


Tr',

^



^









CADEVALL - FONT I OUER

FLORA DP: CATALUNYA





INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
SECCIÓ DE CIÈNCIES

FLORA
DE

CATALUNYA
ENUMERACIÓ I DESCRIPCIÓ

DE LES PLANTES VASCULARS ESPONTÀNIES QUE FINS AVUI HI HA
CONEGUDES I DE LES MÉS IMPORTANTS QUE S'HI CULTIVEN

PKR

JOAN CADEVALL I DIARS
Doctor en Ciències Naturals, Llicenciat en Ciències Exactes,

Profesor a l'Escola Industrial ile Terrassa,

Membre de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona

AMB LA COL•LABORACIÓ DEL

DR. PIUS FONT I QUER
Conservador de Botànica del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

VOLUM VI

BARCELONA

PALAU DE LA GENERALITAT
MCMXXXVI



ex
I/. 6

IMPRBMÏA ELZKVIKIANA

I LLIBRERIA CAJIl, S. A.

BARCELONA



FLORA DE CATALUNYA

Família 135. CIPERACIES JUSS.

(Del gènere Cyperus.)

Plantes de flors hermafrodites, monoiques o, rarament, dioiques, obscures,

verdoses, blanques o groguenques, solitàries a l'axil•la de bràctees ± esca-

lioses (glumes o escames), imbricades, bi- o multiseriades, en espigues o

espiguetes, perigoni nul o representat per escames o pèls, o per una escama

bicarenada, de marges soldats formant una coberta al voltant de J'ovari (utri-

cle), oberta a l'àpex per a donar pas a l'estil ; tres estams, rarament un o dos,

un estil dividit en 2-3 estigmes, i per fruit un aqueni lliure, trígon, subglo-

bulós o comprimit. Herbes anuals o, més freqüentment, perennes, general-

ment de llocs humits o estanyats, de tija, ordinàriament, simple, massissa,

trígona, no inflada als nusos, amb rizoma fibrós o estolonífer i fulles trísti-

ques, embeinadores, de beina tubulosa, generalment, sense lígula i limbe

grarainiforme o nul.

(Flors unisexuals, escames multiseriades, aquenis quasi sempre utri-

I / culats 2.

( Flors hermafrodites, escames bi- o multiseriades, aquenis nus. 3.

Aquenis protegits per un utricle, espiguetes tri- o multiflores ....
739. Càrex.

I

Aquenis nus, espiguetes formades per una flor femenina i una de

masculina agrupades en una sola espiga 738. Elyna.

'Escames biseriades, espiguetes comprimides, inflorescència acompanya-

da de bràctees foliàcies 4.

^
j Escames triseriades o multiseriades, espiguetes de secció arrodonida,

no comprimides 5.

'Bràctees foliàcies, espiguetes amb 10-40 escames, totes fèrtils, estigmes

glabres 731. Cyperus.
^ j Bràctees escarioses a la base, espiguetes amb 4-7 escames, solament 1-3

superiors fèrtils, estigmes pubescents. 732. Schoenus.
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Ciperàcies.

(Fruit rodejat de nombrosos pèls sedosos, més llargs que les escames

i units en forma d'anell a la base simulant borralls de cotó.

5 >^ 734. Erióphorum.
J Fruit nu a la base o rodejat de pèls sedosos més curts que lesi escames,
' no simulant borralls de cotó 6.

IEspiguetes pauciflores, amb 5-6 escames, solament 1-3 superiors fèrtils,

les inferiors més petites, estil engruixit a la base i persistent.

o 733- Clàdium.

J Espiguetes ordinàriament multiflores, amb totes les escames fèrtils i

' iguals o bé les inferiors més grans 7.

^ Estil filiforme, ni engruixit ni articulat a la base, caduc

735. Scirpus.

I Estil articulat i engruixit a la base 8.

S

Estil caduc en la part superior a l'engruiximent basilar, dividit en 2-3

estigmes plomosos, plantes glabrts .... 736. Heleocharis.
" \ Estil a la fi caduc per sota de l'engruiximent basilar, dividit en dos

f estigmes pestanyosos, plantes pubescents. . 737. Fimbristylis.
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Gènere 731. — CYPERUS L.

(El mot xÚTiE Gc; fou emprat pels grecs per a designar diverses menes de jonça.)

Flors herinafrodites, en espiguetes multiflores, comprimides, reunides en

umbel•les o en capítol, amb un involucre de bràctees foliàcies, escames bise-

riades, en nombre de 10-40, totes fèrtils, iguals, alguna vegada 1-2 inferiors

estèrils i més petites, 1-3 estams, estil filiforme, estigmes glabres, aqueni

nu, comprimit o trígon, mucronat per la base persistent de l'estil.

{Dos estigmes, aquenis comprimits 2.

Tres estigmes, aquenis trígons 5.

(Espiguetes en nombre de 2-5 en glomèrul aparentment lateral ultra-

passat per una sola bràctea, fulles reduïdes a la beina, exceptuada la

2 superior de limbe estret, rizoma serpentejant. 2,735. C. distachyOS.
i Espiguetes nombroses, en umbel•les o capítols terminals ultrapassats

' per 2-3 bràctees 3.

I

Fulles amples (8-15 mmj, tija de 6-10 dm, rizoma serpentejant, espi-

guetes en panícula formant una mena d'umbel•la, escames vermelloses

decurrents sobre el raquis, multinèrvies. 2,736. C. serÓtillUS.

^ \ Fulles estretes (1-2 mm), tija de menys de 6 dm, arrel fibrosa o rizoma

I curt, espiguetes en capítol simple formant umbel•les, escames verdes

' o brunes, no decurrents, amb 3-5 nervis 4.

Plantes anuals, d'arrel fibrosa, tija de 4-20 cm, espiguetes de 5-10 mm,
en capítols fluixos, escames verdoses, trinèrvies, 3 estams.

2,737- C. flavéscens.

] Plantes perennes, de rizoma curt, tija de 20-60 cm, espiguetes de

8-15 mm, en capítols densos, escames brunes, amb cinc nervis, dos

\ estams 2,738. C. globosus.

Escama inferior més llarga que les altres, estil comprimit, tija cilín-

drica, fulles gruixudes, acanalades, rodones pel revers, espiguetes en

umbel•la globosa, compacta 2,739. C. schcenoídes.
Escames totes iguals, estil cilíndric, tija ± triangular, fulles primes,

carenades 6.
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Ciperàcies. G. 731. - Cyperus.

ÍRizoma filiforme, tuberculífer 7.

|Rizoma o arrel sense tubercles 8.

Espiguetes de 10-20 mm, escames rogenques amb la carena verda, fulles

de 2-6 mm, tubercles ovoides, negrosos, al llarg del rizoma.

2,740. C. olivaris.

I

Espiguetes de 6-12 mm, escames uniformement groguenques, fulles de

5-8 mm, tubercles subglobulosos, pàl•lids, únicament a l'extrem del

rizoma 2,741. C. àureus.

í Plantes anuals, d'arrel fibrosa, tija quadrangular, de cares còncaves,

I
espiguetes de 4-8 mm, en umbel•la, escames petites, negroses, tri-

\ nèrvies, mucronades . . 2,742. C. fuscus.
[Plantes perennes, de rizoma ± serpentejant ç.

/Espiguetes de 4-10 mm, nombroses, en capítols compactes, escames d'un

bru rogenc o verdes, involucre d' 1-7 bràctees molt llargues. . 10.

Espiguetes de 10-20 mm, en umbel•la composta, escames rogenques, amb
carena verda, involucre de tres bràctees que ultrapassen llargament

la umbel•la 1 1

.

10

II

\

/Espiguetes de 4-6 mm, capítols globulosos, inflorescència ultrapassada

1 per 1-2 bràctees, escames d'un bru rogenc, naviculars, mútiques.

]
2,743. C. difformis.

(Espiguetes de 6-10 mm, en capítols compactes, inflorescència ultrapas-

sada per 6-7 bràctees, escames verdes, carenades, agudes.

2,744. C. végetus.

/ Espiguetes de 2 cm, reunides en nombre de 4-10 en fascicles fluixos

i portats per peduncles de longitud variable (fins de 3 dm), tija de

) 5-15 dm, fulles amples de 5-10 mm 2,745. C. longUS.
(Espiguetes d'i cm, reunides en nombre de 20-25 en fascicles compactes

portats per peduncles els més llargs dels quals no passen de 5-8 cm,

tija de 3-8 dm, fulles amples de 3-5 mm. . 2,746. C. bàdius.
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Ciperàcies. G. 731. - Cyperus.

2,735- — C. distàchyos AU. — C. jun-

ciformis Cav.

