-Ag.

2,692. — S. Bordérei Focke, subsp. de
l'S. affine Schnizlein, apud Rouy —
S. nàtans L.

(dedicat a Henry Bordère, botànic francès del

segle XIX, investigador de la flora pirenenca,

que havia pres aquesta planta per S. miui-

mum.)

Tija d'i m i més a les aigües profundes, sim-

ple, dreta, prima, molt flexible, fulles linears

(2-4 mm d'ample), molt llargues (2-3 m), su-

rants, planes, dilatades merabranoses i embei-

nadores a la base, d'un verd clar, 1-2 capítols
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Tifàcies. G. 727. - Spargànivim.

masculins, rarament 3, els femenins en nombre d'1-3 breument esiipitais,

escames perigouals estretament oblongues, eroso-dentades a l'àpex, fruit es-

tipitat, ovoido-oblong, atenuat en bec prim, igual a les tres quartes parts de

la longitud del fruit.

Geografia — Llacs i estanys de les altes muntanyes : Pla de Beret, Port de la

Bonaigua, Kibera d'Aiguanioix (Llen.!); estanys de Liat, Vall de Tredòs (C

et S.) ; estanys del Canigó (Sen. !, sub S. minimum Fr. ?).

2,693. — S. minimum Fr.

(correspon a í'Sparganium minimum de John

Rav, així anomenat per la seva petitesa.)

Molt afí a l 'espècie anterior i freqüentment

confosa amb ella (Grenier et Godron), se'n dis-

tingeix per les fulles d'un verd pàl•lid, a penes

dilatades a la base, primes i ± transparents,

per tenir, generalment, un sol capítol masculí

i els femenins, en nombre de 2-3, sèssils o sub-

sèssils, petits, i, principalment, pel fruit ovoi-

de, sèssil, petit, bruscament terminat en un

bec igual a una quarta part del fruit.

Geografia. — Bastant comuna als estanys de la zona alpina, com els del Cadí,

Cerdanya i valls pròxims a Andorra (Gaut.) ; al peu de les Maleïdes i Port de Benasc
(G. et G., Boileau) ; al peu de les Maleïdes (Puj., J., in Hb. Cad.!) — Juny-Ag.
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Família 133. — JUNCAGINACIES LiN .

(De Juncago, nom que donaren als Triglochin alguns autors prelinneans.)

Plantes de flors hermafrodites, regulars, d'un verd pàl•lid, en raïms espi-

ciformes terminals, perigoni de sis tèpals biseriats, lliures, ovats, caducs,

sis estams oposititèpals, de filaments curts, 3-6 estigmes subsèssils i plomo-

sos, fruit capsular, amb 3-6 carpels que se separen de baix a dalt a la matu-

ritat obrint-se per l'angle intern. Herbes perennes, de llocs pantanosos, amb
rizoma ± bulbós, fulles radicals i tija escapiforme.

Gènere 728. — TRIGLOCHIN L.

(Del grec TpeT , tres, i yXtü^íi;, punta, al•ludint al fruit que es desfà en la maturitat

separant-se els tres carpels que l'integren des de la base a l'àpex.)

Càpsula ovoide, igual al pedicel, que és pàtulo-ascendent, de sis cel•les

fèrtils, raïm llarg i dens, rizoma oblic . 2,694. T. marítimum.
I Càpsula cònica o claviforme, ordinàriament més llarga que el pedicel,

de tres cel•les fèrtils, raïm fluix 2.

Càpsula cònica truncada, pedicel pàtulo-ascendent, raïm curt, rizoma

bulbiforme 2,695. T. Barrelieri.

Càpsula claviforme, pedicel erecte, aplicat a l'eix, raïm llarg, rizoma

escamés 2,696. T. palustre.

2,694. — T. marítimum L.

(perquè viu en llocs pròxims al mar.)

Rizoma oblic, guarnit de beines blanquinoses,

tija de 2-3 dm, robusta, fulles linears, subcilín-

driques, canaliculades, subcarnoses, més curtes

que la tija, flors nombroses, en raïm molt llarg

i dens, pedicels patulo-ascendents, iguals a la

càpsula, que és ovoide (4 x 2-3 mm), de sis cel•les

fèrtils, carpels el•lipsoides, triquetres.

Geografia. — Aigües estancades del litoral i maresmes : Prat de Llobregat = Cas-

telldefels i altres llocs de la costa (Costa), cap a Mollet (Jover!), prats de la Lla-

cuna (Salv. !)j prats humits de Cant Tunis, Castelló, Palau, Roses (Vay.), Roses

(Bub.), Argelés (Gaut.) — Maig-Set.
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Juncaginàcies. G. 728. - Triglóchin.

2,695. — T. Barrelieri Lois. ; subsp.

del T. paludosum L., apud Rouy

(dedicat a Jacques Barrelier, que figurà aquesta

planta en la seva famosa iconografia.)

Rizoma hulhiforme, compost de bulbets agre-

gats i rodejats de túniques formades de fibres

entrellaçades, tija d'1-2 dm, dreta, primeta,

simple, fulles linears, semicilíndriqucs, canali-

culades, estriades, un poc carnoses, general-

ment més curtetes que la tija, flors poc nombro-

ses, en raïm a la fi fluix, pedicels pàtulo-ascen-

dents, generalment més curts que la càpsula, que és cònica truncada, amb
tres cel•les fèrtils i tres angles, formada per tres carpels sub cilíndrics.

Geografia. — Maresmes del litoial mediterrani : Platja de Castelló d'Empú-
ries (Sen.!), i de Roses (Queralt!); Roses, I.eucata (Bub.), de Salses a Arge-

lés (Gaut.) —Març-Juny.

(S-io X

pedicel

2,696. — T. palustre L.

(perquè és planta palustre, pròpia dels aigua-

molls.)

Rizoma a penes inflat, escamós, sense túni-

ques de fibres entrellaçades, amb estolons

prims, tija de 3-6 dm, dreta, prima, fulles li-

nears, semicilíndriques, en fascicles, dístiques,

prop d'una vegada més curtes que la tija, flors

nombroses, en llargs raïms estrets i fluixos, pe-

dicels curts, després allargats, aplicats contra

l'eix de la inflorescència, càpsula claviforme

I mm), llargament atenuada a la base, generalment més llarga que el

, de tres cel•les fèrtils, tres carpels linears, atenuats a la base.

Geografia. — Aigües estancades i prats humits : Puig-reig, Baga de Ginebret
;

prop del Santuari de Corbera, abundant (Puj, C.!); Coll de Jou (Cuffi, ex Vay.),

Ripoll; Santa Maria de Berga (Sen.!), Vall d'Eina (Bub., Gaut.), Ribera de Viella,

Port de la Bonaigua (Lleu. !), Viella, vall del Riu Negre (C. et S.) ; Bielsa (Bub.) —
Maig-Set.
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Família 134. — JUNCACIES Vent.

(Del gènere Jiincus.)

Plantes de flors hermafrodites, regulars, brunes o de colors apagats, pe-

tites, solitàries o reunides en glomèruls, cimes o panícules, perigoni escariós

o coriaci, de sis tèpals biseriats, 6-3 estams oposititèpals, un estil terminat

en tres estigmes filiformcs, fruit capsular, uni- o trilocular, loculicida, de

cel•les tri- o polispermes. Herbes generalment perennes, de tija generalment

rodona, afil•la o fullosa.

Fulles glabres, cilindroides i ordinàriament fistuloses o reduïdes a les

beines, càpsula trilocular, de cel•les polispermes . . 729. Juncus.
Fulles peludes, graminiformes, planes, càpsula unilocular, trisperma.

730. Luzula.

Gènere 729. — JUNCUS L.

(De Juncus, nom llatí dels joncs.)

Perigoni de sis tèpals iguals o desiguals, sis, rarament tres estams, càp-

sula trilocular, polisperma, dehiscent per tres valves que duen un embà al

mig. Herbes, en llur majoria, perennes, de tija, generalment, rodona i fulles

cilindroides, pròpies de terrenys humits.

Plantes anuals, de tija filiforme i de menys de 30 cm, amb fulles setà-

cies, canaliculades i arrel fibrosa, que s'arrenquen fàcilment . 2.

Plantes perennes, de tija generalment no filiforme i de més de 30 cm,

rizoma serpentí o fibrós cespitós, que s'arrenquen amb dificultat.

5-

Í

Flors reunides en un o pocs glomèruls, tres estams 3.

Flors solitàries, sis estams 4.

Tija simple, afil•la, terminada en un glomèrul de 5-12 flors, tèpals blan-

quinosos, amb la carena verda, desiguals, ovato-lanceolats, acuminats,

els externs més llargs, amb la punta recorbada, càpsula ovoide, obtusa.

2,697. J- capitatus.

I

Tija ramificada, quelcom fullosa, generalment amb més d'un glomèrul

de 3-S flors, tèpals verds, iguals, lauceolato-linears, aguts, connivents,

càpsula estretament el•lipsoïdal 2,698. J. pygmaeus.
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Juncàcies. G. 729. - Juncus.

' Beina de les fulles caulinars no auriculada, tèpals desiguals, groguencs,

amb la carena verda, lanceolats, aristats, quasi el doble llargs que

la càpsula, que és oblonga, obtusa i mucronulada. 2,699. J. bufónius.
^

] Beina de les fulles caulinars auriculada, tèpals iguals, bruns, amb la

carena i el marge groguencs, ovats, mucronats, quasi tan llargs com

\ la càpsula, que és subglobulosa i molt obtusa . 2,700. J. tenagéia.

iTija amb una fulla basilar o completament afilla, inflorescència terminal

5 >, o lateral, llavors generalment apiculades 6.

(Tija fullosa, inflorescència terminal, llavors no apiculades . . . 15.

Tija amb una fulla basilar i les altres radicals, filiforme, de 3-15 cm,

flors en glomèrul terminal pauciflor 7-

Tija completament afilla, rarament filiforme, de més de 15 cm, fulles

totes radicals o nul•les, inflorescència multiflora 8.

Glomèrul de 2-5 flors, dens, acompanyat de 3-5 bràctees ovades agudes,

ferruginoses, tèpals ovats obtusos, càpsula oblonga, obtusa, més llarga

,

que el perigoni 2,701. J. triglumis.
'

] Glomèrul d'1-4 flors, fluix, acompanyat de tres bràctees filiformes molt

llargues, negroses, tèpals lanceolats acuminats, càpsula ovoide, mucro-

nada, igual al perigoni 2,702. J. trífidus.

! Fulles totes radicals, flors en panícula terminal 9.

Fulles totes reduïdes a les beines basilars, inflorescència pseudolateral,

amb una llarga bràctea que simula la prolongació de la tija . . 11.

Tija i fulles no vulnerants, fulles nombroses, linears, acanalades, arque-

jades, molt més curtes que la tija, tèpals lanceolats obtusos, càpsula

transovoide, igual al perigoni 2,703. J. squarrosus.
Tija i fulles vulnerants, fulles poc nombroses, cilíndriques, rectes, sem-

blants a tiges estèrils, tan llargues com la tija, tèpals, almenys els

exteriors, lanceolats aguts 10.

/ Tèpals d'un verd groguenc, tots lanceolats aguts, iguals a la càpsula,

[ que és el•lipsoido-oblonga, panícula fluixa, gran, freqüentment ullra-

j
passada per una bràctea poc vulnerant . . 2,704. J. marítimus.

Tèpals brunencs, solament els externs lanceolats aguts, el doble de

curts que la càpsula, que és ovoide aguda, panícula densa, bràctea

molt vulnerant 2,705. J. acutus.

Flors negroses, en capítols de 3-8 flors vers l'àpex de la tija, tèpals

exteriors acutiúsculs, els interns obtusos i més curts, càpsula un poc

1 més llarga que el perigoni 2,706. J. àrcticus.

[ Flors verdoses, generalment en panícula o en cima multiflora . . 12.
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12

13

Juncàcies. G. 729. - Juncus.

Tiges glaucescents, primes, difícils de rompre, estriades, sis estams,

càpsula igual al perigoni j^,

I

Tiges verdes, bastant gruixudes, fràgils, tres estams, càpsula poc més
llarga que el perigoni 14.

Tija filiforme, de 2-4 dm, beines brunes, 3-8 flors en una cima petita

situada a la meitat de la tija, tèpals lanceolats aguts, càpsula sub-

globulosa 2,707. J. filiformis.

Tija no filiforme, de 4-12 dm, beines negroses, panícula multiflora,

ramificada, situada al terç superior de la tija, tèpals lanceolats aleuats,

càpsula el•lipsoide 2,708. J. glaucus.

,
Tija llisa, flors verdoses, panícula fluixa, càpsula no mucronada.

j )
2,709. J. effusus.

^ I Tija finament estriada, flors brunenques, panícula compacta, càpsula

I mucronada 2,710. J. conglomeratus.

I

Flors solitàries en panícula de branques dretes, fuUes sense nusos.

iq' . . . , .

^6.
•^

I
Flors en petits glomèruls reunits en panícula de branques obertes o

divaricades, fulles ± nuoses 17.

16

17

l'ija robusta, fulles rígides, cilíndriques, vulnerants, tèpals lanceolats

alenats, més llargs que la càpsula . . . . 2,711. J. subulatus.
Tija prima, fulles blanes, canaliculades, tèpals ovats obtusos, més curts

que la càpsula 2,712. J. COmpressuS.

Totes les fulles o solament les inferiors filiformes, blanes, poc o no gens

nuoses, rizoma estolonífer, tija radicant o surant 18.

I

Totes les fulles cilíndriques comprimides, rígides, molt nuoses, rizoma

1 serpentí, tija rarament radicant 19.