(del grec di, dos, i axdy^oi; , espiga, al•ludint

a les cspiguetes de la infloreschicia, sovint re-

duïdes a dues.)

Rizoma llargament serpentejant, tija de 2-5

decímetres, dreta, comprimida cilíndrica, tri-

quetre a l'àpex, fulles reduïdes a beines basi-

lars, exceptuada la superior, prolongada en

limbe estret, cilíndric, canaliculat, general-

ment molt curt, 2-5 espiguetes negroses, li-

nears lanceolades, multiflores, de 10-15 mm,
en glomcrul pscudolateral perquè la bràctea major de l'involucre sembla la

prolongació de la tija, escames densament imbricades, ovato-triangulars,

obtuses, mucronulades i a vegades escotades, subestriades, tres estams, dos

estigmes, aqueni ovato-eUipsoide, plano-convex, mucronat, tres vegades més
curt que l'escama.

Geografia. — Arenys humits del litoral : Salou, Castelldeíels, Can Tunis = Tar-

ragona (Sen!) — Juny-Oct.

Cyperus distàchyos

2,736. — C. serótinus Rottb.—C. Mon-
tii L. fil.

(del llatí serótinus, tardà, per l'època de flo-

rir; dedicat pel fill de Linné a Giuseppe Menti,

professor a la Universitat de Bolònia, ibSz-

IJÒO.)

Rizoma estolonífer, serpentejant, tija de

6-10 dm, dreta, robusta, llisa, triquetre com-

primida, fulles amples (4-10 mm), llargues,

iguals o més llargues que la inflorescència, care-

cyperus seróiir.us nadcs, acuuiinades, quasi llises, espiguetes d'un

òrtí roo-eiïc, lanceolades, de 8-15 X 2-3 mm, nom-

broses, multiflores, esteses en atigle recte exceptuades les de l'àpex, en raims

espiciformes que en conjunt formen una gran umbel•la paniculiforme llar-

gament ultrapassada per tres bràctees foliàcies que poden assolir fins a 6 dc-

címeties, escames fhiixament imbricades, orades, obtuses, mútiiiues, decur-

rents sobre el raquis, multinèrvies, de carena verdosa, tres estams, dos es-
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Ciperàcies. G. 731. - Cyperus.

tigmes, aqueni transovoidc comprimit, apiculat. una tercera part més curt

que l'escama.

Geografia. — Pantans i vores d'aigües : A l'Urgell, Lleida, Mollerussa = Bar-
celona, Can Tunis; Devesa de Girona 1 Baix Empordà; Riubell, l'Armentera (Vay.)

;

Sant Feliu, Roses (Bub.), Pireneu oriental (Husn.) — Juny-Set.

2,737- — C. flavéscens L.

(del llatí flavescere, tornar-se groc, pel color

groguenc de la inflorescència.

)

Anual, d'arrel fibrosa, tiges de 4-20 cm, fas-

ciculades, les centrals dretes, les perifèriques

ascendents, triquetres arrodonides, llises, fu-

lles linears, estretes (1-2 mm), d'un ve•'•d pài-

lid, comunament més curtes que la lija, planes

carenades, quasi llises, espiguetes groguen-

ques, lanceolades, de 5-10x2-3 mm, nombro-

ses, en umbel•la de 3-6 radis curts, desiguals,

o en capítol ultrapassat per 2-3 fulles florals,

escames fortament imbricades, ovades obtuses, verdes a la carena, tres es-

tams, dos estigmes, aquenis transovoides suborbiculars, comprimits, miicro-

nats, la meitat més curts que l'escama.

Geografia. — Arenys humits pròxims als corrents d'aigua o en llocs estanyats

:

Olot, al peu de Sant Valentí, a la riera de Ridaura = Manresa, Sallent, Puig-reig,
Merlès, Casserres, Serrateix, Cardona, l'Espunyola, Avià, Berga (Puj., C.) ; Vic
(Masf.), Torelló (Costa), Talaixà, Uix, Castellfollit, Besora, Segaró, etc. (Vay.);
la Cellera (Cod.), Blanes (Puj., J.) ; Empordà, vores de la Muga (Sen.), Camprodon
(Bub.) — Jul.-Set.

Cyperus flavéscens

2,738. — C. globosus All.

(del llatí globosus, globós, al•ludint a la forma

de la inflorescè^icia.)

Rizoma curt, horitzontal, tiges de 2-6 dm,

fasciculades, dretes, primes, triquetres, fulles

estretes (1-2 mm), acuminades, carenades, les

superiors iguals a la tija o més llargues, espi-

guetes d'un bru rogenc, lanceolades linears, de

12-20 mm, comprimides, multiflores, en capí-

tol globulós terminal o en capítols agrupats en

umbel•la de 2-5 radis desiguals, acompanyat

d'un involucre de 3-5 bràctees foliàcies, també

10
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lM]icràcies. G. 731. - Cyperus.

desiguals, que ultrapassa llargament la inflorescència, escames estretamcnl

imbricades, obhmgues, obtuses, quinquenèrvies, pàl•lides al marge, dos es-

tams, dos estigmes, aquenis transovoides compriniils, apiculals, tres vegades

més curts que l'escama.

13 cymosits Willk. — Capítols perifèrics pedunculats, en umbel•la.

Geografia. — Vores d'aigües i llocs fangosos : Lleida, a les vores del Segre =
Castelldeíels ; marges del Besòs, cap a Montcada (Costa), la Cellera (Cod.!); Olot, r. ;

de Castellfollit a Oix ; devesa de Girona, Empordà; Font Pudosa, Dosquers (Vay.)
;

vores de la Muga (Sen.) ; prop de Girona, sobre Molins, Figueres, prop de Llançà

(Bub.). La /3 cymosus Willk. — C. Bubaiiü Deb., a Lleida. = Vic, al Pas d'En
Mambla (Mast. !), devesa de Girona (Vay.), la Cellera (Cod.!) — Jul.-Oct.

2,739. — C. schoenoídes Griseb. —
Schoenus mucronatus L.

(schoenoides, és a dir, semblant als Schoenus,

fins al punt que Limié va incloure aquesta

planta en aquell gènere.)

Rizoma estolonífer, llargament serpentejant,

tija de 2-5 dm, dreta, a la fi penjant a l'àpex,

rodona, cstriada, llisa, fulles linears, canali-

culaJes, rodones per sota, de .3-6 mm, gruixu-

des, corbades cap enfora, glaucescents, espi-

guetes vermelloses, ovato-lanceolades, nom-

broses, de 4-12 flors fèrtils en un capítol glo-

bulós compacte, terminal, llargament ultrapassat per 3-4 bràctees foliàcies,

desiguals, escames amples, ovades mucronades, groguenques al marge, sub-

dísitiques, multiuèrvies, tres estams, tres estigmes, aqueni trígon, mucronat,

Ires vegades més curt que l'escama.

Cyperus schoenoídes

Geografia. — Arenys marítims de tota la costa: Castelldefels, Can Tunis; vSanta

Cristina, prop de Blanes = Roses, I,lançà (Bub.), Castelló d'Empúries (Queralt!);

Pireneu oriental, de Leucata a Banyuls (Husn.) — Maig-Jul.

II
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Ciperàcies. G. 731. - Cyperus.

Cypeius olivaiis

2,740. — C. olivaris Targ -Tozz. — C.

rotundus L.

(pels tubercles del rizoma en forma d'oliva ; és

un dels Cyperus rotundus dels autors prelin-

neans, pels tubercles arrodonits.)

Sinonímia. — Jonça ; cast., juncia real, me-

nor o redonda, castanuela
; fr., souchet.

Rizoma llargament serpentejant, prim, es-

tolonífer, inflat d'act i d'allà en tubercles ovoi-

des, negrosos, tija de 2-4 dm, dreta, triquetre,

llisa, fulles lanceolades linears, llargues, de

2-6 mm d'ample, planocarenades, llargament acuminades, un poc aspres al

marge, espiguetes d'un bru rogenc, linears, de 10-30x12 mm, multiflores,

formant una umbel•la de 4-6 radis drets i desiguals, igualats o ultrapassats

per 3-5 bràctees foliàcies, escames densament imbricades, oblongues, subagu--

des, mútiques o escotades, de nervis solament sortits a la carena, tres estams,

tres estigmes, aquenis transovoides, trígons, apiculats, la meitat mes curts

que l'escama.

var. comosu.s Husn. — C. comosus Sibtli. et Sm. — Espiguetes de 35 cm,

freqüentment arquejades en umbel•la de grans dimensions.