Fulles totes filiformes, a penes nuoses, tija prima, rizoma bulbós a la

base, glomèruls de 5-20 flors, en cimes fluixes, tèpals lanceolats,

quasi iguals a la càpsula 2,713. J. supinus.

18 /Fulles inferiors filiformes, llarguíssimes, les superiors cilindroides,

molt nuoses, tija gruixuda, rizoma no bulbós, glomèruls de 2-6 flors

en cima corimbiforme, tèpals lanceolats, més curts que la càpsula.

2,714. J. heterophyllus.

19
I

Tèpals externs aguts, els interns obtusos, càpsula ovoide, mucronada.

20.

'Tèpals tots obtusos o tots acuminats, càpsula atenuada .... 21.
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20

21

22

Tiges i fulles cilíndriques comprimides, càpsula bastant més llarga

que el perigoni 2,715. J. lamprocarpus.
I
Tiges i fulles comprimides ancipitals, càpsula a penes més llarga que

el perigoni 2,716. J. ànceps.

Tèpals tots obtusos, càpsula ovoide, atenuada en bec o mucronada.
22.

Tèpals tots acuminats alenats, càpsula piramidal, atenuada en bec llarg.

23-

Panícula gran, de branques divaricades, càpsula atenuada en bec, igual

al perigoni 2,717. J. obtusiflorus.

Panícula petita, de branques dretes, càpsula mucronada, més llarga que

el perigoni 2,718. J. alpinus.

,' Glomèruls petits, de 3-8 flors, panícula gran, tèpals llargament acu-

minats aristats, recorbats, els interiors més llargs .

23 / 2,719. J. silvàticus.

Glomèruls grandets, de 6-20 flors, panícula petita, tèpals acuminats ale-

nats, rectes, iguals 24.

Tiges acostades, dretes, estriades, après, sense estolons, bràctea floral

llargament acuminada, flors subsèssils . . . 2,720. J. striatus.

24 / Tiges distants, unes ajagudes i llargament estoloníferes, altres dretes,

ni estriades ni aspres, bràctea floral aguda, pedicels tan llargs almenys

com el diàmetre de la càpsula 2,721. J. Fontanésii-

2,697. — J- capitatus Weig.— J. trian-

drus Gouan

(per L• inflorescència globulosa, com una mena

de capítol ; triandrus, del grec tpt, ires, i àvT;p,

home, estam, perquè té tres estams.)

Anual, d'arrel fibrosa i tija de 3-12 cm, fili-

forme, dreta, simple, fullosa a la base i afil•la

superiorment, fulles linears seiàcies, canalicu-

lades, verdes o vermelloses, sense aurícules,

més curtes que la tija, 5-12 flors verdoses en

glomèrul terminal generalment solitari, ultra-

passat per una petita bràctea foliàcia, tèpals

desiguals, ovats lanceolats, blanquinosos, amb la carena verda, els externs

més llargs, bruscament acuminats, recorbats, tres estams, càpsula petita,

ovoide, breument mucronada, igual a la meitat del perigoni.

416



FLORA DE CATALUNYA
Jimcàcies. G. 729. - Juncus.

Geografia. — Llocs arenosos humits: Montseny, Vidreres = Blanes (Puj., J.)i

Plana de Vic, cap a Folgueroles, r. (Puigg. !), Prats de Molló (Lap.), Cerdanya

(Bub.), Coll-lliure, Banyuls, Coll de Molló (Gaut.) — Maig-Ag.

2,698. — J. pygmaeus Thuill. — J.

triandrus Reich., non Gouan
(del grec JtDYjjLaïoç, pigmeu, per la exigüilal

d'aquesta planta.)

Anual, d'arrel fibrosa i tiges de 3-12 cm, fili-

formes, dretes, ± nombroses i ramificades a

l'àpex, fulloses, amb fulles linears setàcies, fre-

qüentment rogenques, les radicals generalment

més curtes que la tija i amb aurícules ben des-

enrotllades, flors verdoses o vermelloses, en

glomèruls de 3-8 flors i en nombre d'1-5, l'in-

ferior ultrapassat per una bràctea foliàcia, tè-

pals li)iears lanceolats, verds, iguals, drets, connivenis, aguts, tres estams,

càpsula esirelamcrit oblonga, aguda, una tercera part més curta que el

perigoni.

Geografia. — Llocs arenosos humits: Montjuïc (Hb. Costa!), Empordà, Vilar-

nadal (Sen.!), Campniany, Sant Hilari (Vay.), Vall de Benasc (Boileau!, ex Costa).

Maig-.Agost.

2,699. — J- bufónius L.

(del llatí bufo, el gripau, perquè cerca els llocs

liumits.)

Sinonímia. — Jonc dels galàpats.

Anual, d'arrel fibrosa i tiges de 5-25 cm, ge-

neralment fasciculades, dretes o difuses, pri-

mes, ramificades, amb 1-3 fulles linears alena-

des, no nuoses, de beines no auriculades, les ra-

dicals més curtes que la tija, flors verdoses o

rogenques, solitàries, geminades o fasciculades

sobre les branques, la inferior ultrapassada per

1-2 bràctees setàcies, tèpals groguencs, amb la carena verda, lanceolats, llar-

gament acuminats alenats, desiguals, els interns més llargs, generalment sis

estams, càpsula oblonga subirígona, obtusa, mucronada, ferruginosa o ro-

genca, una tercera part més curta que el perigoni. Planta molt variable.
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var. fasciculatus Bert. — Flors ternades o fasciculades, branques més
curtes i més gruixudes.

Geografia. — Paratges estancats : Freqüent des de la costa al Pireneu, el tipus i

la varietat. — Maig-Set.

2,700. — J. Tenagéia L. — J. Vaillàn-

tü ThuiU.

(del grec tévafoç, aigua sorna
,
per la seva es-

tació; dedicat a Sébastien Vaillant, autor del

Botanicon Parisiense, mort el 1722.)

Anual, d'arrel fibrosa i tiges de 5-20 cm,

primes, dretes, amb 1-3 fulles verdes o rogen-

ques més curtes que la tija, selàcies, dretes,

sense nusos, de beina auriculada, flors brunen-

ques, petites, solitàries, distants, en cimes re-

unides en panícula fluixa, bràctees molt curtes,

tèpals quasi iguals, ovals lanccolats, verdosos

a la carena, vermellosos al costat i escariosos

al marge, els externs aguts, els interns obtusiúsculs, sis estams, càpsula

subglobulosa, brunenca, quasi igual al perigoni.

ji sphaerocarpus E. Mey. — /. sphaerocarpus Nees. — Tèpals desiguals,

tots lanceolals acuminats, de raquis verd i amplament escariosos al marge,

els externs més llargs i més llargament acuminats, càpsula més curta que el

perigoni, breument mucronada.

Geografia. — Paratg-es arenosos humits : Litoral de Baicelona (Costa), Empordà,
Vilarnadal (Sen.!), prop de Vic, Pas d'En Mambla (Puigg. !), Cerdanya, la Jon-
quera, Campmany, Cantallops (Vay.), Cerdanya (Bub.) ; Baix Aragó (Loscos!). La
/3 sphaerocarpus a Serrateix {Puj., C.!), Castelldefels (Sen.!) — Maig-Set.

2,701. — J. triglumis L.

(del IL•li triglumis, tres glumes, al•ludint a les

bràctees glumàcies, generalment en nombre de
tres, que envolten la base de la inflorescència.)

Perenne, de rizoma fibrós i tiges de 5-20 cm.,

dretes, primes, estriades, fulloses a la base, fu-

lles snbulades, canaliculadcs, rígides, general-

ment més curtes que la meitat de la tija, amb
beines aurwulades, flors brunes groguenques,

reunides en un glomèrul terminal de 2-5 flors,

sèssil, dens, acompanyat de 3-5 bràctees ovades

lanceolades, ferruginoses, tèpals ovats obtusos.
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Juncàcies. G. 729. - Juncus.

quasi iguals, sis estams de filament quatre vegades més llarg que l'antera,

càpsula eliipsoidc trtgona, mucronada, bruna vermellosa, més llarga que el

perigoni.

Geografia. — Terrenys estancats i torbosos de les altes muntanyes: Núria, davant

del Salt de l'Aigua i cap a Noufonts = Pirenen central, cap a Canfranc (Soulié, in

Hb. Cad.) ; Vall d'Eina, Bassivé (Bub.), Cerdanya, Vall d'Eina, la Jassa de l'Estret

(Gaut.), muntanya de Castanesa (G. et G.) ; valls de Prats, Cerdanya, Eina i altres

pròxims a Andorra (Husnot). — Jul.-Set.

JV. B. La planta de Núria és de tiges i fulles més primes, aquestes, en general,

més llargues que la meitat de la tija, les bràctees són blanques ocràcies, el glomèrul

de 2-^ flors, la càpsula acutiúscula, amb la fàcies de /. stygius L., pel qual motiu
la publicàrem com a /. pyrenaicus Cad. et Pau = /. stygius L. /? pyrenaicus Cad. et

Pau, a la «Flora del Vallès», pàg. 118.

2,702. — J. trífidus L.

(nom erroni, pres per Linné dels seus anteces-

sors, que al•ludeix a les tres llargues bràctees

de la inflorescència, i no pas a cap òrgan fes en

tres parts.)

Perenne, de rizoma llarg, serpentí, i tija de

1-3 dm, filiforme, dreta, llisa, nua o amb una
sola fulla, fulles basilars reduïdes a la beina

o mucronades, beines llargament pestanyoses

a l'àpex, flors negroses, en nombre d'1-4 en

glomèrul terminal fluix acompanyat de tres

bràctees foliàcies i filiformes que l'ultrapassen

llargament, tèpals ovato-lanceolats , acuminats, quasi iguals, sis estams d'an-

teres 3-4 vegades més llargues que els filaments, càpsula ovoide trtgona,

llargament mucronada, negrosa, un poc més llarga que el perigoni.

Geografia.— Pastures rocoses de les altes muntanyes: Núria, al peu del pont de

Crémals i cap a Noufonts = La Tossa, Comabella, Morens, Costabona, fins a la

Torre d'En Mir (Vay.), Vall d'Eina (Lap.), Setcases (Quer) i fins a Andorra, al

Massis del Carlit (Gaut.), Port de la Picada (Costa), Luchon, Bielsa (Bub.), Port

de Benasc (Zett.), Bassivé (Puj., J.) ; Vall d'Aran, a la Coma de la Gireta, Trau de
l'Esca (Llen.), Ruda, Tredòs, Montartó (C. et J.) — Jul.-Set.
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2,703. — J. squarrosus L.

(sembla que Linnc emprà el mot squarrosus

com a oposat a moUis, bla, suau, a causa de la

rigidesa de les tiges i fulles d'aquesta planta.)

Perenne, de rizoma gros, compacte, cespitós,

tiges de 2-6 dm, poc nombroses, dretes, rígides,

un poc anguloses, afilles, fulles totes radicals,

molt més curtes que la tija, nombroses, linears

acanaladcs, rígides, erecto-esteses en rosetons

compactes, beines dilatades auriculades, flors

verdoses o rosses, solitàries, en panícula llarga

i estreta, fluixa, molt més llarga que les bràc-

tees, tèpals ovato-lanceolats , obtusiúsculs , lluents, amb dues ratlles dorsals

verdes, amplament escariosos al marge, sis estams de filaments unes quatre

vegades més llargs que les anteres, càpsula ovoido-oblonga, mucronada, lluent,

rossa, igual al perigoni.

Geografia. — Pastures humides: Cerdanya, als voltants de Montlluís (Lap., Bub.,

Gaut.) ; al Capcir, vall de Balceres, a la Font Grossa (Sen. !, in Hb. Cad.), Luchon

(Lap.) — Juny-Set.

2,704. — J. marítimus Lamk.

(perquè sol viure prop del mar.)

Perenne, de rizoma serpentí, gruixut, tiges

de 5-10 dm, dretes, rígides, llises, plenes, les

estèrils vulnerants, escamoses a la base, esca-

mes embeinadores, ferruginoses, fulles totes

radicals, cilíndriques, rígides, vulnerants com
les tiges estèrils, flors verdoses, de 3 mm de

llarg, solitàries o reunides en nombre de 2-3 en

glomèruls nombrosos formant una panícula

pseudolateral fluixa, ramificada, dreta, inter-

rompuda, igual a la bràctea inferior o més

curta, tèpals lanceolats, els externs més llargs, aguts, els interns subobtusos,

més amplament escariosos, sis estams, anteres 2-3 vegades més llargues que

els filaments, càpsula eliipsoide, petita, mucronada, quasi igual al perigoni.

P rtgidus Rouy — /. rígidus Desf. — Panícula gran, molt fluixa i molt

llarga (de 2 dm i encara més), ultrapassant de molt la bràctea inferior, planta

més forta, rígida.
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Y contractus Trèm., in litt. — /. Paui Sen. — Panícula petita, molt con-
treta, llargament ultrapassada per la bràctea inferior.

Geografia. — Llocs estancats del litoral i de l'interior : Urgell, a Utxafava, cap a
Ivars; Carduna = Roses (Biib.). La p rigidus Kouy, a can Tunis; la y contractiís
Trèm., a Castellgalí, vores del Llobregat (setembre del 1881 i 1886, legi) ; Castell-

defels (jul. 1910 leg. Sen.!) — Juny-Set.

2.705. — J. acutus L.

(per les tiges estèrils vulnerants, acabades en
punta forta i molt aguda.)

Sinonímia. — Jonc marí ; cast., junco re-

dondo.

Perenne, de rizoma gruixut, fibrós, tiges de

4-12 dm, dretes, molt rígides, afilles, llises,

plenes, amb escames a la base, rogenques i

lluents com les beines foliars, les estèrils vul-

nerants el mateix que les fulles, que són totes

radicals, cilíndriques i rígides, poc nombroses

i tan llargues com les tiges, flors verdes brunenques, de 6 mm de llarg, soli-

tàries o en glomèruls de 2-5 flors agrupats en panícula pseudo-lateral rami-

íicada, compacta, freqüentment ultrapassada per una bràctea molt vulnerant,

tèpals subiguals, els externs lanceolals, aguts, els interns ovaís, ohlusos,

escotats, sis estams, anteres unes quatre vegades més llargues que els bla-

meuts, càpsula ovoide aguda, de color de castanya, el doble de llarga que el

perigoni.

Geografia. — Comuna al litoral de Barcelona, des d'on s'interna fins a l'estació

d'Olesa i a la falda de Sant Llorenç del Munt = Fins al pla de Rages i a altres

llocs (Costa)
;

prats del litoral, fins a Banyoles (Vay.), Roses (Bub., Cad.) —
Maig-.\g.

2.706.— J. àrcticus Willd.— J. acumi-

natus Balb.

(per viure als països àrtics ; acuminatus, acabat

en punta, per la bràctea superior rígida i pun-

teguda.)

Perenne, de rizoma horitzontal llargament

serpentí, tiges d'1-4 dm, dretes, cilíndriques,

rígides, llises, fistuloses, afil•les, amb escames

embeinadores a la base, lluents, obtuses, mucro-

nulades, que representen les úniques fulles,

flors d'un bru negrós, en nombre de 3-8 en un
petit capítol pseudolateral subglobulós, com-
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pacte, llargament ultrapassat per la bràctea caulinar, tèpals desiguals, els

externs més llargs, lanceolals aguts, els interns obtusos, amplament mem-

hranosos a l'àpex, sis estams amb les anteres iguals als filaments, estil més

curt que els estigmes, càpsula ovoide trígona, mucronada, quasi igual al

perigoni.

Geografia. — Pastures humides de les altes muntanyes : Núria, cap a Noucreus =

Cerdanya, ribera del Tet, Montlluís (Gaut.) ; rara a la zona alpina superior del Pi-

rtíiicu central, prop del llac d'Albo, entre la Renclusa i les geleres de les Maleïdes

(Zett.) ; estanys de Colomers (Llen.) — Ag.-Set.

Juncus filiformis

2.707. — J. filiformis L.

(per la tija filiforme.)

Perenne, de rizoma llargament horitzontal,

serpentí, tiges d'1-4 dm, dretes, filiformes,

acostades, afil•les, finament estriades, fulles re-

duïdes a les beines basilars brunes i lluents,

flors verdoses, en nombre de 3-10 en una petita

cima pseudolateral situada vers la meitat de la

tija (comprenent-hi la bràctea), tèpals quasi

iguals, lanceolats, tots aguts, sis estams d'an-

teres més curtes que els filaments, estil molt

curt, càpsula ovoide subglobulosa, breument

mucronada, de color de castanya, quasi igual al perigoni.

Geografia. — Prats humits i llocs estancats de les altes muntanyes: Cerdanya,

cap a Montlluís (Bub., Gaut.) ; Vall d'Aran, al Pla de Beret, Clot de l'Ós (Llen.!),

Port de la Picada (Bub.) ; Bassivé (Timb.) ; rara a la zona alpina del Pireneu

central (Zett.) — Jul.-Ag.

2.708. — J. glaucus Ehrh.

(pel color glauc de la planta.)

Sinonímia. — Jonc dels jardiners.

Perenne, rizoma horitzontal, serpentí, tiges

de 4-12 dm, dretes, glauques, cilíndriques, pro-

fundament estriades, afil•les, no fràgils, de me-

dul•la interrompuda, fulles reduïdes a les beines

basilars brunes negroses i lluents, flors rosses

o brunes, solitàries, de 3 mm de llarg, en

panícula pseudolateral ramificada i fluixa per

sobre de la tercera part superior de la tija,
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llargament ultrapassada per la bràctea caulit'orme, tèpals desiguals, els ex-

terns més llargs, lanceolats, llargameni acuminais aleuats, escariosos al

marge, sis estams d'anteres iguals al filamcnt, estil distint, càpsula eUipsoide,

mucronada, bruna negrosa, molt lluent, quasi igual al perigoni.

Geografia. — Freqüent als llocs humits, des de la costa al Pireueu. — Maig-Ag.

2.709. — J. eíTusus L.

(del llatí effusus, difús, a causa de la inflores-

cència laxa, de flors escampades.)

Sinonímia. — Jonc dels jardiners.

Es molt afí a l'anterior espècie, de la qual s'a-

parta per la tija verda, llisa quan és fresca, fi-

nament estriada quan s'asseca, de medul•la con-

tinua, per les beines de les escames basilars

mats, no lluents, per la panícula molt ramifi-

cada, de branques desiguals, les unes dretes,

les altres esteses o refractades, tèpals lanceolats

acuminats, tres estams, estil molt curt, càpsula íransovoide, truncada depri-

mida, sense mucró, un poc més curta que el perigoni.

Geografia. — Prats humits: Montseny, Sant Hilari, Baix Empordà, Tossa =
Prop de Barcelona (Salv. !), Castelldefels, Montseny i Pireneus (Costa); Camp-
rodon (Bub.), Prats de Molló (Gaut.), valls del Pireneu central, fins a la zona

subalpina (Zett.), Lés (C. et S.) — Maig-Set.

2.710. — J. conglomeratus L., subsp.

de l'anterior ap. Husnot i ap. Rouy

(és el Juncus Isevis, panicula non sparsa, de

Bauhin, que, a diferència de l'anterior, no té

les flors esparses sinó aglomerades.)

Es diferencia del /. effusus per la tija fina-

ment estriada a la part superior, per la paní-

cula aglomerada, amb una beina inflada, per

les flors més brunes, amb sèpals lanceolats,

molt aguts, i tres estams, i per la càpsula ter-

minada en un mucró petit, curt i gruixut,

i)iserit en una mamil•la i portant l'estil.

Geografia. — Paratges humits : Blanes, Santa Cristina, entre Lloret i Tossa,

Vidreres, Montsoliu = El Miracle (Marcet!), Guilleries, Rocabruna, Molló, Mare
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de Déu del Coral, Ribes, Cerdanya (Vay.). Costabona (Bub.) ; valls inferiors del

Pireneu central (Zett.), Mont Jisoles (Timb.), Sant Beat (C. et S.) — Maig-Ag.

2.711. — J. subulatus Forskal — J.

multiflorus Desf.

(del llatí subulatus, síibulat, perquè les fulles

terminen en punta fina; multiflorus, per la in-

florescència multiflora.)

Perenne, de rizoma llarg, serpentí, horitzon-

tal, tiges de 5-10 dm, dretes, rígides, cilíndri-

ques, robustes, amb 1-4 fulles subcilíndriques,

acuminades alenades, vulnerants, fistuloses,

blanes, no nuoses, flors verdoses, petites {3 mm
de llarg), solitàries, poc distants, en panícula

terminal molt llarga, ultrapassant llargament

la bràctea inferior, estreta, interrompuda, de branques dretes, tèpals des-

iguals, lanceolals acuminats, els interns un poc més curts i menys acuniinals,

sis estams, càpsula petita, ovoide trígona, obtusa, mucronada, bruna, un poc

més curta que el perigoni.

Geografia. — Llocs humits del litoral i de l'interior : Prat de Llobregat ; Urgell,

a Utxafava, cap a l'Estany d'Ivars = Can Tunis, Castelldefels (Sen.!), Roses

(Bub.) — Juny-Jul.

2.712. — J. compressus Jacq — J bul-

bosus L.

(per les tiges comprimides.)

Perenne, de rizoma serpentí, horitzontal o

oblic, tiges d'i-6 dm, dretes, primes, llises,

com-primiides sobretot inferiorment, amb 1-2

fulles caulinars i les altres reunides a la base,

dretes, linears canaliculades , blanes, sense nu-

sos, beines auriculades, flors vermelles bru-

nenques o verdoses, petites (2-3 mm de llarg),

solitàries, freqüentment acostades, en panícula

terminal curta, corimbiforme, de rames dretes,

igual a la bràctea foliàcia o ultrapassada per ella, tèpals quasi iguals, ovdts

oblongs, molt obtusos, escariosos al marge i a l'àpex, sis estams de filament

igual a la meitat de l'antera, càpsula subglobulosa, petita, bruna, una tercera

part més llarga que el perigoni.
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Subesp. /. Gerardii Lois. (ap. Rouj' ; simple var. ap. Husnot) — Tija

més prima, subcilíndrica, bràctea inferior de la panícula curta, flors petites,

antera tres vegades més llarga que el filament, estil llarg (generalment tant

com l'ovari en lloc de la meitat), càpsula eUipsoide, igual al perigoni poc

més llarga.

Geografia. — Paratges humits de Clariana i d'Avià (Puj., C. !), el Miracle (Mar-
cet!) = Camprodon (Bub.), Cortals de Castelló (Vay.), litoral de Canet (Gaut.),

L,uchou (Lap.). La subesp. /. Gerardii Lois., a Can Tunis? (Llen.), Roses (Bub.);
llocs Ironterers entre Leucata i Argelés (Gaut.) — Juny-Jul.

2,713. — J. supinus Moench — J. uli-

ginosus Roth

(del llatí supinus, supt, per les tiges sovint

decumbents, ajagudes; uliginosus, panianós,

perquè es fa ais llocs humits.)

Perenne, de rizoma cespitós, inflat en bulb

a la base, estolonífer, tiges d' 1-3 dm, general-

ment nombroses, primes, dretes o prostrades

radicants, surants o submergides, fuUoses, fu-

lles cilíndriques, superficialment canaliculades,

les radicals filiformes, les caulinars lleugera-

ment nuoses, blanes, verdes, beines llargament

auriculades, flors rosses o brunes, freqüentment vivípares, petites (3 mm de

llarg), en glomèruls de 4-12 flors, formant una cima fluixa, tèpals lanceoL•ls

acuminats, els externs un poc més llargs i més acuminats, tres estams o,

freqüentment, sis, d 'antera igual al filament, càpsula oblcmgo-transovoide.

reumcnt mucronada, bruna, poc més llarga que el perigoni.

Geografia. — Prats humits de Ceret, Arles, Sant Llorenç dels Cerdans (Compy. !),

Sant Julià de Vilatorta (Masf.) ; Cerdanya, vores del Tet, cap al pla de Barrés
(Gaut.), Capcir (Bub.), Vall de Benasc (Boileau!, ex Costa), Mont Jisoles (Timb.),

Viill de Ruda (C. et S.) — Juny-Set.

2,714. — J. heterophyllus Dufour —
J. corsicus Sol.

(del grec iispoç, altre, i ipúXXov, fulla, per la di-

versitat morfològica de les fulles; corsicus,

de Còrsega.)

Perenne, de rizoma estolonífer i tija de 3-10

decímetres, gruixuda, surant, radicant, flexuo-

sa, fullosa, amb fulles glaucescents, diformes,

les inferiors filiformes, blanes, generalment
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molt llargues, poc o no gens uuoses, les superiors molt més grosses, rígi-

des, cilíndriques, fistuloses, glauques, fortament niioses, flors rosses o bru-

nes, grans (5-6 mm), en glomèruls de 2-6 flors formant una cima co-

rimbiforme bastant fluixa, tèpals desiguals, lanceolats, estretament escariosos

ai marge, els interns més llargs, actiminats , els externs freqüentment mucro-

nats, cinc estams de filament ample, quatre vegades més curt que l'antera,

càpsula llarga (5-6 mm), ovoide, llargament mucronada, bruna, bastant més

llarga que el perigoni.

Geografia. — Estanys de l'Empordà, a Sant Climent (Seu. !) — Juny.

2,715. — J. lamprocarpus Ehrh. — J.

articulatus L
(del grec Xa[j.::póç, brillant i xapTrdç, fruit,

aUudint a la lluentor de les càpsules; articula-

tus, per les fulles amb embans travessers, mes
estretes en uns punts que en altres, com articu-

lades.)

Perenne, de rizoma, generalment, curt i oblic,

serpentí, tiges d" 1-7 dm, acostades, prostrades

ascendents, rarament dretes o enterament aja-

gudes, cilíndriques o un poc comprimides, fu-

lloses, fortament nuoses, fulles cilíndriques

comprimides, fistuloses, de nusos poc ben marcats, flors brunes o verdoses,

mitjanes (uns 3*5 mm), en glomèruls de 4-12 flors formant una panícula ter-

minal de branques dretes o divaricades, desiguals, fluixa, més llarga que la

bràctea inferior, tèpals qtiasi iguals, lanceolals, els externs aguts, els interns

obtusos, escariosos al marge, sis estams d'auteres iguals als filaments, càp-

sula ovoido-trígotia, bruna negrosa, lluent, bruscament contreta a l'àpex i

mucronada, més llarga que el perigoni.

var. fluitans Koch — Tija llarga, surant.

var. nigritellus Don — Tija curta (1-2 dm), prostrada ascendent, radicant

als nusos, càpsula d'un negre fort.

var. macrocephalus Viv. — Glomèruls poc nombrosos (2-8), grans (de

prop d' I cm).

Geografia. — Llocs pantanosos de tot el país, des del litoral al Pireneu. La var.

fluitans Koch, a Sant Julià del Llor (Cod.!); la var. nigritellus Don, a Coma
Armada (Sen. !); la var. macrocephalus Viv., a Castelldefels (Sen.l, Cad.) — Maig-
Setembre.
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2,716. — J. ànceps Laharpe

(del llatí anceps, de dos talh, al•ludint a la for-

ma comprimida de les fulles, que tenen dos

cantells aguts.)