Geografia. — Abundant com a mala herba a les hortes i terrenys arenoses i humits

del litoral de Barcelona, Vallès i Bages = Castelldefels; costes de Tarragona (Costa) ;

comarques de Girona fins a Besalú (Vay.), Lloret de Mar, Castelló d'Empúries

(Bub.). La var. comosus Husn., a Sant Cugat del Vallès — Agost-Nov.

Cyperus àureus

2,741. — C. àureus Ten. — C. pàllidus

Savi.

(per la inflorescència groguenca, més menys

daurada; pàllidus, pel color pàllid de les inflo-

rescències.)

Sinonímia. — Xufla ; cast., chufa
; fr.,

souchet comestible, trasi.

Rizoma estolonífer, ramificat, de branques

primes, terminades en tubercle subglobulós,

pàl•lid, tija de 2-5 dm, dreta, triquetre, llisa,

fulles plano-carenades, acuminades, amples (4-

12
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Cipcràcies. G. 731. - Cypcrus.

8 mm), d'un verd bouic, aspres al marge, espiguetes rosades o à'itn groc

d'or, linears lanceolades, de 6-12 mm, esiteses, en raïms espiciformes agru-

pats en una umbel•la de radis desiguals i pàtulo-ascendents, ultrapassada per

2-4 bràctees foliàcies, escames fluixament imbricades , jvadcs o bé oblongues,

)mUiques o breument mucronades , multinèrvies , tres estams, tres estigmes,

aqueni oblongo-trigon, la nieilat més curi que l'escama.

Geografia. — Llocs arenosos de la regió mediterrània : Terres de conreu de la

Cellera (Cod.!); Lloret de Mar (Bub.) — Agost-Oct.

N. B. El C. esculentus L. no és sinó una varietat de tubercles més grossos i

dolços, obtinguda pel cultiu (Husnot, p. 77).

Cyperus fuscus

2,742. — C. fuscus L.

(per la inflorescència de colur fosc.)

Anual, arrel fibrosa, tiges de 5-30 cm, fas-

ciculades, dretes o esteses, triquetres, de cares

excavades, llises, fulles linears, estretes (1-2

mil•límetres), carenades, llises, espiguetes d'un

bru )iegrós, linears oblongues, petites (4-8 x

I '5 mm), fasciculades a l'àpex de peduncles

curts, desiguals, en umbel•la o capítol llarga-

ment ultrapassats per 1-3 bràctees foliàcies, des-

iguals, esteses o reflexes, escames onades ob-

tuses, trinèrvies, dos estams, tres estigmes,

aqueni Irígon, apiculat, blanquinós, un poc més curt que l'escama.

var. viréscens Husn. — Espiguetes verdes brunenques, escames verdes a

la carena i bruues als costats.

Geografia. — Llocs arenosos humits : Al litoral de Barcelona, Vallès, Bages ; cap

al Penedès, vores de l'Anoia; Urgell = Marges del Besòs, cap a Sant Adrià, Santa

Coloma, etc. (Costa); la Cellera (Cod.!), Ripoll (Sen.!), Vic (Masf. !), Tortellà,

marges del Fluvià (Tex. !), Girona, Dosquers, Sagaró, Basea (Vay.), Empordà (Bub.),

valls inferiors del Pireneu central (Zett.). No escasseja la var. viréscens Husn. —
C. viréscens Hoffm. — Jul.-Oct.

13
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Ciperàcies. C. 731 - Cypei'us.

2,743- — C. difformis L.

(de dues menes o fornies d'inflorescències par-

cials, capítols globosos, eh nus peduiiculats i

els altres sèssils.

)

Rizoma curt, tija de 2-6 dm, dreta, triquetre,

llisa, fulles linears, de 3-5 mm d'ample, planes,

més curtes que la tija, dretes, llises, espiguetes

d'un bru rogenc, linears, molt estretes (3-5 x

I mm), multiflores, nombroses, en capítols glv-

bulosos compactes, sèssils o portats per pedun-

cles desiguals formant una umbel•la ultrapas-

sada per 2-3 bràctees foliàcies, escames molt

petites, carenades naviculars, suborbiculars reniformes, mútiques, trinèrvies,

tres estams, tres estigmes, aqueni transovoide trígon, mucronat, molt petit

('V3-V2 mm), igual a l'escama.

Geografia. — Oriünda d'Amèrica, està perfectament naturalitzada a la riera de
Caldes de Montbui, darrera del santuari del Remei — Set.-Oct. del 1915 i 1916, Icgi =
Pireneu oriental (Coste).

Cyperus difformis

2,744. — C. végetus Willd.

nandrus Roth,

C. mo-

Cyperus végetus

(del llatí végetus, robust, per la seva talla:

monandrus, del grec\).ów:, un, àv/jp, home, ací

estam, perquè les flors no en tenen sinó un.)

Rizoma curt, gruixut, no serpentejant, molt

ramificat, tija de 2-10 dm, dreta, robusta, tri-

quetre, llisa, amb les fulles planes, linears,

amples (4-10 mm), carenades, aspres, espigue-

tes d'un verd groguenc, lanceolades, de 6-10 x

2-3 mm, nombroses, en capítols compactes, des-

igualment pedunculats i formant una umbel•la

gran, de nombrosos radis, llargament ultrapassada per un involucre de 6-7

bràctees foliàcies, escames fluixament imbricades, carenades, naviculars,

agudes, mucronades, amb 3-5 nenns, un estam, tres estigmes, aqueni trans-

ovoide trígon, apiculat, atenuat a la base, quasi la meitat més curt que

l'escama.

Geografia. — Oriünda d'Amèrica, la trobàrem perfectament naturalitzada a la

Riera de Caldes de Montbui, darrera del santuari del Remei, Set.-Oct. del 1915-1916.
= Pireneu orieutal (Coste).

14
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Ciperàcies. (j. 731 - Cyperus.

Cyperus longus

2,745. — C. longus L.

(pel rizoma allargat.)

Sinonímia. — Castanyola ; cast., juncia olo-

rosa
;
/)., souchet.

Rizoma serpentejant, tija de 5-15 dm, dreta,

triquetre, llisa, fulles molt llargues, linears,

planes, amples (5-10 mm), acuminades, aspres

a la carena i al marge, espiguetes vcvDielloscs,

linears, de 10-20 x 1*5 mm, en nombre de 4-10

reunides en fascicles fluixos sobre peduncles de

longitud molt variable, el central curt i simple,

els exteriors molt llargs (fins de 3 dm) i dividits a l'àpex en ramuscles drets,

desiguals i terminats per un fascicle, formant en conjunt una umbella com-

posta de molts radis i ultrapassada per 3-6 llarguea bràctees foliàcies, esca-

mes doisaiiicut imbricades, ovades obtuses, decurrcnts en forma d'ala blan-

quinosa sobre el raquis, multinèrvies, de carena verda, pàl•lides al marge,

tres estams, tres estigmes, aqueni eUipsoide, mucronat, dues vegades més
curt que l'escama.

Geografia. — Prats humits i llocs estanyats : Litoral de Barcelona i de Girona,

fins a Sagaró, Freixenet, Olot, les Ànsies, Sant Salvi, Guilleries, etc. (Vay.), Vic,

Vilatorta (Masf.), Manresa, Avià, Berga (Puj., C), vores del Segre, cap a Lleida

i altres llocs del Segrià (Costa), Coll-lliure (Gaut.) — Jul.-Oct.

2,746. — C. bàdius Desf., subsp. de l'anterior apud Rouy.

(del llatí badius, daurat clar, al•ludint al color de les espiguetes.)

Hom el distingeix de l'anterior per la tija més prima i més curta

(3-8 dm), per les fulles més estretes (3-5 mm), pels radis de la umbel•la

molt filés curts (els més llargs no passen de 5-8 cm), amb espiguetes la

meitat més curtes (i cm), en fascicles compactes de 20-2^ espiguetes i pels

aquenis netament transovuides, trígons i mucronats.

Geografia. — En les mateixes estacions que el C. longus: Terrassa = Montcada

(Compfl. !), Sant Joan, i als mateixos llocs que l'anterior, però més escàs (Vay.),

la Cellera (Cod.!), Arbúcies (Bub.), Banyuls (Gaut.) — Juny-Ag.
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PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Gènere 732. — SCHOENUS L.

( D' ff/oTvo-; , nom grec dels joncs, als quals s'assemblen aquestes plantes.)

Flors hermafrodites, en espiguetes negroses, lanceolades, comprimides,

lluents, reunides en capítol ovoide, compacte, terminal, rodejat de dues bràc-

tees brunenques, la inferior amplexicaule, amb llarga punta herbàcia, 6-7

escames florals imbricades, biseriades, lanceolades, escarioses al marge, as-

pres) a la carena, uninèrvies, les superiors, en nombre d'1-3, fèrtils, tres

estams, tres estigmes, aqueni transovoide, mucronat, blanc, lluent. Herbes

perennes, de 3-6 dm, que creixen formant metes, de tija dreta, rodona, llisa,

amb les fulles totes radicals, subfiliformes, canaliculades, aspresi, general-

ment més curtes que la tija.

2,747. — S. nígricans L.

(del llalí nigricans, negrós, pel color de la in-

florescència: és el Juncus laevis minor, pani-

cula glomerata nigricante de Morison.)

Schoenus nigricans

Geografia. — Terrenys estanyats o arenys humits de la major part del país:

Litoral de Castelldefels ; vores del Llobregat, al Cairat i a Castellgalí = Costa de

Barcelona (Costa), Vic, Roda (Masf. !), Balaguer, Gerp, i terrenys calcaris fins a les

valls pirenenques (Costa), Lluçanès, r. ; s'interna fins a Vallfogona, Sant Martí,

Dosquers (Vay.), Pont de JMuntanyana, Areny, Solsona, Pobla de Roda, Puigcerdà

(Bub.)
;
prats inferiors del Pireneu central (Zett.) — Maig-Ag.

16



FLORA DE CATALUNYA

Gènere 733.— CLADIUM P. Br.

(Del grec xXiòiov , rameta, al•ludint a la inflorescència molt ramiíicada.)

Flors hermafrodites, en espiguetes brunes ferruginoses, ovoides oblon-

guea, pauciflores, reunides en glomèruls formant una gran panícula, bràc-

tees foliàcies a la base de les ramificacions, 5-6 escames ovades, obtuses, uni-

nèrvies, de les quals únicament 1-2 superiors són fèrtils, 2-3 estigmes, aque-

ni bru negrós, ovoide, lluent. Rizoma gruixut, llargament serpentejant, guar-

nit d'escames imbricades, tija de 6-12 dm, dreta, robusta, fuUosa fins a

l'àpex, rodona, llisa, fistulosa, amb fullesi d'im verd groguenc, rígides, em-
Ijeinadores, planes i carenades al dors, llargament atenuades en punta tri-

quetre, amples de 5-10 mm, molt aspres a la carena i al marge.

Clàdium Mariscus

2,748. — C. Mariscus R. Br. — C. ger-

mànicum Schrad.

(és /'Schoenus Mariscus, de Liiiné; Mariscus

és el nom d'un jonc marí en Plini; germanicura,

de la Germania^ pres de la frase de Baiihi)i:

Cyperus longus inodorus Germanicus.)

Geografia. — Llocs pantanosos del litoral: Castelldefels; llacunes de Salou =
Gavà, Sant Boi (Costa), Tarragona (Sen.!), llacunes de Banyoles, cap a Porqueres

(Vay., sub. C. gigantcum Wk.) ; estany de Bastús, a la Conca de Tremp; Banyoles

(Bub.) — Maig — Ag.

N. B. No consignem el C. gigantettm Wk., referit per Dufour als pantans de

Tarragona, perquè, tant la planta recollida per nosaltres a les llacunes de vSalou

(que, seguint Willkomm, publicàrem amb aquell nom) com la que herboritzà Frère

Sennen a Tarragona (distribuïda amb igual denominació), corresponen al C. Mariscus

R. Br., descrit i representat pels clàssics francesos, sense diferir essencialment d'a-

questa espècie ja citada per Costa de Castelldefels i d'altres llocs. No beni

sabut veure a la planta de Tarragona ni calamis acute triquetris ni foliis latissimis,

que hauria de tenir segons la diagnosi del Prodromus, sinó tija rodona i fulles

d'uns vuit mil•límetres. Quant al nombre d'espiguetes que formen els glomèruls,

varia dintre extensos límits.
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PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Gènere 734. - ERIOPHORUM L.

(Emprat per Gronov i per Royen, abans de Linné, per a designar diverses espècies

d'aquest gènere. De iptov, llana, (fépEiv, portar, al•ludint als llargs pèls blancs de

la infrutescència.)

Flors hermafrodites, eii espiguetes brunenques, multiflores, reunides en

un o diversos capítols, escames florals multiseriades, les inferiors, a vegades,

estèrils, un estil filiforme i caduc, tres estigmes, aqueni trígon, mticronat

o mútic, rodejat de nombrosos pèls sedosos reunits en anell a la base i

molt acrescents després de la floració, ultrapassant llargament les escames i

simulant aleshores borralls de cotó. Plantes herbàcies, perennes, pròpies de

les torberes o de terrenys pantanosos.

Un sol capítol terminal ovoide o subglobulós, sense bràctees foliàcies,

tija quasi nua, fulles superiors ± reduïdes a les beines ... 2.

Í Diversos capítols reunits en urabel•la acompan3^ada de 2-3 bràctees folià-

cies, tija amb fulles normals 3.

'Rizoma prim, estolonífer, llargament serpentejant, tiges separades, fu-

lles radicals poc nombroses, blanes, llises 2,749. E. Scheuchzeri.
Rizoma fibrós, no estolonífer, cespitós, tiges formant motes compactes,

fulles radicals nombroses, rígides, aspres al marge

2,750. E. vaginàtum.

/ Rizoma estolonífer, fulles canaliculade^, carenades, de 2-4 mm d'ample,

peduncles llisos, glabres, una bràctea més llarga que la umbel•la, esca-

ma inferior amb 3-5 nervis 2,751. E. angustifólium.

1
Rizoma no estolonífer, fulles planes, de 4-6 mm d'ample, peduncles molt

aspres, bràctees, generalment, més curtes que la umbel•la

2,752. E. latifólium.
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FLORA DE CATALUNYA
Ciperàcics. G. 734. - Eriópliuium.

2,749. — E. Scheuchzeri Hoppe — E.

capitàtum Host.

(dedicat a Johann Jaknb Scheuchzer, de Zuricli,

i6j2-ij27> ']we s'ocupà extensament de l'estudi

de Ics ciperàcies i gramínies, autor de Z'Agros-

tographia ; capitàtum, per la inflorescència glo-

bulosa, com un capítoL)

Rizoma prim, estolonífcr, llargament ser-

pentejant, tiges d'1-4 dm, dretes, separades,

rodones, llises, fulles radicals linears alenades,

també llises, poc nombroses, les caulinars un

poc més amples (prop de 2 mm), embeinadores,

de limbe curt i el de la superior, a vegades, nul, capítol solitari, terminal,

dret, subglohulós, multiflor, escames negroses, voretades de blanc, lanceola-

dcs liii•ears, acurainades, unincrvies, pèls nombrosos, de 15-2^ mm, formant

borralls molt densos, anteres eUipsoides, curtes (i mm), aquenis bruns, Irans-

ovoides oblongs, estrets, trígons, mucronals, d'angles poc sortits.

Geografia. — Torberes de les altes muntanyes: Ger, Carençà (Vay.), vall del

Querol (Cumpy.) ; Piieneu oriental, al Carlit (Bub., Gaut., Husn.), vall d'Eina
(Lap.) ; sobre Àngustrina, a la Cerdanya (Bub.) ; Pireneu central, a la zona alpina:
llac de Congous (I<ap.). — Jul.-Ag.

Erióphorum Scheuchzeri

2)750. — E. vaginàtum L. — E. caes-

pitósum Host.

(vaginàtum, proveït de beina, al•ludint a la de

la fulla superior, molt inflada; cespitós, que fa

gespa.)

Rizoma fibrós, cespitós, no estolonifer, tiges

de 2-5 dm, que formen motes compactes, dre-

tes, triquetres a l'àpex, fulles radicals nom-

broses, rígides, triquetres, estretes (i mm),

aspres al marge, les caulinars en nombre d'1-3,

un poc més amples, la superior ordinàriament

reduïda a una beina inflada, capítol solitari,

terminal, dret, ovoido-oblong, multiflor, escames primes, grises, que es tor-

nen negroses, escarioses al marge, l'inferior més gran, ovada acuminada, se-

miamplexicaule, estèril, amb 5-7 nervis, les altres uninèrvits, anteres linears,

llargues (4 mm), aqueni amplament transovoide, mucronat, bru, bastant

gros (2'5 X 1*5 mm).

Erióphorum vaginàtum
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PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Cipcràcies. G. 734. - Erióphorum.

Geografia. — Torberes de Ics muntanyes : Pireuen del Pallars, sobre Arcu, a

2,300 m. (Font!); Pireneu oriental, al Cavlit, sobre Augustrina, al bosc de Monto-
liu, entre Saurat 1 Foix, on forma gespes graus i denses (Bub.) ; Carlit, Lanós
(Husn.) — Abr.-Jul.