Perenne, de rizoma horitzontal, llargament

serpentí, tiges de 4-8 dm, dretes, molt compri-

mides ancipitals, sobretot inferiorment, fulles

inferiors escamiformes, les caulinars comprimi-

des ancipitals, carenades, nuoses, fistuloses,

flors brunes, petites (2-2*5 mm), en glomèruls

nombrosos de 3-6 flors cadascun, formant una

panícula terminal ramificada, de branques dre-

tes i acostades, ultrapassant la bràctea inferior, tèpals quasi iguals, els externs

aguts, mucronats, els interns obtusos, amplament escariosos al marge i a

l'àpex, sis estams d'antera un poc més llarga que el filament, càpsula ovoide

trigona, mucronada, bruna, lluent, poc més Ihrga que el perigoni.

Geografia. — Llocs humits i estancats : Empordà, vores de la Muga, a Boa-

della (Sen., in litt.). — Juny-Set.

Juncus ànceps

2,717. — J. obtusiflorus Ehrh.

(pels tèpals esmussos, de forma obtusa al cap-

damunt.)

Perenne, de rizoma llarg, serpentí, tiges de

4-10 dm, dretes, cilíndriques, fulloses, fulles

inferiors reduïdes a les beines groguenques, les

superiors en nombre de dues, cilíndriques, rígi-

des, fistuloses, molt nuoses, flors d'un verd

groguenc o rogenc, petites (d'uns 2 mm), en

glomèruls de 4-12 flors, nombrosos, formant

una panícula terminal ramificada, de branques

esteses o refractades a la maturitat, més llarga

que la bràctea inferior, tèpals quasi iguals, connivents, oblongs, obtusos, ca-

renats, sis estams d'anteres més llargues que els filaments, càpsula ovoide

trigona, contreta en bec, rogenca, petita, poc més llarga que el perigoni.

Geografia. — Llocs pantanosos i vores dels corrents : Litoral de Barcelona ; Cas-

tellgalí, vores del Llobregat = Castelldefels, marges del Besòs, cap a Montcada
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(Costa), Prats de Rei (Puigg. !), Empordà, Banj'oles, Olot, Santa Coloma, Guille-

nes, Lluçanès, Ripoll (Vay.), la Cellera, Sant Julià del Llor (Cod.!). Empordà, Sant

Pere Pescador (Llen. !) — Juny-Ag.

2,718. — J. alpinus Vill.

(perquè es fa als Alps.)

Perenne, de rizoma serpentí i tiges d'i-8 dm,

dretes, primes, rodones o un poc comprimides,

fulloses, amb 2-4 fulles ciUndrico-comprimides,

fistuloses, nuoses, flors d'un púrpura negrós,

d'uns 3 mm, en glomèruls de 3-8 flors formant

una panícula terminal fluixa, de branques dre-

tes, més llarga que la bràctea inferior, tèpals

iguals, oblongs, tots ohtusos, els externs ter-

minats en un petit mucró que es torna molt

petit o nul, càpsula ovoide trígona, bruscament

mucronada, negra, d'uns 3 mm, més llarga que el perigoni.

Geografia. — Paratges pantanosos i torbosos de les altes muntanyes : Núria,

Tragurà, la Tossa, Costabona, Coral, Rocabruna (Vay.), Coma d'Eina (Sen. !), Ca-

rençà (Bolòs, ex Vay.), Setcases (Bub.), Solaneta de Costabona, Vall de Llo, Carlit

i fins als confins d'Andorra (Gaut.), Ribera de Viella, Aiguamoix, Montgarri (Llen.!),

Pla de Beret (C. et S.) — Jul.-Set.

2,719. J. silvàticus Reich.; J. acuti-

florus Ehrh.

(per habitar en Ihcs selvàtics ; acutiflorus,

de tèpals punteguts.)

Perenne, de rizoma llargament serpentí i tiges

de 3-9 dm, separades, dretes, cilíndriques, com-

primides inferiorment, fulloses, fulles cilín-

driques o poc comprimides, fistuloses, nuoses,

separades, flors brunes o pàl•lides, de 3-4 mm,
reunides en glomèruls nombrosos de 3-12 flors

cadascun formant una panícula terminal de

branques desiguals, les unes dretes, les altres

esteses, més llarga que la bràctea inferior, tèpals tots acuminats lanceolats,

els interns més llargs i freqüentment amb la punta recorbada, sis estams

d'anteres més llargues que els filaments, càpsula ovoide trígona, llargament

i hisensiblement atenuada en bec, ultrapassant llargament el perigonL
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Raça /. brevirostris Nees — Glomèruls menys nombrosos, doblement

grossos, de mes flors i m^s grans, càpsula quasi igual al perigoni.

Geograjici. — Prats humits i llocs estancats : Cap a Vic (Masf.) ; Cerdanya, a

Llívia; Montgrony (Sen.!); Cerdanya, a Fontpedrosa (Gaut.) ; Vall de Luchon,
abundant tot al llarg del Garona (Zett.) ; molt comuna des de Lés a les Bordes (Llen !),

vSant Beat (C. et S.). L,a raça /. brevirostris Nees., a Santa Fe del Montseny (Sen.). —
Juny-Ag.

2,720. — J. striatus Schousb.

(per les tiges estriades.)

Perenne, de rizoma curt i gruixut i tiges d'i-

4 dm, solitàries però acostades, dretes, estria-

des, aspres, així com les fulles i les beines,

sense estolons, fulles cilíndriques, fistuloses,

llargues, niioses, estriades i aspres, flors bru-

nes, subsèssils, grandetes, en glomèruls de 6-20

flors formant una panícula dreta, poc estesa,

més llarga que la bràctea inferior, bràctees flo-

rals lanceolades, llargament acuminades com
els tèpals, quasi iguals, un poc rccorhats a l'à-

pex, sis estams d'anteres un poc més llargues que els filaments, càpsula rossa,

llargament atenuada en bec, ultrapassant poc el perigoni. L'examen d'una

secció de la fulla o de la tija és el millor medi per a distingir aquesta espècie

(Husnot, Joncées, p. 14).

Geografia. — Llocs humits de la regió mediterrània : Empordà, a Vilarnadal

(Sen.!), Girona, vores del Ter (Bub.) ; Pireneu oriental (Rouy), Provença (Coste) —
Maig-Ag.
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des ni aspres, per les beines de les fulles llises, per les bràctees florals i els

tcpals aguts, pels pedicels igualant, almenys, l'amplada de h càpsula, i per

l'antera 2-3 vegades més llarga que cl filament.

Geografia. — Llocs humits de la regió mediterrània : l,itoral de Barcelona (Llen. !),

Montserrat, a la Font de la Noguera; Tarragona (Sen.!) — Maig-Ag.

N. B. Entre els híbrids d'aquest gènere és digne de mencionar-se el /. diffusus

Hoppe. = X /. glaucus x J. cffusus, que sembla que Fre. Sennen ha recollit prop

de Santa Fe del Montseny.
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Gènere 730. — LUZULA DC

(De lucciola, nom vulgar italià d'alguna espècie d'aquest gènere.)

Flors escarioses, brunes, groguenques o blanques, solitàries o reunides en

glomèruls, en espiga o en panícula, acompanyades de bractèoles escarioses,

perigoni de sis tèpals iguals o desiguals, soldats inferiorment, sis estams, un

estil filiforme, tres estigmes també filiformes, llargs i peluts, càpsula unilocu-

lar, trisperma, dehiscent per tres valves sense embà, llavors apendiculades

o no. Herbes perennes, de fulles graminiformes, planes, generalment peludes,

embeinadores a la base, pròpies de terrenys frescals o secs.

'Flors solitàries, llargament pedicel•lades, en cima corimbiforme o sub-

umbel•liforme, llavors aril•lades, amb una aresta a l'àpex ... 2.

Flors en glomèruls o en espiguetes, totes sèssils o subsèssils, llavors

aril•lades o no, amb un apèndix apical punctiforme 4.

'Flors groguenques, rizoma llargament estoloiiífer .

2,722. L. flavéscens.

Flors brunenques, rizoma cespitós 3.

Fulles amples (6-10 mm), peduncles refractats a la maturitat, càpsula

més llarga que el perigoni 2,723. L. pilosa.

I Fulles estretes (2-4 mm), peducles sempre drets, càpsula un poc més

curta que el perigoni 2,724. L. Forsteri.

)

Flors reunides en glomèruls .... 5.

Flors reunides en espigues 9.

1 Flors blanques o grogues, rizoma estolonífer 6.

i Flors brunes o negroses 7.

l'
l'iors grogues, tèpals breument mucronats, càpsula quasi igual al peri-

goni 2,725. L. lútea.

Flors blanques, tèpals lanceolats acuminats, càpsula bastant més curta

que el perigoni 2,726. L. nívea.

Fulles amples (8-10 mm), peludes, flors de 3-4 mm, tèpals lanceolats

acuminats 2,727. L. silvàtica.

Fulles estretes (2-6 mm), glabres, flors de 2 mm, tèpals lanceolats

mucronats 8.
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I Fulles de 4-6 mm, inflorescència ultrapassant poc o no gens les fulles

j
florals 2,728. L. glabrata.

I

Fulles de 2-3 mm, inflorescència ultrapassant 4-5 vegades les fulles

[
florals 2,729. L. spadícea.

I Flors en umbel•la, llavors llargament apediculades a la base . . 10.

^
I

Flors en espiga, llavors poc o no gens apendiculades 12.

I Rizoma estolonífer, branques de l'umbella a la fi penjants, anteres 3-4

) vegades més llargues que els filaments . 2,730. L. campestris.

I

Rizoma fibrós, branques de l'umbella dretes, anteres, a tot tirar, tan

llargues com els filaments II.

' Flors rosses, umbel•la gran, tan llarga almenys com la fulla floral, tèpals

)
iguals 2,731. L. multiflora.

] Flors negroses, umbel•la petiteta, molt més curta que la fulla floral

,

tèpals desiguals 2,732. L. sudética.

'Fulles d'1-3 mm, canaliculades, quasi glabres, espiga ultrapassant la

fulla floral, tèpals iguals, càpsula negra, lluent 2,733. L. spicata.

12 ^ Fulles de 4-8 mm, planes, llargament pestanyoses, espiga ultrapassada

per la fulla floral, tèpals desiguals, càpsula bruna .

2,734. L. pediformis.

2,722. — L. flavéscens Gaud. — L.

Hostii Desv.

(del llatí flavescere, groguejar, pel color gro-

guenc de les flors; Hostii, per haver-la dedicat

a Nikolaus Host, botànic austríac, mort el

^834-)

Rizoma llargament estolonífer, tija de 2-4

decímetres, dreta o ascendent, fulles radicals

poc nombroses, estretes (2-3 mm), amb llargs

pèls blancs a les vores, flors poc nombroses

(3-8), groguenques, solitàries, llargament pe-

dicel•lades, en umbel•la fluixa, de branques des-

iguals, tèpals lanceolats apiculats, iguals, acompanyats de dues bràctees

agudes, càpsula ovoide trígona, acuminada, mucronada, quasi igual al peri-

goni, llavors brunes, terminades en un apèndix falciforme tan llarg com elles.

Geografia. — Llocs humits de Carençà (Compy., Husnot) ; Pireneu oriental (Lap.,

Gr. et G.), Pireneus (Coste, Rouy) — Juny-Jul.
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2,723. — L. pilosa Desv. — L. verna-

lis DC.

(és el Juncus pilosus L., així anomenat pels

llargs pèls de les fulles; vernalis, propi de la

primavera, perquè hi floreix.)

Rizoma fibrós, tiges de 2-4 dm, dretes, nom-

broses, les perifèriques ascendents, fulles ra-

dicals nombroses, linears lanceolades, amples

(6-10 mm), amb llargs pèls blancs, sedosos i ±
distanciats a les vores, les caulinars curtes,

embeinadores, flors d'un bru rogenc, soliLàries,

en umbel•la fluixa, de pedicels molt desiguals,

estesos o refractats a la maturitat, tèpals quasi iguals, lanceolats aguis,

acompanyats de dues bràctees obtuses, càpsula ovoide trígona, mucronulada.

poc més llarga que el perigoni, llavors terminades en un apèndix corbat, tan

llarg com elles.

Geografia. — Comuna als boscos de les muntanyes, fins a la zona subalpina del

Pireneu central (Zett.), Artiga de Lin (L•len.!), entre Bossòst i el Coll de Bareges

(C. et S.) ; Pireneu oriental, a Prats Balaguer, Coll d'Ares (Husnot) — Abr.-Juny.

2,724. — L. Forsteri DC.

(Smith dedicà aquesta espècie, amb el nom de

Juncus Forsteri, al seu descobridor a Angla-

terra Edward Forster, FI. Brit., ///, p. 1393.)

Rizoma fibrós, tiges de 2-4 dm, dretes, fu-

lles radicals nombroses, estretes (2-4 mm), amb
pèls llargs i sedosos a les vores, flors d'un bru

rogenc, solitàries, en umbel•la fluixa de pedi-

cels desiguals, drets o ascendents després de

l'antesi, tèpals lanceolats acuminats, iguals,

amb dues bractèoles agudes, càpsula ovoide

trígona, apiculada, un poc més curta que el

perigoni, llavors terminades en un apèndix dret, més curt que elles.

Geografia. — Boscos i pastures secs : Serralada litoral, a Montcada ; i serralada

superior del Vallès, a l'Obac, Sant Llorenç del Munt ; Guüleries = Riera de Vall-

vidrera, Bellmunt, entre Vilarnadal i Cabanes (Sen.), la Cellera (Cod.!); zona
inferior del Pireneu, a Núria (Vay.), boscos de Luchon (Zett.), Fos, Sant Beat

(C. et S.) — Abril-Maig.