2,751. — E. angustifólium Roth. —
E. polystàchyon L., a.

(angustifólium, per les fulles relativament es-

tretes
;
polystàchyon, del grec TtoïJic, }sui]t, i

atiyoç, espiga, per la inflorescència fornmda per

diverses espigues.)

Rizoma estolonífcr, oblic, cespitós, tija de

^-8 dm, dreta, obscurament trígona, sobretot

inferiorment, llisa, fullosa, amb les fulles ca-

naliculades, carcnades, estretes (de 2-4 mm),

triquetres a l'àpex, lleugerament aspres, capí-

tols, generalment en nombre de 3-5, en umbel•la

i peiijants després de la floració, sobre peduncles desiguals, llisos i glahres,

acompanyats de 2-3 bràctees foliàcies, la més llarga de les quals "sol ultra-

passar la umbel•la, escames grises, que es tornen negroses, ovato-lanceolades

,

acuininades, uninèrvies, la inferior més gran, amb 3-5 nervis, fèrtil, anteres

linears (4 mm), més llargues que el filament, pèls de 3-4 cm, aqueni negre,

amplament transovoide (3x1 mm), mucronat.

Geografia. — Llocs torbosos i estanj-ats : Vall de Núria = Setcases, Camprodon
(Isern!), Ribes (Puj., J.), Cerdanya, Carcnçà (Vay.) ; nnuitanyes de Berga (Grau!);
Montlluís, Port de Palleres, al Pireneu central (Bub.), Banys de Tredòs (Compn.,
iu Hb. Cad.!) — Abr.-Ag.

Erióphorum angustifólium

Erióphorum latirólium

2,752. — E. latifólium Hoppe — E. po-

lytachyon L. p.

(latifólium, per les fulles relativament amples.)

Rizoma cespitós, no estolomfer, tija de 3-6

decímetres, dreta, subtrígona, fulles planes, am-

ples d'iins 5 mm, triquetres a l'àpex, lleugera-

ment aspres al marge, inflorescència formada

generalment per 4-7 capítols ovoides sobre pe-

duncles desiguals, molt aspres i denticulats,

amb les dentetes tirades cap dalt, penjants a la

maturitat, formant una umbel•la acompanyada

de 2-3 bràctees foliàcies, ordinàriament més cur-
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FLORA DE CATALUNYA
Ciperàcies. G. 734. - Eriàphoruin.

tes que aquella, escames grises, que es tornen negres, ovatc-lanceolades , agu-

des uninèrvies, l'inferior mes grmi, atyib í-3 nervis, fèrtil, antera el•lipsoide,

igual al filament, pèls d'uns 2 cm, aqueni transovoide (3x1 mm), mucronat.

Geografia. — Prats pantanosos, torberes : Espinabell, Camprodon (Vay.), carena

fronterera del Pireneu, a la Vall de Mantet (Gaut.), Port de Benasc (Zett.), sobre

Banyeres de Luchon (Zett., Bub.), Serra de Benasc, Hospital de Viella i de Benasc,

al peu de les Maleïdes (Costa), Portilló, Beret (Couipü., in Hb. Cad. ! ) — Abr.-Jul.

N. B. No mencionem VE. alpinum L., referit per Companyó als vessants humits

de Carençà i Costabona, perquè, segons Husnot, no és planta pirenenca.
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PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Gènere 735. - SCIRPUS L.

(Del llatí scirpus, nom dels joncs.)

Flors herinafrodites, en espiguetes ovoides o cilíndriques, multiflores, so-

litàries o reunides en umbel•les o capítols, escames multisçriades, flors, gene-

ralment, rodejades d'un verticil de cerres hipògines més curtes que les esca-

mes, tres estams, estil caduc, no engruixit a la base, dividit en 2-3 estigmes,

aqueni biconvex o trígon, muci^onat. Herbes anuals o perennes, de fulles amb
limbe desenvolupat, rudimentari o nul ; plantes de paratges pantanosos.

ÍUna sola espigueta terminal, dreta, sense bràctees foliàcies a la base . 2.

I
Diverses espiguetes, rarament una de sola i aleshores pseudolateral . 5.

Tija capil•lar, de 4-10 cm, rodona, amb beines membranoses molt tènues

a la base, espigueta de 2-3 mm, amb 3-6 flors, aqueni llis, 3-6 cerres

(pestanyoses, més llargues qiTe el fruit . . . 2,753. S. pàrvulus.
Tija prima, però no capil•lar, generalment major de 10 cm .... 3.

Totes les fulles amb limbe, espigueta fructífera globulosa, de 2-3 mm,
bràctea inferior molt més curta que l'espigueta, cerres nul•les, aqueni

trígon, atenuat a l'àpex, rizoma estolonífer . 2,754. S. alpinus.

Totes les fulles, llevat, a vegades, de la superior, sense limbe, espigueta

ovoide, de 4-6 mm, bràctea inferior tan llarga com l'espigueta, amb
3-6 cerres 4.

Rizoma cespitós, fulla superior amb limbe, escama inferior amb un

nmcró engruixit a l'àpex, pestanyes de les cerres inclinades cap a dalt.

2,755. S. caespitosus.

Rizoma serpentejant, fulles totes sense limbe, escama inferior mútica,

pestanyes de les cerres inclinades cap a baix . 2,756. S. pauciflorus.

Inflorescència terminal, acompanyada de 2-3 bràctees foliàcies, fulles

planes 6.

\ Inflorescència pseudo-lateral, amb una bràctea que simula la continuació

(^
de la tija, fulles acanalades o de limbe nul 7.

/Espiguetes de 12-40 mm, en umbel•la simple o en capítol, escames d'un

i bru rogenc, de vores i base pàl•lides, bífides, aristades, tija quadrangu-

)
lar, fulles de 5-10 mm d'ample .... 2,757. S. marítimus.

Espiguetes de 3-6 mm, en glomèruls disposats en ampla umbel•la com-

posta, escames d'un verd negrós, mucronades, tija trígona, fulles de

10-15 ram d'ample 2,758. S. silvàticus.
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FLORA DE CATALUNYA
Ciperàcies. G. 735. - Scirpus.

["Plantes anuals, d'arrel fibrosa, tija filiforme, de 5-15 cm, escames es-

triades longitudinalment, enteres, mucronades, fulles setàcies . 8.

I

Plantes perennes, de rizoma serpentejant, tija no filiforme, major de

15 cm, escames llises, truncades o escotades i mucronades . . g.

Aqueni trígon, bru, d'angles aguts, quasi mat, finament puntejat . . .

2,759. S. Sàvii.

I

Aqueni trígon, bru, de cares estriades longitudinalment, molt lluent .

2,760. S. setaceus.

íEspiguetes nombroses, molt petites, en capítols globulosos molt compac-

I tes reunits en umbel•la, amb dues bràctees rígides la major de les quals

\ ultrapassa llargament la inflorescència . 2,761. S. HolOSChoenus.
Espiguetes en glomèruls fluixos o en umbel•la lO.

'Tija d' 1-2 dm, que porta les espiguetes cap al mig, en glomérul pseudo-

lateral, escames verdoses, tacades de vermell, enteres, estriades lon-

10 ' gitudinalment 2,762. S. SUpinus.

Tija de major alçaria, que porta les espiguetes cap a l'àpex, escames es-

cotades, mucronades II.

(]

II
íTija rodona en tota la seva longitud, d'i m o més, 2-3 estigmes. . 12.

I
Tija trígona, generalment de menys d'i m, quasi sempre 2 estigmes 13.

Tija robusta, d' 1-3 m, fulla superior proveïda de limbe, espiguetes en

umbella, escames llises, no puntejades, ordinàriament 3 estigmes,

aqueni subtrígon 2,763. S. lacustris.

12 ^Tija més feble, rarament de més d'i m, d'un verd glauc, generalment

i totes les fulles sense limbe, espiguetes en capítol dens, escames aspres,

' puntejades de vermell, en general 2 estigmes, aqueni biconvex.

\ 2,764. S. Tabernaemontànii.

Beines foliars amb limbe, més llarg en les superiors, espiguetes en glo-

mérul lateral llargament ultrapassat per una bràctea foliàcia que

simula la prolongació de la tija, escames escotades, mucronades, breu-

ment pestanyoses 2,765. S. púngens.
Beines foliars sense limbe, espiguetes en umbel•la o en glomérul lateral.

14.

Espiguetes en umbel•la, amb bràctees curtes i escarioses i una de foliàcia

que simula la continuació de la tija, escames escotades, no pestanyoses.

2,766. S. littoralis.