Luzula Forsteri
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2,725. — L. lútea DC.

(del llatí luteus, groc, pel color de les flors.)

Rizoma horitzontal, estolonífer, tija d'1-3

decímetres, dreta, glabra, fulles d'un verd gro-

guenc, lanceoladcs linears, breument acumina-

des, glabres, curtes, amples de 4-6 mm, flors

d'un groc daurat pàUid, d'uns 3 mm, en glo-

mèruls de 8-12 flors formant una panícula co-

rimbiforme un poc compacta, itUrapassant llar-

gatnent les fulles florals, tèpals lanceolats, api-

culats, estams de filaments el doble més curts

que llurs anteres, càpsula trígona ovoide, rossa

o bruna, mucronada, llavors transovoides, amb una petita protuberància grisa

al capdamunt.

Geografia. — Pastures i pedruscall de les altes muntanyes : Núria, al ci:n del

fnijímal ; altures de Fontnegra, entre les Uicorelles, c. = Muntanyes de Núria i de

la Cerdanya, Costabona, Morens; Pic de les Agudes, al Montseny (Vay.), Canibra-

dases. Valls d'Eine i de Llo, Setcases, Costabona (Bub.), fins a la vall d'Err (Gaut.),

Puigmal (Puigg. !), Setcases (Isern!), pics de Colomers (Llen.) — Juny-Ag.

2,726. — L. nívea DC.

(pel color de les flors, que s'ha comparat al

blanc de neu.)

Rizoma oblic, estolonífer, tija de 4-8 dm,
dreta, peluda, fulles L•l•lceolades linears, llarga-

ment acuminades, amples de 3-5 mm, flors

blanques argenlades, grans (5-6 mm), en glo-

mèruls de 5-15 flors formant una panícula co-

rimbosa llargament ultrapassada per les fulles

florals, tèpals lanceolats acuminats, els externs

una tercera part més curts, estams de filament

igual a l'antera, càpsula trígona ovoide, ate-

nuada a l'àpex, mucronada, rossa o bruna, la meitat més curta que el peri-

goni, llavors brunes o negres, amb una petita protuberància grisa al cap-

damunt.

Geografia. — Boscos ombrosos, humits, de les muntanyes : Montseny ; Segalers,

al Berguedà
; Queralbs, Núria, la Molina = Comarca de Berga, Olot i més amunt

Luzula nivea

434



FLORA DE CATALUNYA
Juncàcies. G. 730. - Luzula.

(Costa), muntanyes de Vidrà, Collsacabra, Guilleries, Mare de Déu del Munt, Ribes,

Cerdanya (Vay.), Montlluís, Font Romeu (Caut.) ; Vall d'Aran, a Artiga de Lin,

Geles, Gausac (Llen )
— Juny-Ag.

2,727. — L. silvàtica Gaud. — L. mà-
xima DC.

(perquè és planta selvàtica ; màxima, per la

seva gran alçària.)

Rizoma gruixut, oblic o bé horitzontal, un

poc serpentí, tija de 4-8 dm, peluda, dreta,

bastant robusta, fulles radicals tiwlt nombro-

ses i molt grans (fins de 5 dm x 8-12 mm),
amb llargs pèls blancs a les vores, les cauli-

nars curtes, embeinadores, amb el limbe poc

més llarg més curt que la beina, flors d'un

bru rogenc, de 3-4 mm, en glomèruls de 2-4

flors formant una gran panícula corimbiforrae, fluixa i divaricada, de bran-

ques molt desiguals, esteses a la maturitat, tèpals lanceolats acuminats, els

externs més curts, estams amb el filament 3-4 vegades més curt que l'antera,

càpsula trigono-ovoide , atenuada a l'àpex, apiculada, bruna, igual al peri-

goni o poc més llarga, llavors amb una protuberància al capdamunt.

Geografia. — Roques i boscos ombrosos dels terrenys silicis : Sant Hilari i Mont-
soHu=Santa Magdalena; Sant Valentí, prop d'Olot; Collsacabra, Osor, Santes

Creus (Vay.); Bellmunt de Torelló (Sen.!), Vic, r. r. (Masf.), la Cellera (Cod.!),

valls d'Eina i de Llo (Gaut.),, Vall d'Aran (Costa), a Bossòst i el Portilló (Compn. !,

in Hb. Cad.), Artiga de Lin (Llen.!) ; Luchon, vall de l'Hospital (Zett.) — Jul.-Ag.

2,728. — L. glabrata Desv. — L. Des-
vauxii Kunth; var. de l'espècie següent
apud Rouy.

(del llatí glabrare, pelar, al•ludint al poc pèl

d'aquesta espècie; dedicada a .iugiiste-Nicaise

Desvaux, director del Jardí Botànic d'Angers,

mort el i8§6.)

Rizoma primet, oblic, tija de 3-6 dm, dreta,

glabrescent, fulles radicals poc nombroses, li-

nears acuminades, amples de 4-6 mm, glabres

o amb alguns pèls, les caulinars inferiors cur-

tes i escamiformes, les altres de limbe molt

435



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Juiicàcies. G. 730. - Luzula.

més llarg que la beina, flors brunes rogenques, petites (2 mm), les unes

solitàries, les altres en glomèruls de 2-3 flors formant una panícula corim-

biforme fluixa i divaricada, de branques molt desiguals, que ultrapassa poc

o no gens les fulles florals, tèpals lanceolats, mucronats, filaments estaminals

3-4 vegades més curts que l'antera, càpsula trígono-esfèrica, aguda apiculada,

bruna rogenca, igual al perigoni, llavors amb una petita protuberància apical.

Geografia. — Roques i pastures humides de les muntanyes : Núria, a Finestrelles
(Lleu.!), gorges de Núria (Sen. !), Prats de Molló (Compy.), Custoja (Bolòs, Hb.),

Carençà, Vall de Llo ; Setcases, a la Font de Coma
Armada (Bub.), Vall d'Aran (Tex.) — Jul.-Set.

2,729. — L. spadícea DC.

(spadiceus, de spadix, els ramells fructífers de
la palmera, al•ludint al color de dàtil de les flors

d'aquesta planta.)

Rizoma prim, estolonífer, tija d'1-3 dm, dre-

ta, prima, glabrescent, fulles estretes (2-3 ram),
glabres, ordinàriament peludes a l'àpex de la

beina, les caulinars més llargues que aquesta,

flor brunes, de 2 mm, en glomèruls de 2-4 flors,

algunes solitàries, formant panícula corirabi-

forme molt fluixa i de branques molt desiguals,

dretes o esteses, que ultrapassa 4-5 vegades les

fulles florals, tèpals lanceolats, mucronats, anteres més llargues que els fila-

ments, càpsula trigono-ovoide , atenuada a l'àpex, bruna rogenca, igual al

perigoni, llavors amh una petita protuberància apical.

Geografia. — Pedruscall silici i pastures de les altes muntanyes : Pics de Núria,
Cerdanya, Morens (Vay.), Setcases (Isern!), Carençà, Prats-Balaguer, Valls d'Eina
i de Llo (Gaut.), Port de Benasc (Zett., Bub., Costa, Llen. !), la Renclusa, Bassivé,
Port de la Forqueta (Bub.), les Maleïdes (Zett., Costa, Bub.) — Jul.-Ag.

Luzula campestris

2,730. — L. campestris DC.

(del llatí campestris, propi dels camps, o llocs

descoberts, per oposició a silvaticus.)

Rizoma estolonífer, tija d'1-3 dm, dreta, fu-

lles linears acuminades , estretes (2-3 mm), amb
llargs pèls blancs a les vores, flors bruncnqucs,

de 3 mm, en 3-5 espigues ovoides, multiflores,

denses, penjants a l'àpex a la maturitat, for-

mant umbel•la bastant densa i de branques des-

iguals, que ultrapassa les fulles florals, tèpals

lanceolats acuminats, quasi iguals, filaments

dels estams iguals a una quarta part de l'an-
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tera, càpsula trígono-transovoide , mucranada, bruna rogenca, un poc més

curta que el perigoni, llavors amb un apèndix cònic, blanquinós, a la base.

Geografia. — Pastures seques : Serralada litoral i superior del Vallès, a l'Obac,

Sant Llorenç del Munt=01ot (Bolòs), Ribes, Costabona, Santa Magdalena (Vay.),

\'ic (Mast.). Girona (Bub.), Taradell {Puigg. !), Empordà, fins a Núria (Tex.) ;

comuna a les valls inferiors i subalpines del Pireneu central (Zett.), les Maleïdes

(Compn.
!
) — Maig-Juny.

2,731. — L.

erecta Desv.
multiflora Lejeune — L.

(multiflora, de molles flors; erecta, del llalí

erectus, cret, pels peduncles que porten les

inflorescències drets cap enlaire.)

Molt afí a l'espècie anterior, de la qual di-

fereix pel rizoma fibrós, no estolonífer, per la

tija de 3-6 dm, més robusta, per les fulles de

2-5 mm, llargament pestanyoses, per les es-

pigues ± nombroses, sempre dretes, de S-16

flors, en panícula subumbcUiforme tan llarga

almenys com la fulla floral, anteres poc mes

llargues que el filament, i per les llavors negroses, breument aril•lades.

Geografia. — Pastures i boscos humits : Altures del Montseny, bardissars de Sant

Hilari i Montsoliu= Muntanyes de Núria, Costabona, Perafeu, Bac de la Presta (Vay.),

valls de Núria i d'Eina (Gaut.), Port de Benasc (Bub.), sobre Banyeres (Zett.)

Maig-Juny.

2,732. — L. sudética DC. — L. nígri-

cans Desv., subsp. de l'anterior apud

Husnot
(sudética, de les muntanyes Sudetes, al Nord
de Bohèmia; nigricans, negrós, pel color fosc

dels ièpals.)

Rizoma fibrós, tija d'i'5-3 dm, fulles linears,

de 3-5 mm, glabres, la base exceptada, flors

d'un bru gairebé negre, petites (2-2*5 mm),

reunides en 4-8 espigues ovoides, denses, sem-

pre dretes, desigualment pedunculades, for-

mant una panícula petita, llargament ultrapas-

sada per una fulla floral, tèpals acuminats, els
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interns més curts que els externs o quasi iguals, càpsula negra, lluent, breu-

ment mucronada, igual al perigoni, llavors apendiculades a la base.

Geografia. — Pastures humides de les altes muntanyes : Núria= Núria, Mont-
grony (Sen.!), Cei danya cap a Font Romeu (Gaut.) ; Vall d'Aran, al Pla de Berel

IC et S.) — Jul.-Ag.

2.733- — L. spicata DC.

(per la inflorescència espiciforme.)

Rizoma fibrós, tija d'1-3 dm, dreta, fulles

linears, llargament acuminades, canahciilades

a la part superior, d'i-j mm d'ample, amb al-

guns pèls blancs, flors brunes o negroses, de

2 mm, en petites espigues denses, formant una

panícula espiciforme oblonga, lobulada i pen-

jant, que ultrapassa ordinàriament les fulles

florals, tèpals lanceolats, acuminats mucro-

nats, iguals, filaments estaminals quasi de la

mateixa llargada que les anteres, càpsula sub-

esfèrico-trígona, aguda, breument mucronada, bruna quasi negra, més curta

que el perigoni, llavors ovoides, a penes apendiculades a la base.

f compacta E. Mey. — Planta més petita, fulles inferiors canaliculades

en quasi tota llur longitud, inflorescència compacta, ampla, curta, penjant.

Geografia. — Pastures de les altes muntanyes : Núria, des d'on puja fins al

Puigmal, predominant la y compacta E. Mey. = Pastures elevades del Pireneu, Mo-
rens, Costabona, Pic de les Agudes, del Montseny (Vay.), Puigmal (Puigg. !), Vall

de Prats (Gaut.), Solaneta de Prats de Molló, vall d'Eina (Lap.), Port de Benasc
(Zett., Bub.) — Juny-Ag.

2.734- — L. pediformis DC. — L. nú-

tans Duv. - Jouve

(del llatí pedum, bàcul, per la tija colltorta al

cim, com una crossa; nutans, vacil•lant, al•ludint

a la poca rigidesa de la tija, que penja al cap-

damunt.)

Rizoma gros, oblic, escamós, tija de t,-6 dm,
dreta, robusta, fulles linears hucealades, de

4-S mm d'ample, planes, les superiors més es-

tretes, amb pèls blancs a les vores, flors bru-

nes, bastant grans (5 mm), en panícula espici-

forme oblonga, ± lobada i penjant, composta
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de nombroses espiguetes sèssils sobre l'eix i les branques, generalment ultra-

passada per les fulles florals, tèpals ovats lanceolals, acimiinats o mucronats,

anteres grans, 4-5 vegades més llargues que els filaments, càpsula ovoide

trígona, acuminada mucronada, rossa -o bruna, igual al perigoni, llavors

ferruginoses, transovoides , mucronades, subapendiculades a la base.

Geografia. — Pastures de les altes muntanyes : Cadena fronteiera, valls d'Eina

i de h\o, penyals de la Tossa (Vay.), ribera de Viella, a la vall del riu Negre, i

al peu del iMall de l'Artiga, on abunda (Llen.!), vall de Benasc, a Fenyablanca, Port

de la Picada, Bassivé (Bub.), vall de Banos (Timb.), Ports de Benasc i de la Picada,

les Maleïdes (Zett., Costa), Mortartó {C. et S.) — Jul.-Ag.

439





FLORA DE CATALUNYA

INDEX DEL VOLUM V

FAMÍLIES, GÈNERES I ESPÈCIES

ACERAS [703] 339— authropophora 339— densiflora 346— hircina 343— longibracteata 344— pyramidalis 356
Agavàcies (Família 125) 323
Agave [700] 323— americana 323
Alisma [208] 20S
— plantago 209
— ranunculoides 208

AusMÀciES (Família iiS) 204
Alnus [647] 195— cordata 195— cordifolia 195— glutinosa 196

Aloe [662] 221
— vulgaris 221

Allium [672] 245— acutiflorum 251— Ampeloprasum 252— .AscauoHcum 253— carinatum 265— Cepa 253— Chamaemoly 257— controversum 250— ericetorum 263— fallax 262
— Moly 258— moschatum 263— multiflorum 251
— ueapolitanum 259— nigTum 261— ochroleucum 263— odorum 259— oleraceum 265— paniculatum 264— polyanthum 252— Porritm 251— pulchellum 265— pyrenaicum 250— roseum 261

Pigs.

Allium rotunduni 250— sativum 249— Schoenoprasum 255— Scorodoprasum 249— serotinum 262—
• sphaerocephalum 254— subhirsutum 258— triquetrum 260— ursinum 256— Victorialis 256— vineale 254

Amarantàcies (Família 93) 9
Amarantus [591] 9— albus 12
— ascendens 12
— blitoides 13—

• Blitum. 12
— Blitum auct. non L 13— caudatus 16— chlorostachys 16
— deflexus 11
— diacanthus 14— muricatus 11

— patulus 15— prostratus 11— retroflexus 14— silvestris 13— spinosus 14— tricolor 16— viridis 13
Amaril-lidàcies (Família 124) 312
Amaryllis [697] 3x5— lutea 315
Anacamptis pyramidalis 356
Andrachne [625] 145— Telephioides 145
Aphyllanthes [681] 280— monspeliensis 280
ArAcies (Família 131) 399
Arceüthobium [615] 103— Oxycedri 103
Arisarum [725] 403— simorrhinum 404
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Arisarum vulgare 403
Aristoloquiàcies (Família 102) ... 108

Aristolochia [620] IIO
— Clematitis iio
— longa 112
— Pistolochia UI
— rotunda 111

Artocarpàcies (Família io6j 151

Arthrocnemum macrostachj'um ... 48
Arum [724] 399— Arisarum 403— balearícum 401
— corsicum 401
— Dracunculus 400
— italicum 402
— iraculatum 402
— muscivorum 401
— pictum 401
— vulgare 402

AsARUM [619] luS
— europaeum 109

ASPARAGUS [686] 289
— acutifolius 290
— apliyllus 291
— horridus 291
— officinalis 289
— tenuifolius 289

AsPHODELUS [680] 277— albus 279— cerasifer 279— fistulosus 277— microcarpus 278
— subalpinus 279

Atriplex [593] 20
— crassifolia 22
— glauca 21
— Halimus 22
— hastata 24— hortensis 23
^ littoralis 25— patula 24
— portulacoides 26
— rosea 23— Tornabeni 22

Barlia longibracteata 344
Bellevalia [675] 269— romana 269
Beta [596] 28
— marítima 29— vulgaris 28

Betulàcies (Família 115) 193
Betula [646] 193— alba 194— pendula 194— pubescens 194— verrucosa 194
BiccHiA albida 345
Broussonetia [629] 150— papyrifera 150
BuLBOCODiuM [657] 212— balearícum 214

Pàgs.

BuLBOCODiUM vernum 212

BUTOMUS [653] 206
— umbellatus 206

Buxus [626] 146
— sempervírens 146

Cannabinàcies (Família no) 1Ò2

Cannabis [637] 164
Camphorosma [600] 42— monspeliaca 42
Carpinus Betulus 175
Castanea [640] 173— vulgaris 173— sativa 173
Caulinia fragilis 387
Celtid.Kcies (Família 107) 152
Celtis [631] 152— australis 152
Gelosia crístata 16
Cephalanthera [713] 370— ensiflora 371— grandiflora 371— pallens 371— rubra 370
ChAMAEROPS [649] 201
— humilis 201

Chenopodium [597] 30— àlbum 37— ambrosioides 32— angulosum 35— Botys 32— Bonus-Henricus 33— ficifolium 38— glaucum 37— hybridum 35— maritimum 51—
• multifidum 40— murale 36— opulifolium 38— polyspermum 35— rubrum 34— urbicum 36— vulvaria 34

ClTiNÀciES (Família 107) 107
CoELOGLOSSUM viride 344
CoLCHicuM [211] 211
— autumnale 211

CoLQUicÀciES (Família 119) 210
C0NVALLARIA [684] 284— majalis 284— multiflora 286— verticillata 285
CORALLORHIZA [708] 364— innata 364
CoRisPERMUM [599] 41— hyssopifolium 41
CORYLUS [642] 175— Avellana 175
Crocus [691] 298— Marcetii 300— multiflorus 299— nudiflorus 299
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Crocus sativus 299— vernus 300
Croton [624] 144—

• tinctorius 144
Crozophora tinctoria 144
CUPULÍFERES t66

Cymodocea [720] 392— aequorea 392— tDediterranea 392
Cypripedium [715] 375— Calceolus 375
Cytinus [618] 108
— Hypocistis 108

Damasonium [654] 207— stellatum 207
Dafnàcies (Família 96) 85
Daphne [609] 85— Cneorum 86— Gnidium 87— Laureola 88— Mezereum 87
D10SCOREA [690] 296— pyrenaica 296
D10SCOREACIES 295
DiPCADi serotinum 231
ECHINOPSILON [602] 46— Reuterianum 46
Eleagnàcies (Família 100) 104
Eleagnus [616] 104— angustifolia 105
Empetràcies (Família 104) 147
Empetrum [627] 147— nigrum 147
Epipactis [714] 372— atrorubens 574— atropurpurea 374— latifolia 375— microphylla 373— palustris 372— purpurea 374— rubiginosa 374
Epipogon [709] 365— aphyllum 365— Gmelini 365
Erythronium [673] 266— Dens-canis 266
EsMiLÀciES (Família 121) 281
EuKORBiÀciES (Família 103) 113
Euphokbia [261]

."

114— amygdaloides 134— angulata 128
— biumbellata 133— Chamaesyce 122— Characias 135— Cyparissias 138— dendroides 136— dulcis 127— EngelnJannii 123— Esula 139— exigua 131— falcata 132

Pàgs.

EuPHORBiA flavicoma 129
— Gerardiana 128
— lielioscopia 123— hiberna 12Ó
— isatidifolia 125
— Lathyris 120
— nicaensis 137— nutans 120
— palustris 125
— Paralias 136— pauciflora 134— Peplis 121
— peploides 131— Peplus 130— pilosa 127— pinifolia 139— platyphylla 124— polygalifolia 130
— Preslii 120— prostrata 121
— pubescens J26— segetalis 133— serrata 137— silvatica 134— stricta 124—

• sulcata 132— terracina 138— verrucosa 129
Fagopyrum esculentum 73— tataricum 74
Fagus [641] 174— silvatica 174
Ficus [630] 151— Carica 151
FiTOLACÀciES (Família 92) 8
FuniLLARIA [665] 226— Boissieri 227— pyrenaica 226
Gagea [671] 241— arvensis 243— fistulosa 243— foliosa 242— Granatelli 244— Liottardi 243— lutea 242— polymorpha 242
Galanthus [695] 313— nivalis 313
Gladiolus [694] 309— communis 309— dubius 310— illyricus 311— segetum 310
Goodyera [707] 363— repens 363
Gymnadenia conopea 356
Helodea [651] 203— canadensis 203
Helxine Bocconei 160
Hemerocallis [677] i73— fulva 273
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HiDROCARiDÀciES (Família 117) 202

HlPPOPHAE [617] 106

— rhamnoides 106

HUMULUS [636] 1Ó2

— Lupulus 163

Hyacinthus [674] 267
— amethystiiius 268
— Fontqueri 268

— orientalis 267

Hydrocharis [650] 202
— Morsus-rauae 202

IridAcies (Família 123) 297

Iris [693] 303— Chamaeiris 308
— foetidissima 306
— germànica 307
— juncea 308
— lutescens 308
— pseudoacorus 306
— pumila 308
— spuria 305
— xiphioides 305— XiphimD' 304

JuGLANDÀciES (Família 111) 165

JUGLANS [Ò3S] 165
— regia 165

JuNCÀciES (Família 134) 413
JUNCAGiNÀciES (Família 133) 411

JuNCüS [729] 413— acuminatus 421
—

• acutiflorus 428
— acutus 421
— alpinus 428
— anceps 427— arcticus 421
— articulatus 426
— bufonius 417— bulbosus 424— capitatus 416
— compressus 424— conglomeratus 423— corsicus 425— diffusus 430— effusus 423— filiformis 422— Fontanesii 429— glaucus 422— heterophyllus 425— lagenarius 429— lamprocarpus 426
— maritimus 420— multiflorus 424— obtusiflorus 427— pygmaeus 417— pyrenaicus 419— silvaticus 429— squarrosus "420
— striatus 429— stygius 419— subulatus 424— supiuus 425

Pàgs.

JuNCUS tenageia 418— triandrus 416-417
— trifidus 419— triglumis 418— uliginosus 425— Vaillantii 418

KOCHIA [601] 43— arenaria 44—
• hirsuta 44-45
— pròstata 44— scoparia 45

LaurAcies (Família 95) 95
I,AURUS [611] 95— nobilis 95
Lemna [723] 396— cyclostoma 398— gibba 397— minor 39S
— polyrrhiza 397— trisulca 398

Lemnàcies (Família 130) 396
Leucoium [696] 314— aestivum 314
L1LIÀCIES (Família 120) 218
LiUUM [666] 228
—

• candidum 230—
• Martagon 22S
— pyrenaicum 229

LiMODORUM [710] 336— abortivum 366
LiSTERA [712] 368— cordata 369— ovata 368
LORANTÀciES (Família 99) ioi
LoROGLOSSUM hircinum 343
LUZÜLA [730] 431—

• campestris 436— Desvauxii 435
• — erecta 437— flavescens ^32— Forsteri 453— glabrata 435— Hostii 432— lutea 434— màxima 435— multiflora 437— nigricans 437— nivea 434— nutans 438— pediformis 438—

• pilosa 433— silvatica 435— spadicea 436^ spicata 438— sudetica 437— vernalis 433
MeRCURIAUS [622] ....: 140— annua 141— perennis 141— tomentosa 140
Merendera [658] 213
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MERENdERA Bulbocodium 21,^

— filifolia 214
— montíina 213

MONOCLAMÍDIES 3

MONOCOTILEDÒNIES IQ/

MoRÀciES (Família 14S) 148

MoRUS [105] 14S
— alba 149—

• nigra 149
MuscARi [676] 270
— comosum 270
— neglectum 271— racemosum 271

NaiadAcies (Família 12S) 386
Najas [717] j86— rcajor 387— minor 387
Narcissus [698] 316—

• biílorus 320— candidissimus 317— dubius 319— intermedius 319— jonquilla 318— juncifolius 318— Linuaeanus 319— minor 317— moschatus 317— poeticus 320— Pseudo-Narcissus 317— serotinus 321— silvestris 317— subalbidus 319— Tazetta 319
Narthecium [661] 217— ossifragum 217
Neottia [711] 367—

• cordata 369— latifolia 368— Nidus-avis 367— repens 363
Neotinea intacta 346
Nigripella [705] 360— angustifolia 360— uigra 360
NoTHOSCORDUM fragrans 259
Obione [594] 26— glauca 21— portulacoides 26
Ophrys [702] 330— alata 345— apifera 336— arachnites 333— arachnitiformis 335— aranifera 334— asilifera 338— atrata 335— Bertolonü 336— fuciflora 333— fusca 336— grandiflora 334— litea 331

Pàgs.

Ophrys müiitserratensis 337— muscifera 332— Scolopax 537— specuknn 333— tenthrodinifera 334
OrouidAcies (Família 126) 324
ÜRCHis [704] 340— albida 345— bifolia 351— brevilabris 349— cercopitheca 348— Champagiieuxii 349— conopea 356— coriophora 350— ecalcarata 346— fallax 355— fragrans 351— galeata 347— hircina 343— incarnata 359— intacta 346— lactea 350— latifolia 358— laxiflora 354— longibracteata 344— maculata 357— mascula 354— militaris 347— montana 352— Morio 348— nigra 360— pallens 353— parviflora 346— picta .... 349— provincmlis 353— pyramidalis 356— sambucina 357— Simía 348— sulphurea 353— tephrosanthos 348— tridentata 349— ustulata 346— variegata

349— viridis 344
Ornithogalum [670] 237—

• arabicum 239— narbonense 239— pyrenaicum 240— sulphureum 240— tenuifolium 238— umbellatum 238
OsYRis [612] 96— alba 96
OXYRIA [606] 57— digyna 57
PalmAcies (Família 116) 200
Pancratium [699] 322— maritimum 322
Paradisia [678] 274— Liliastrum 274
Paris [6S2] 283
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Pàgs.

Paris quadrifolia 28?

Passerina [610] 89
— auiiua 90
^ calycina 92
— dioica 92
— elliptica 91
— hirsuta 93— pubescens Çi

— thesioides 91
— Thymelaea 9°
— tinctoria 93

Phalangiüm [697] 275— Liliago 276
— ramosum 275

Phoenix [648] 200
— dactylifera 200

Phytolacca [590] 8
— decandra 8

Platanàcies (Família 114) 192

Platanus [645] 192
— occidentalis 192
— orientalis 192
— vulgaris 192

Platanthera bifolia 351— chlorantha 352— montana 352
POLYCNEMUM [592] ... 17
— arvense i&
— majus 17

PoLYGONÀciES (Família 95) 56
Polygonatum [685] 285— officinale 2S7
— multiflorum 286
— verticillatum 285— vulgare 287

POLYGONUM [608] 71— alpinum 75— amphibium 77— aviculare 82
— Bellardii 81
—

• biforme 89— Bistorta 76— Convolvulus 74— dumetorum 75— equisetiforme 83— Fagopyrum 73— Hydropiper 79— lapathifolium 78— maritimum 83— mite So— minus 81— Persicaria 78— Robertii 82— rurivagum 81— serrulatun: 80— tataricum 74— viviparum 76
POPÜLUS [644] 189— alba igo— canescens igi— monilifera 191

Pàgs.