Espiguetes en glomérul llargament ultrapassat per una bràctea vulne-

rant que simula la continuació de la tija, escames mucronades, pesta-

nyoses 2,767. S. mucronatus.
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PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Ciperàcies. G. 735. - Scirpus.

2,753- ~ S. pàrvulus Roem. et Sch. —
S. nanus Spreng.

(del llatí pàrvulus, pctil, i nanus, nan, per la

seva poca lalla.)

Rizoma estolonijer
,
prim, tiges de 4-10 cm,

jiliformes, dretes, fasciculades, rodones, trans-

parents, fulles reduïdes a beines memhranoses,

poc distintes, truncades obliquament, espigue-

ta molt petita (2-3 mm), terminal, verdosa,

ovoide, pauciflora, dreta, escames ovades, ver-

doses, obtuses, nervades fins a l'àpex, les in-

feriors més grans, tres estigmes, 3-6 cerres as-

pres, més llargues que l'aqueni, que és transovoide, groguenc, trígon, mu-

cronat, llis.

Geografia. — Pastures salades i pantanoses : Entre Roses i Castelló d'Empúries
(Bub.)

;
prats pròxims al mar (Compy.) — Jul.-Set.

N. B. Els autors francesos indiquen aquesta planta especialment a la part occi-

dental. Quant a les comptades cites referides al Pireneu oriental, sospiten que s'hau-

ran fet per confusió amb l'S. acicidaris L., amb el qual té gran afinitat. A aquesta
darrera espècie creiem que pertany VScirpus recollit per Seunen a Ripoll, vers el

Coll de Vallfogona, i que, no sense dubte, hem rebut com 5. pàrvulus Roem. et Sch.

Scirpus pàrvulus

2,754. — S. alpinus SchL

(per viitre als Alps.)

Rizoma estolonífer, serpentejant, tiges de

5-15 cm, fasciculades, dretes, rodones, llises,

fulles embeinadores, les inferiors amb el linibe

molt curt, les superiors de linibe més llarg,

espiga solitària, terminal, dreta, subglobulosa,

molt petita (2-3 mm), pauciflora, escames ver-

melloses o brunes, ovades, liialines al marge,

nervades fins prop de l'àpex, la inferior més

curta que l'espiga, amplexicaule, curtament

mucronada, cerres nul•les, tres estigmes, aqueni trígon, mucronat, bru, llis.

Geografia. — Llocs pantanosos de les altes muntanyes: Vall d'Eina (Husn.),
Pireneu oriental (Coste). — Jul.-Set.

N. B. Sembla propi dels Alps, i si ha estat indicat al Pireneu oriental, a la Vall
d'Eina, fou per confusió amb la var. campester de l'S. pauciflorus Liglitf. (Rouy,
vol. XIII, pàg. 383).

Scirpus alpinus
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FLORA DE CATALUNYA
Ciperàcies. G. 735. - Scirpus.

2,755- — S. caespitosus L.

(caespitosus, cespitós, perquè fa gespa.)

Rizoma fibrós, breument serpentejant, ces-

pitós, tiges d' 1-4 dm, fasciculades, dretes, pri-

mes, rodones, llises, fulles inferiors reduïdes

a beines truncades obliquament, la superior

terminada en un limbe curt i verd, espiga soli-

tària terminal, dreta, ovoide, de 3-6 flors, es-

cames ovades, obtuses, brunes, la inferior més

ampla, amplexicaule, terminada en mucró ca-

scirpus caespitosus
ji^,^, igual o més llarga que l'espiga, tres es-

dgmes, 5-6 cerres aspres, més llargues que l'a-

queni, que és transovoide trígon, bru, llis, mucronat, sense mamil•la terminal.

Geografia. — Llocs torbosos i estanyats de les muntanyes: Núria, Creu d'En
Ribes, Setcases (Vay.) ; carena fronterera, a les valls de Mantet, Morens, Carençà

;

Carlit i confins d'Andorra (Gaut.), MontUuís (Bub.) ; estany d'Aixeus, a Areu
(Font!), al peu del Port de Benasc, les Maleïdes (Zett.), Montgarri, al Clot de l'Ós

(Llen.!) ; vall de Tredòs, Beret (C. et S.) — Maig-Ag.

Scirpus pauciflorus

2,756. — S. pauciflorus Lightf.

(pauciflorus, pauciflor, per les escasses flors

de l'espiga.)

Rizoma curt, amb estolons filiformes serpen-

tejants, tiges d'1-3 dm, fasciculades, dretes,

rodones, llises, fulles reduïdes a llurs beines

basilars, truncades bruscament i transversal-

ment, espiga solitària, terminal, dreta, ovoide,

bruna, de 2-7 flors, escames ovades, obtuses,

brunes, escarioses al marge, la inferior abraça-

dora de l'espiga, mi'tiica, tres estigmes, 3-6 cer-

res aspres, amb les dents dirigides cap a baix,

aqueni transovoide trígon, grisenc, mucronat, molt finament estriat longitu-

diuah)ient.

Geografia. — Torberes i terrenys estanyats : Bastant estès des del Maresme a

Peguera ; Sant Llorenç del Munt, a la Font d'Estenalles; Berga (Pnj., C.!); del

Coll de la Marrana a Núria; prats humits de Merlès, pr. de Prats de Lluçanès (Vay.)
;

vall de Prats-Balagner a l'Estanyol, Montlluís (Bub., Gaut., Husn.) ; cap a Fiíies-

trelles, Sant Hipòlit de Voltregà (Sen.!) — Jul.-Ag.
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Ciperacies. 735. - Scirpus.

2,757. — S. marítimus L.

rosus Desf.

S. tube-

Scirpus marítimus

(perquè es fa prop del'mar; pel rizonm engrui-

xit a l'extrem de les ramificacions, tuberós.)

Rizoma llargament serpentejant, ordinària-

ment amb engruiximents tuberculiformes, tija

de 5-12 dra, dreta, fullosa, triquetre, d'angles

obtusos inferiorment, aguts, amb les cares ex-

cavades a la part superior, fulles més llargues

que la tija, embeinadores, de 5-10 mm d'am-

plada, planes, carenades, acuminades, aspres

al marge, espiguetes oblongues (de 12-40 mm),
ferruginoses, en urabel•la simple o en glomèrul, amb 2-3 bràctees foliàcies.

la més llarga de les quals ultrapassa llargament la inflorescència, escames

ovades, bífidcs, llargament iínicroiiades, 3-2 estigmes, 3-6 cerres aspres, més
curtes que l'aqueni, amb les pestanyes retrorses, aqueni transovoide trigom,

mucronat, finament puntejat, bru, gros (3-4x2-3 mm).

var. compactus Husn. — Espiguetes sèssils en glomèrul pseudo lateral.

Geografia. — Vores dels corrents i llocs estanyats : Al Cairat, Manresa; Lleida,

i altres llocs de l'Urgell ; bastant comuna a Sallent i a tota la comarca de Bages =
Vic (Masf.) ; la Cellera (Cod.!), Figueres (Bub.), Coll-lliure (Gaut.).No és rara

la varietat compactus Husu. — S. compactus Kr. — Maig-Set.

2,758. — S. silvàticus L.

(perquè es fa en llocs selvàtics.)

Rizoma gruixut, serpentejant, tija de 4-12

decímetres, solitària, dreta, robusta, trígona,

fullosa, fulles lanceolades linears, amples de

10-15 rnm, embeinadores, planes, carenades en

el revers i bicarenades a l'anvers, aspres al

marge, d'un verd bonic, espigues negroses, pe-

tites (3-6 mm), ovoides, quasi totes sèssils i

foliàcies, escames ovades, obtuses, mucronades

,

tres estigmes, 4-6 cerres aspres, iguals a l'aque-

ni, amlj cilis retrorsos.

Geografia. — Prats i boscos humits: Rieres de Lés, a la Vall d'.\ran (Llen.!),

vall de Luclion (Lap., Zett., Bub.); Pireneu oriental (Husn.); Olot, .\lt Empordü

(Tex., ex Colni.) — Maig-Ag.

Scirpus silvàticus
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Cipcracies. G. 735. - Scirpus.

2,759. - S. Sàvii Seb. et M.

formis Savi

S. fili-

Scirpus Sàvii

(dedicat a Gaclano Savi, autor d'una Flora de

Pisa, 1798, en la qual va confondre aquesta

planta amb l'S. filiformis Lamk.)