PoPULUS pyramidalis 191
— trèmula 189
— virginiana 191

P0SIDONIA [722] 395— Caulinii 395
POTAMOGETON [716] 3/6— coloratus 383— crispus 381— densus 378— filiformis 378-379— fluitans ^84— gramineus 382— lucens 380
— marinus 378— natans 585— oblongus .. 384— oppositifolius 378— pectinatus 379— perfoliatus '381

— plantagineus 383— polygonifolius 384— pusillus 379— rufescens 382— siculus 383— subflavus 383— trichoides 380
PoTAMOGETONÀciEs (Família 127) ... 376
QuENOPODiÀciES (Família 000) 19
QUERCUS [639] 166— Ballota 169— catalaunica 172—

• coccifera 168— faginea 172— fastigiata 171— Ilex 169— lanuginosa 170— lusitanica 172— Marcetii 172— microcarpa 172— pedunculata 171— pubescens 170— sessiliflora 170— stenobalanos 172— Suber 168— Tozae 169
RICI^^us [623] 143— communis 143
ROMULEA [692] 301— Columnae 302— ramiflora 301
RouBiEVA [598] 40— multifida 40
RuMEX [607] 58— Acetosa 62
— Acetosella 63— alpinus 69— amplexicaulis 61— aquatilis 69— arifolius 61—

• bucephalophorus 64— conglomeratus 66
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Pàgs.

RuMEx crispus Ó7— domesticus 67— Friesii 64
— Hippolapathum 69— Hydrolapathutn 68
— intenriedius 63— limosus 65— longifolius 67— nemorosus 66
— palustris 65— Patientia Ó8
— pulcher 05— obtusifolius 5d
— sanguineus 66
— scutatus 60
— thyrsoides 63— tingitanus 61

RuppiA [721] 393— marítima 393— rostellata 394— spiralis 393
Ruscus [687] 292— aculeatus 292— Hypoglossum 293
Sagittaria [652] 205— sagittifolia 205
SalicAcies (Família 113) 176
Salicornia [603] 47— fructicosa 48— herbacea 47— macrostachya 48— radícans 48
Saux [643] 176— alba 188— amygadalína 1S6— arbuscula 181— atrocinerea 184— auríta 183— babyIònica 187— caprea 182— catalaunica 184— cinerea 1S4— clandestina 1S5— fragilis 187— herbacea 180— incana 185— monandra 184— neotrícha 18S— pentandra 186— phylícifolia 1S2— purpurea 184— pyrenaíca 179— repens 179— retículata iSo— retusa 181— tarraconensis 183— tríandra 186— vímínalís 185
Salsola [605] ^3— flavescens 54— Kalí

54

Pàgs.

Salsola Soda 54— vermiculata 53
Salsolàcies (Família 94) 19
ÜANTALÀciES (Família 98) 96
SCILLA [669] 234— autumnalis 234— bifolia 234— hyacintlioides 235— Lilio-Hyacinthus 235— verna 236
Skrapias [701] 326— cordigera 327— lancifera 327— longipetala 327— Lingua 338— occultata 320— parviflora 329— pseudo-cordigera 327
SmiLAX [688] 294— aspera 294— catalonica 294— mauritanica 294
Sparganium [727] 408— Borderei 409— erectum 408— natans 409— minirauni 410— raruosum 408— simplex 409
Spinacia [595] 27— oleracea 27
Spiranthes [706] 361— aestivalis 361— autumnalis 362
Spirodela atropurpurea 397
Staurogeton trisulcus 398
Sterndergia lutea 311
vStreptopus [6S3] '',,

283— amplexifolius 283
SUAEDA [604] ^o— altíssima C2— fructicosa c;2— marítima cj— setigera ........'.'.". 51— splendens ci
Tamnus [68g] !.!'!!.!!!!! 295— communis 295
Telmatophace gibba -,07

ThELIGONUM [634]
''.'

155— Cynocrambe 150
Thesium [613] g7— alpinum gg— divaricatum gg— humifusum 100— humile gS— pratense

gg
Thymelaea arvensis go— Passerina go— Sanaraunda go
TOFIELDIA [660] 216— calyculata 216
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Mgs.

Trichonema Columnae 301
— ramiflorum 301

TiRGLOCHiN [72S] 411
— Barrelieri 412— maritimum 411— palustre 412

Tulipa [664] 223— australis 225— Celsiana 225— Clusiana 223— silvestris 224
Typha [726] 405— angustifolia 406— baetulona 407— glauca 407— latifolia 406— Shuttleworthii 407
TiFÀciES (Família 132) 405
Ulmàcies [108] 153
Ulmus [Ó32] 153— campestris 153— effusa 154— montana 154— pedunculata 154— vulgaris 153
Urginea [668] 233

- marítima 232

Pàg3.

Urginea Scilla 232

Uropetalum [667] 231— serotinum 231
Urtica [633] 155— dioica 157— hispida 157— pilulifera 156— membranacea 158— neglecta 158— urens 157
Urticàcies (Família 109) 155
Veratrum [659] 215— àlbum 215
VlSCUM [614] lOI— albuui 102

Yucca [6Ó3] 222— gloriosa 222

Zannichellia [718] 388— dentata 3S9— palustris 38S— pedicellata 389
Zostera [719] 390— marina 391— nana 391— oceànica 395
ZosTERÀciES (Família 129) 390

ÍNDEX DE NOMS

abedul (cast.), 194.
abejera (cast.), 336.
abelles, 336-337-
acedera (cast.), 62.

— redonda (cast.), 60.

acelga común (cast.), 28.— negra (cast.), 28.— marina (cast.), 29.— silvestre (cast.), 29.

agrella, 62-63.

— de fulla rodona, 60.
— graminera, 63.

agrelleta, 63.

aiguamoixos, 249.
ail C/r.), 249.— à toupet (fr.), 270.
ajo (cast.), 249.— puerro (cast.), 252.
alacranera (cast.), 47-4S.
ülamo (cast.), 190.— blanco blanco bastardo

191.

— de Suiza (cast.), 191.— negro (cast.), 190.— piramidal (cast.), 191.— suizo (cast.), 191.— temblón (cast.), 189.

(cast.).

alba, 190.

albahaca larga (cast.), 45.
alber, 190.— bord, 191.

albohol de Castilla (cast.), 74.
àlcali (cast.), 55.
alcanforada (cast.), 42.
alcornoque (cast.), 168.

alède (fr.), 279.
alforjón (cast.), 73.
algueró, 392.
aliso (cast.), ig6.

all, 249.— de bruixa, 261-70.
— de moro, 261.

almajo dulce (cast.), 52.
almesquí 31S.

almez (cast.), 152.
alzina, 169.
— surera, 16S.

ambroisine (fr.), 32.
anea (cast.), 406.
apagallums, 403.
aranyosa, 333.
arafiera (cast.), 333.
àrbol del Paraíso (cast.), 105.
arbre blanc, 190.
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arbre del cinamom, 105.
— de plata, 105.— du Paradís (fr.), 105.

arç groc, 106.

arengada, 65.

argousier (fr.), 106.

aríiijol, 294.

aristolòquia llarga, 112.

— rodona, iii.

aristolòquia larga (cast.), 112.

— menor (cast.), iii.

arítjol, 294.

arniolls, 23.

armuelle (cast.), 23.

armuelles berberiscos (cast.), 26.

— de zorra (cast.), 26.

aro mancbadü (cast.), 402.

arraj'àn morisco (cast.), 292.

arrebol de monte (cast.), 63.

arroche (fr.), 23.

arroche-épinard (fr.), 23.

artigolles, 156.

àsaro (cast.), 109.

asarabàcara (cast.), log.

ascalunya, 253.
asperge (fr.), 289.

asphodèle (fr.), 279
assots de monja, 16.

astruc, 87.

attrape-mouche (fr.) 401.

atzari, 109.

atzavara, 323.
aulina, 169.

aune (fr.), 196.

auran, 175.

avellaner, 175.

avellano (cast.), 175.

azafràn (cast.), rgg
— loco (cast.), 299.— silvestre (casi.), 300.

azaret (fr.), 109.

azucena (cast.), 53c.— miarina (cast.), 3S3.

azufaifo blanco (cast.). 105.

badoles, 60.

baladre, 215.
— petit, 88.

balca, 206.

ballester, 48.

ballestera, 215.

barralets, 270.
barrella, 55.
barrelleta, 53.
barrilla (cast.), 54.
barrillera (cast.), 55.
bec. 194.

bedoll, 194.

hedot, 194.
bedut, 194.
belladona borda, 8.

belle patience (fr.), 65.

belvedère (fr.), 45.
berza perruna (cast.), -7.

betterave (fr.), 28.

bien granada (cast.), 32.

bislingua, 293.
bistorta, 76.

bistorte (fr.), 76.

blat negre, 73.
blé noir (fr.), 73.
bleda obscura, 29.— vermella, 28.

blet blanc, 37.— moll, 23-37.— moll de bosc, 33.
bodris, 32.
boga, 406.

bois gentil (fr.), 87.— joli (fr.), 87.
boix, I4Ó.

— marí, 292.— mascle, 292.
boj (cast.), 146.

bonne-dame (fr.), 23.

totrys, 32.

bouleau (fr.), 194.
bova, 406.
bragalou (fr.), 280.

brossa (fr.), 169.
brusco (cast.), 292.
bufalaga, 93.
buis (fr.), 146.

— pointu (fr.), 292.
cabaret (fr.), 109.

cagamuja, 120.

cagarelle (fr.), 141.

cairat, 73.
cairell, 74.
calabruixa, 270.

cambrón (cast.), 106.

cauiforada, 42.
camphrée (fr.), 42.
candilillos del diablo (cast.), 403.
cànem, 164.

tanyamet, 52.
canya meta, 52.

cànamo (cast.), 164.

capblau, 270.

capuchinos (cast.), 403.
capuclion (fr.), 403.
carabin (fr.), 73.
caraniillo (cast.), 53.
caramuixa, 277-279.
carbassa pudent, 111.

Carolina, 191.

carrasca (cast.), 169.

castanyer, 173.

castano (cast.), 173.
catapucia menor (cast.). 120.
ceba, 253.
cebolla (cast.), 253.— albarrana (cast.), 232.
ceboUí, 277.

cebollita de milano (cast.). 270.
ceborrancha (cast.), 232.
cenizo (cast.), 37.
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centinode (fr.), 82.

oeniglo blanco y verde (cast.), 37.

— de Bueuos Aires (cast.), 40.

— de jardín (cast.), 45.

cervesa, 163.

cien nudillos (cast.), 82.

cinainoiEo (cast.), 105.

cirerer de Betlem, 292.

clochette d'hiver ()r.), 313.

clop, 190.

clum, 190.

chalef (fr.), 105.

chanvre (fr.), 164.

chàtaigner (fr.), 173.

chéne au Kermes (fr.), 168.

clièneliège (fr.), 16S.

chéne-vert (fr.), 169.

chopo (cast.), 190.

chuperas (cast.), 108.

cola de golondrina (cast.,, 205.

colchic (fr.), 211.

collblau, 270.

coltell groc, 306.

còlquic, 211.

cólquico (cast.), 211.

coruamusa, iii.

corregüela (cast.), 82.

— marina (cast.), 83.

— toledana (cast.), 2'.

corretjola de llei, 74.

corrioïs, 82.

coscoja (cast.), 168.

coscoíl, 168.

cresta de gall, 16.

cua de guineu, 16.

curage (fr.), 79.

c>'tinet (fr.), 108.

dame d'onze heures (fr.), 238.

datilera, 200.

dattier (fr.), 200.

desmai, 187.

dragonera, 400.

échalotte (fr.), 253.
eléboro blanco (cast.), 215.

el•lèbor blanc, 215.

encina (cast.), 169.

engordapuercos (cast.), 64.

enriqueta (cast.), 33.

épinard (fr.), 27.

— sauvage (fi.), 33.

épurge (fr.), 120.

escalufia (cast.), 253.

escandalosa, 401.

escanyavelles, 82.

escaré, 165.

escila (cast.), 232.

escil•la, 232.

esclops, 375.
escopetes, 8.

espadaüa (cast.), 306-406.

esparga, 163.

esparraguera triguera (casi.), 290.

esparreguera, 289.

esparreguera borda, 290.

espases, 310.

espí groc, 106.

espiga de agua (cast.), 3S5.

espinac, 27.— de carn, 23.

espinaca (cast.), 27.

espino amarillo (cast.), 106.

— falso (cast.), 106.

estiravelles, 82.

tstoque (cast.), 310.

euíorbia de orejuelas (cast ), 121.

fadrins, 313.
faig, 174.

fajol, 73.— boig, 74.— bord, 74.
faux-liseron, 74.

fessecul (fr.), 22.

figuera, 151.

— infernal, 143.

figuier (fr.), 151.

filosa, 108.

Üambe (fr.), 307.

fléchière (fr.), 205.

flor de la abeja (cast.), 33b.

— de l'abella, 336-337-
— de la mosca, 332.
— de l'home penjat, ;39.

— de la neu, 313-

fluteau (fr.), 209.

follette (fr.), 23.

frailillos (cast.), 403.

frare cugot, 403.
— d'estepa, 108.