Anual, d'arrel fibrosa i tiges de 5-15 cm,

fasciculades, filiformes, dretes, cilíndriques, es-

triades, llises, 1-3 fulles embeinadores, la su-

perior amb limbe setaci, 1-3 espiguetes, fre-

qüentment una de sola, molt petites (2-3 mm),

ovoides, verdoses o brunes, sèssils, acompanya-

des d'una bràctea ovada, arislada, que ultra-

passa poc o gens les espigues, escames ovades, estriades, mucronulades, verdo-

ses amb taques vermelloses, tres, rarament dos, estigmes, cerres nul•les, aque-

ni trausovoide trígon, bru, d'angles aguts, inucronulat , mal, finament pun-

tejat.

a genuinus Pau — Bràctea floral molt més curta que l'espigueta.

/3 pseudo-setaceus Pau — Bràctea floral molt més llarga que l'espigueta.

Geografia. — Arenys humits o estauyats : Al litoral, Vallès, Bages, Penedès,

Ribes, Olot, sense ésser comuna = Castelldefels (Costa), Badalona (Jover!), Sant

Joan de les Abadesses (Carbó!), Empordà (Tex.), Prats de Lluçanès, Besora, Vi-

drà, Lladó, Segaró, Devesa de Girona (Vay.), la Cellera, camí de Susqueda, r.

(Cod.!), bastant freqüent des de Manresa fins més amunt de Berga (Puj., C.!);

Sant Feliu de Guíxols, llacunes de Sils, Castelló d'Empúries, Girona (Bub.), Ca-

banes, Tarragona (Sen.!). La |3 pseudo-setaceus Pau, a Gelida, al bosc iunnediat a

la Font Freda. — Maig-Ag.

Scirpus setàceus

2,760. — S. setàceus L.

(del llatí setàceus, setaci, per les tiges fines

com una cerra.)

Anual o perenne, d'arrel fibrosa i a vegades

rizoma llargament serpentejant, tiges de 5-20

centímetres, fasciculades, filiformes, dretes o

ascendents, cilíndriques, estriades, llises, fu-

lles embeinadores, amb el limbe llargament se-

taci, 2-3 espiguetes molt aproximades i pen-

jants, a vegades una de sola, sèssils, petites (3-5

mil•límetres), ovoides, verdoses o brunes, acom-

nyades d'una bràctea generalment 2-5 vegades
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més llarga que aquelles, escames orades, obtuses, esiriades, mucronades,

lluents, amb solcs longitudinals ben nuncals.

a genuinits Pau — Bràctea floral molt més llarga que l'espigueta.

^ pseiido-Savii Pau — Bràctea floral més curta que l'espigueta.

Geografia. — Paratges humits, vores dels rixis i estanys: Montseny; Vall de

Ribes
;
prats de la vora dreta de la riera de Santa Coloma de Farners = Litoral de

Castelldefels i de Badalona (Costa), Serrateix, Avià, l'Espunyola (Puj., C. !), Vic

(Masf., Puigg. !), Sant Hilari, Pla de les Arenes, Molló, Rocabruna, Talaixà, Camp-
rodon, Mare de Déu del Coral (Vay.), torrents de Cadaqués (Trèni.), llacunes de

Sils, Berga (Bub.), Montgrony (,Sen. !), regió alpina del Pireneu central (Zett.).

La 3 pseudo-Savii Pau, al Montseny, tocant a la Font de Briançó = Serrateix; Olvan,

a la Serra de Biure (Puj., C. !). — Juny-Ag.

N. B. Tant la varietat d'aquesta espècie com les de l'anterior presenten, com ja

observà Pau, races amb una sola espigueta (monostachya) i amb diverses espiguetes

(polystachya).

2,761. S. Holoschaenus L.

Scirpus Holoschaenus

(nom d'iina mena de jonc en els autors í;recs i

llatins.)

Sinonímia. — Jonc; cast., junco
; fr., jonc.

Rizoma serpentejant, tiges de 5-12 dm, fasci-

culades, dretes, rígides, rodones, llises, 2-3 fu-

lles reduïdes a llurs beines basilars de limbe

curt i rígid, a vegades nul, espiguetes ovoides,

petites, sèssils o pedunculades, en capítols glo-

bulosos molt compactes formant una umbel•la

lateral acompanyada de dues bràctees rígides,

desiguals, la més llarga com si fos la continuació de la tija, molt més llarga

que la inflorescència, escamesi orades, truncades mucronades, pestunyoses a

la carena i al marge, tres estigmes, aqueni transoroide irígon, mutronat,

bru, molt petit, finament estriat de trarés, llis.

t- genuinus G. et G. — Tija alta i robusita, umbel•la composta de capítols

de S-12 mm de diàmetre.

P australis Kocli — Tija gràcil, umbel•la simple, capítols de la grandària

d'un pèsol, un de sèssil i els altres pedunculats.

f romanus Koch — Tija mitjana, capítol gran, sèssil, solitari o acom-

panyat d' 1-2 de més petits i pedunculats.

Geografia. — Vores de rius i estanys, arenys humits : Al litoral i a l'interior

Predomina a la costa la segona varietat. — Maig-Jtil.
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2,762. — S. supinus L.

(del llatí supinus, ajagut, per les tiges ascen-

dents.)

Anual, d'arrel fibrosa i tiges de 5-30 cm, fas-

ciculades, primes, esteses o ascendents, cilín-

driques, fulles embeinadores, de limbe molt

curt i a vegades bastant llarg, en alena, ordi-

nàriament 2-6 espiguetes, rarament una de sola,

ovoido-oblongues, brunes, en glnmcrul pseudo-

lateral, llargament ultrapassat per la bràctea,

que simula la continuació de la tija de manera

que el glomèrul aparenta estar situat vers la

meitat d'aquella, escames ovades nuícnniades, breument pestanyoses a la

part superior, verdosest, tacades de roig i amb la carena verda, estriades,

tres, rarament dos, estigmes, cerres nul•les o rudimentàries, aqueui iransovoi-

de trígon, mucronat, bru, arrugat Iransversabncut

.

Geografia. — Vores de llacs i estanys: Vall de Benasc, prop de l'Hospital (Boi-

leau, ex Zett.) — Jul.-Set.

Scirpus supinus

2,763. — S. lacustris L.

(lacustris, propi dels llacs, perquè s'hi fa.)

Rizoma gruixut, llargament serpentejaut,

tija d' 1-3 m, verda, dreta, robusta, esponjosa

interiorment, cilíndrica en toda la seva longi-

tud, llisa, fulles inferiors reduïdes a beines es-

camiformes, les superiors amb un limbe curt,

espiguetes nombroses, ovoides, ferruginoses,

multiflores, en umbel•la un poc lateral o en ca-

pítol poc o gens ultrapassat per la bràctea, que

sembla la continuació de la tija, escames ova-

des, escotades, mucronades, pestanyoses, d'un

bru rogenc, no puntejades, tres estigmes, ^-6 cerres aspres, poc més llargues

que l'aqueni, amb cilis retrorsos, aqueni amplament Iransovoide trígon, niu-

cron•at, llis, gros (i'75-2'5 mm).

Geografia. — Estanys i vores de rius: Freqüent als prats (Salv. !), i encara més

als llacs i pantans (Costa) ; Banyoles, Baix Empordà (Vay ), Vic, poc comuna
(Masf.), valls inferiors del Pireneu central (Zett.) —Maig-Ag.

Scirpus lacustris
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2,764.-8. Tabernaemontànii Gmel.

—

S. lacustris L. var. Tabernaemontànii

Husn.; subsp. de l'anterior apud Rouy

(dedicat a Jokob Theodor Muller, dit Tabernae-

montanus, cèlebre botànic del segle XVI, que

s'ocupà d'aquesta espècie.)

Hom el distingueix del tipus per les tiges

Dienys altes i menys gruixudes (7-12 dm),

d'un verd glauc, per les fulles reduïdes, ordinà-

riament, a les beines sense limbc, per les espi-

guetes subsèssils, sobre peduncles primaris

})ioIt rarament dividits, amb les escames punle-

jades i aspres, per tenir 2, rarament 3, estigmes i l'aqueni biconvex.

Geografia. — Vores dels corrents i paratges pantaiiosos : Terrassa, r. ; Castell-

galí, vores del Llobregat; Castelló d'Empúries = Marina de Castelldefels (Costa),

Empordà (Sen.!) — Maig-Set.

N. li. La considerem bastant més comuna que l'anterior.

Scirpus Tabernaemontànii

2,765. — S. púngens Vahl

(del llatí pungens, punxant, per les fulles pun-

xegudes.)