íraret, 403.
galleran, 292.

galzeran, 292-293.

gamón (cast.), 279.

gamoucillo (cast.), 277.

gamonita (cast.), 277.

garbancillo (cast.), 48.

garou (fr.), 87.

garric, 168.

gatell, 184.

gatmaimó, 295.

gessamí de llop, 96.

ginesta blanca, 96.

ginestó, 96.

gira-sol, 144.

glayeul puant (fr.), 306.

godet (fr.), 37.

gouet (fr.), 402.
— chevelu (fr.), 401.

grandalles, 320.

grande ortie (fr.), 157.

grande oseille (fr.), 62.

giavelin (fr.), 171.

giejol, 307.

guardalobo (cast.), 96.

gui (fr.), 102.

guilleuma, 163.

haya (cast.), 174.
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hellébore blanc (fr.) ?i5.

herba de cent nusos, 8:í.

— de la creu, 282.

— de la tc'iala bua, 78.
—

• de la marfuga, m.
— del cuc, 32.— de l'erisipela, 293.— de Montserrat, 93.— dels fies, 87.
— del vesc, 102.

— felera, 78-111.
— pinera, 17.— pudent, 34.—

• salada, 47.— vomitòria blanca, 215.

berbe à la Vierge (fr.j, 320.
— à Paris (fr.), 2S2.
— à printemps (fr.), 32.— aux femmes battues (fr.).— aux panaris (fr.), 82.
—

• de Saint-Innocent, 79.— du bon Henri, 33.

hétre (fr.), 174.

heura espinosa, 294.
hierba carmín (cast.), 8.— cenicera (cast.), 23.— de ballesteros (cast.), 215.
— de la paciència (cast.), 68.
—

• del cristal (cast.), 54.— del cristal y del jabón (cast.), 47.— del jabón (cast.), 54.— de Sta. Maria (cast.), 78.— estoque (cast.), 310.
— menuda (cast.), 82.— pejiguera (cast.), 78.— tabemera (cast.), 109.— topera (cast.), 120.
— vitraria (cast.), 52.

higuera (cast.), 151.
— infernal (cast.), 143.

hormiguera (cast.), 32.

houblon (fr.), 163.
iris jaune (fr.), 306.
jacint, 267.

jacinthe (fr.), 267.
jacinto (cast.), 267.
jeanette (fr.), 329.
jonc dels galàpats, 417— dels jardiners, 422-423.— fleuri (fr.), 206.

jonça, 280.

jonquill, 318.

jonquille (fr.), 318.
junco florido (cast.), 206.

junquillo (cast.), 280-318.— menor (cast.), 318.
lagrimas de Salomon (cast.), 2S4.

laque (fr.), 8.

laurel (cast.), 95.
laurel de Alejandría (cast.), 293.
laureola hembra (cast.), 87.
laureola macho (cast.), 88.

laurier commun (fr.), 95.

leche de gallina (cast.), 238.

— de garza (cast.), 238.

lechetrezna (cast.), 123.

lengua de caballo (cast.), C93.

lengua de vaca (cast.), 64.

liga (cast.), 102.

lirio amarillo (cast.), 306.
— azul (cast.), 307.— blanco (cast.), 230.
— càrdeno (cast.), 307.
— fétido (cast.), 306.

lis (fr.), 230.— commun (fr.), 230.
— des vallées (fr.), 284.

lis mathiole (fr.), 322.

liseron épineux (fr.), 294.
— noir (fr.), 74.

llàgrimes de Salonnó, 284.

Hantén de agua (cast.), 209.

lledoner, 152.

llengua de cavall, 293-385.

llengües de bou, 64.

llet de gallina, 238.

— de pardal, 238.

— d'ocell, 238.

lletera, 123.

lleteresa, 121.

— arbòria, 136.

lleterola, 123.

llinassa, 206.

lliri blanc, 230.
— blau, 307.— d'ase, 270.— de la Mare de Déu, 284.

— del Canet, 322.— dels blats, 310.

— de maig, 284.
— de mar, 322.
— de Santa Cristina, 322.
— de Sant Antoni, 230.
— de Sant Joan 310.— groc, 306.
— pudent, 306.

llor, 95.

llorer, 95.— bord, 293.

lloreret, 88.

llúpol, 163.

lubet, 163.

lúpulo (cast.), 163.

maguey (cast.), 323.

malcorage (cast.), 141.

malcoratge, 141.

mal d'ulls, 123.

mamelluts, 48.

marcet, 270.

marcòlic, 228.

marcori, 228.

margalida, 108.

margalideta, 108.

margalló, 201.

marisma (cast.), 22.

martagón (cast.), 22S.
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martagon (fr.), 228.

marxant, 14.

massette (fr.), 406.

matapoll, 87.

matapollo (cast.), 37-93.

matavelles, 294.

matilla (cast.), 52.

meaperros (cast.), 34.

luelojo (cast.), 169.

menines, 320.

mercurial, 141.

mercuriale (fr.), 141-

mezéreo (cast.), 87.

micocoulier (fr.), 152.

mierdacruz (cast.), 95-

milgranada (cast.), 32.

tnimbrera (cast.), 185.

mirabel (cast.), 45.

mirambell, 45.

moUerosa, 65.

molls, 23.

moral blanco (cast.), 149-

— de la Cliina (cast.), 150.

— negro (cast.), 149.

morella roquera, 161.

morera blanca, 149.
— de cucs, 149.
— de paper, 150.

— de mores, 149.
-- negra, 149.

nioscas (cast.), 332.

mosques d'ase, 332-336.

muérdago, 102.

muguet (fr.), 284.

murcarol, 141.

muicarola, 141.

mürier noir (fr.), 144.

nadala, 319.

narcís de muntanya, 317.

narciso común (cast.), 319
— de los poetas (cast.), 320.

— de los prados (cast.), 317.

narcisse des pres (fr.), 317.

ninou, 319.

nogal (cast.), 165.

noguer, 165.

noguera, 165.

no'isetier (fr.), 175.

nouera, 165.

noyer (fr.), 165.

nueza negra (cast.), 295.

oignon (fr.), 253.

olivereta, 87.

olivier de Bohème (fr.), 105.

olffio (cast.), 153.

om, 153.

oma, 154.

oreille d'home (fr.), 109.

oreja de fraile (cast.), 109.

— de monje (cast.), 109.

orme (fr.), 153.

ortie romaine (fr.), 156.

ortiga barragana, 157.

ortiga de pelotillas (cast.), 156.

— de pilotes, 156.

— gran, 157.

— grossa, 157.
— major, 157.— mayor (cast.), 157.

— menor, 157.

— petita, 157.
- pildorera (cast.), 156.

— romana (cast.), 156.

orzaga (cast.), 22.

osagra (cast.), 22.

oseille commune (fr.), 62.

— de brebis (fr.), 63.

— ronde 'fr.), 60.

— sauvage (fr.), 62.

osier blanc (fr.), 185.

paciència picante (cast.), 79.

paiquillo de Cliile (cast.), 40.

pala marina, 93.

palma-Christi, 143.— común (cast.), 200.

— datilera (cast.). 200.

— marina (cast.), 93.— de escobas (cast.), 201.

palmera, 200.

palmier à éventail (fr.), 201.

palmito (cast.), 201.

pan de ranas (cast.), 209.

panadella, 68.

panses de guineu, 282.

papelero (cast.), 150.

paradella, 68.

parelle (fr.), 68.

passacamins, 82.

— marí, 83.

passe-pierre (fr.), 47.

pata de perdiz (cast.), 78.

patience (fr.), 68.

— des moines (fr.), 68.

— sauvage (fr.), 64.— sinué (fr.), 65.

pebre d'aigua, 79.

pélingre (fr.), 78.

penitentes (cast.), 270.

pènol, 171.

péplide (cast.), 121.

perce-neige (fr.), 313.

perlas (cast.), loS.

persicaire brulante (fr.), 79— rouge (fr.), 78.

persicaria (cast.), 78.

petit-houx (fr.), 292.

petite catapuce (fr.), 120.

— ortie (fr.), 157.
— oseille (fr.), 63.

peu d'ànec, 32.— d'oca, 32.

peuplier blanc (fr.), 190.

— de Virginie (fr.), 191.

— d'Italie (fr.). 191.

— noir (fr.). 190.

pie de ganso (cast.), 33.
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pied-de-veau (fr.), 402.
— rouge (fr.), 78.

piment (/r.j, 32.

pimienta acuàtica (cast.), 79.

pinito (cast.), 45.
pinitos (cast.), 108.

pita (cast.), 323.
pitaco (cast.), 323.
pite (fr.), 323.
pixacà, 34.
plantain d'eau (fr.), 209.

plantatge d'aigua, 209.

plàtan, 192.

poireau (fr.), 251.— d'été (fr.), 252.

poirée (fr.), 28.

poivre d'eau (fr.), 79.

polígono trepador (cast.), 74.

poll, 190.

pollanc, 190.— gavatx, 191.

pollancre, 190.

pollet, 47.

porradell, 252.

porrassa, 279.
porro, 251.

pourpier de mer (fr.), 22.

pradelles, 64.

presseguera borda, 78.

puerro (cast.), 251.

quenouille (jr.), 406.

rabassot, 108.

raïm de guineu, 2S2.

raïms de moro, 8.

raisin d'Amerique (fr.), 8.

— de renard (fr.), 2S2.

rapa pudent, 401.— mosquera, 401.
rapòntic, 69.

rauche (fr.), 406.
repollo (cast.), 169.

remolaclia (cast.), 28.

remolatxa, 28.

retama blanca (cast.), 90.— loca (cast.), 9(1.

leveille-matin (fr.), 123.

rhapontic des moines (fr.), 69.
rliubarbe des Alpes (fr.), 69.
ricí, 143.
ricin (fr.), 143.
ricino (cast.), 143.
roble (cast.), 170.— albar (cast.), 169.— negre (cast.), 169.
romàs, 64.

romaza hortense (cast.), 68.— común (cast.), 68.— violin (cast.), 65.— violón (cast.), 65.— vulgar (casi.), 64.

roure, 169-170.
— pènol, 171.

rouret, 96.

rouvre (fr.), 170-171.

ruibarbre comú, 69.

ruibarbo de monjas (cast.), 68.

sabatetes de la Mare de I)óu, 336-375.
sabot de Venus (fr.), 375.
saetilla (cast.), 205.
safrà, 299.— bord, 299.— de muntanya, 300.

safran (fr.), 299.— des fleuristes (fr.), 300.
sagitària, 205.

saiubois (fr.), 87.

salat, 54.— blanc, 22.

.salats, 52.

salcina (cast.), 185.

salgada (cast.), 22.

— vera, 22.

salgadillo (cast.), 21.

salicor (fr.), 47.
salicot (fr.), 47.
salobre (cast.), 23.

salobrena (cast.), 26.

salsepareille d'Europe (fr.), 294.
salze, 18S.

sardinera (cast.), 34.
sarga, 185.

sarrasin (fr.), 73.— de Tartarie (Ir.), 74,
sarriassa, 402.— clapada, 402.
sarrons, 33.
sarsa d'Espanya, 294.
salsaparrella del pais, 294.
sauce llorón (cast.), 1S7.

saule, 188.

saule pleurer (fr.), 1S7.

segell de ram, 286.
— de Salomó, 2S7.

sello de Salomon (cast.), 2S7.

senet de pagesos, 88.

serpentaire (fr.), 400.
serpentaria (cast.), 400.

serpentina, 400.

sisallo (cast.), 53.
siscall, 53.
soda (cast.), 55.
solicuernos (cast.), 48
sosa, 54-55.— blanca, 53.— dura, 48.— negra, 52.— prima, 52.

soude, (fr.), 52.

squille (fr.), 232.

sceau de Salomon (fr.), 287.
suro, 168.

tarrico (cast.), 53.
tàrtago (cast.), 120.

tauzin (fr.), 169.

te bord, 32.— d'Èspanya, 32.
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te de Espana (cast.), 32.

— de Nueva Granada (last.), 52.

— de Méjico (cast.), 32.

— fals, 32.

teli, 87.

temblón (cast.), 1S9.

thé des Jésuites (fr.), 32.

— du Mexique (fr.), 32.

tintorell, 87.

tirasse (fr.), 82.

tornassol, 144.

toivisco (cast.), 87
tournesol (fr.), 144.

toute-bonne (fr.), 33.

travacavalls, 82.

toza (fr.), 169.

tremble (fr.), 189.

trèmol, 189.

trigo sarracénico (cast.), 73.

ufias de sapo (cast.), 21.

uvas de Amèrica (cast.), 8.

— de Indias (cast.), 8.

— de zoiro (cast.), 8.

vaciet (fr.), 270.

varaire (fr.), 215.

vedegambre (cast.), 218.

velluts, 16.

verdegambre (cast.), 215.

verdolaga marina (cast.), 26.

vergne (fr.), 196.

vern, 196.

vimenera, 185.

vimetera, 185.

vinagrella, 62.

vinagrera (cast.), 62.

— ne ninos (cast.), 63.

— de pàjaro (cast.), 60.

vinette (fr.), 62.

— sauvage (fr.), 63.

viscarí, 102.

viscarsí, 102.

visco, 102.

voireuse, 141.

\rillée bàtarde (fr.), 74.

vulvaire, (fr.), 34.

xiuxera, 32.

xop, 190.

yarillo (cast.), 402.

yaro (cast.), 402.— tragamoscas (cast.), 401.

ycsca fría (cast.), 93.

ycuse (fr.), 169.

zapatillos, 375.
z.arzaparrilla blanca (cast.), 294.
— de Espaüa (cast.), 294.— morisca (cast.), 294.

zuecos (cast.), 375.
zurrones (cast.), 33.
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