Rizoma serpentejant, tija de 3-10 dm, dreta,

triquclre, d'avgles aguts i cares excavades, lli-

sa, fulles caulinars en nombre de 2-4, embeina-

dores, totes amb limbe, les superiors més llar-

gues, 2-6 espiguetes ovoides, d'un bru ferrugi-

nós, en glomèrul lateral compacte, llargament

ultrapassat per la bràctea que simula la conti-

nuació de la tija, escames ovades, escotades,

amb lòbuls aguts, llargament mucronades, pes-

lanyoses, 2 estigmes, 1-3 cerres iguals a la meitat de l'aqueni, amb cilis rc-

trorsos, aqueni transovoide orbicular, plauo-convex, nmcronai , llis.

Geografia. — Paratges pantanosos, especialment del litoral : Pireneu oriental,

des d'Argelés a Coll-lliure, al peu de l'Albera (Bub., Gaut., Husn.) — Jul.-Set.

Scirpus púngens
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. Scirpus.

2,766. — S. littoralis Schrad. — S. tri-

queter Gr. et Godr., non L.

(perquè es fa al litoraL)

Rizoma serpentejant, tija de 10-15 dm, dreta,

triquetre, amb els angles aguts i les cares pla-

nes, fulles reduïdes a les beines truncades molt

obliquanieiit i niucronades, espiguetes solità-

ries, ovoido-oblongues, nombroses, multiflores,

d'un bru ferruginós, en umbel•la lateral fluixa,

ultrapassada per la bràctea, que simula la con-

tinuació de la tija, escames ovades, escotades,

no pestanyoses, mucronades, brunes, blanqui-

noses al marge, dos estigmes, quatre cerres amb un \pinzellel de pèls a l'àpex,

aqueni transovoide orbicular, plano-convex , mucronat, llis.

Geografia. — Pantans del litoral : Llacunes de Salou = Castelldefels, Empordà,
a les vores de la Muga (Ren.!), prop de Figueres, Roses, Vilacolum (Bub.) ; Pireneu

oriental, a Leucata, Salces, Font Estranier (Gaut., Husn.) — Juny-Ag.

Scirpus littoralis

2,767. — S. mucronatus L.

(del llatí mucronatus, puntegut, per la bràctea

aguda de l'àpex de la tija.)

Anual, d'arrel fibrosa i tiges de 4-8 dm, fas-

ciculades, dretes, triquetres, d'angles molt

aguts, subalats, amb les caresi excavades, llises,

fulles reduïdes a llurs beines, la superior obli-

quament truncada, no foliàcia, espiguetes ovoi-

des oblongues, rosades, reunides en nombre de

6-20 en un glom,èrul lateral compacte, llarga-

ment ultrapassat per una bràctea triquetre, vul-

nerant, a la fi estesa o reflexa, escames ampla-

ment ovades, còncaves, estriades, enteres, pestanyoses, mucronades, tres

estigmes, 4-6 cerres escabroses tm poc més llargues que l'aqueni, amb cilis re-

trorsos, aqueni amplament transovoide irigon, mucronat, arrugat transver-

sahnent, bru.

Scirpus mucronatus

Geografia. — Aigües estanyades : Albous, cultius d'arròs (Seu. !)

del IQ16.

Setembre
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Gènere 736. — HELEOCHARIS R. BR.

(Del grec 'iXot;. estany, i /ipii;, joia, com si diguéssim alegria de l'estany, per tal

com aquestes plantes solen vestir de verdor les vores de les aigües estancades.)

Flors hermafrodites, en espiga terminal multiflora, escames multiseriades,

la inferior o les dues inferiors més amples i estèrils, flors formades per un

vcrticil de cerres liipògines més curtes que l'escama, amb pestanyes inclinades

cap a baix, tres estams, dos estigmes plumosos, aquenis coronats per la base

engruixida i persistent de l'estil. Tija afil•la, rodejada a la base per fulles

sense linibe; plantes glabres.

Tres estigmes, tija capil•lar, tetràgona solcada, rizoma cespitós, espiga

de 2-4 mm, aqueni blanquinós, estriat longitudinalment

2,768. H. acicularis.

Dos estigmes, tija no capil•lar, cilíndrica comprimida, rizoma serpente-

jant, espiga de 8-20 mm 2.

[Escama inferior que envolta solament la meitat de la base de l'espiga,

tija bastant robusta, aqueni groguenc, llis . 2,769. H. palustris.

Escama inferior que envolta totalment la base de l'espiga, tija dèbil i

més rodona, aqueni bru, finament puntejat 2,770. H. uniglumis.

2,768. — H. acicularis R. Br. — Scir-

pus acicularis L.

(del llatí acicula, l'agulla, per Ics ligcs primes

com agulles.)

Rizoma cespitós, amb llargs estolons filifor-

mes-j tiges de 5-15 cm, capil•lars, dretes, tetrà-

gones solcades, llises, fulles reduïdes a llurs

beines truncades, no foliàcies, espiga molt petita

(2-4x1-2 mm), ovoide aguda, solitària, termi-

nal, pauciflora, d'un verd brunenc, escames

oblongiies obtuses, nervades fins a l'àpex, l'in-

ferior envoltant la base de l'espiga, tres estig-

mes, 3-6 cerres caduques, aqueni transovoido-ohlong, blanquinós, finament

estriat en direcció loniriíndiual.

Heleócharis acicularis
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Geografia. — Vores d'estanys i de corrents d'aigües : Paratges torbosos de la

muntanya de .Sant Llorenç de Cerdans, Ceret (Compy.), Montgrony (Sen.!). Zet-

tersted el considera d'existència probable a les valls inferiors del Pireneu central. —
Juny.-Set.

2,769, - H. palustris R. Br. — Scirpus

palustris L.

(del llatí palustris, propi dels pantans, perquè

sol fer-se als aiguamolls.)

Rizoma gruixut, llargament serpentejant, ti-

ja d'i-6 dm, dreta, cilíndrica comprimida, bas-

tant robusta, fulles reduïdes a 1-2 beines trun-

cades quasi horitzontalment, espiga oblonga,

solitària, terminal, de 8-20 mm, multiflora,

bruna, escames ovades lanceolades, agudes,

verdes a la carena, hialines al marge, les dues

inferiors estèrils, que envolten solament la mei-

tat de la base de l'espiga, dos estigmes, 4-6 setes hipògines aspres, més llar-

gues que l'aqueni, que és transovoide comprimit i d'angles obtusos.

Geografia. — Llocs humits i estanyats : Litoral de Barcelona, Montcada, Tossa;

Montsoliu i altures de les (labarres = Vic, poc comuna (Masf.), la Cellera (Cod.!),

prop de Girona (Bub.) ; Arles, Sant Llorenç de Cerdans (Compy,), Coll-lliure

(Gaut.), Vall de Luchon (Zett.) — Maig-Ag.

Heleócharis palustris

Heleócharis uniglumis

2,770. — H. uniglumis Schult.

pus uniglumis Link

Scir-

(perquè, al contrari del que ocorre en l'espècie

anterior, aquesta només té una sola gluma

escama estèril a la base de la inflorescència.)

És molt afí a l'anterior i freqüentment con-

fosa amb ella. Hom la distingueix per les tiges

nu's primes, més consistents, lluents i més ro-

dones, per l'espiga de 8-15 mm, d'un bru més

fosc, amb escames triangulars lanceolades, més

agudes, la inferior triangular, més ampla que

llarga, no apiculada, que envolta enterament la base de l'espiga.

Geografia. — Vores d'aigües: Cerdanya, Montlluis, Font Romeu, Coll de Puig-

morens ((iaut.), Montlluis (Bub.), Molins (Seu.). — Maig-Ag.
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Gènere 737. — FIMBRÍSTYLIS VaHL

(Del llatí fimbria, fímbria, i stylus, estil, perquè aquestes plantes, diferentment del

que ocorre en el gènere Scirpus, en el qual havien estat incluses, tenen l'estil fim-

briat de pèls.)

Flors hermafrodites, en espiguetes reunides en umbel•la ultrapassada per

1-2 bràctees de les 4-5 que formen l'involucre, escames multiseriades, care-

nades, ovades, mucronades, d'un vermell rosat, amb la carena verda, un

estam, estil engruixit a la base, pes(tanyós, dividit en dos estigmes i persis-

tent durant llarg temps, aqueni transovoide, ros, solcat longitudinalment i

estriat de través. Tija de 20-25 cm, prima, arrel fibrosa i fulles linears, pu-

bescents.

2,771. — F. dichotoma Vahl

(per la inflorescència semblant a una dicoto-

mia.)

Geografia. — Arenys humits : Costes de Barcelo-

na, cap al Prat (Costa), Calella, a la Font d'En Cau

(Cuní, ex Costa). — Maig-Nov.

Fimbrïstylis dichotoma
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Gènere 738. — ELYNA SCHRAD.

(Del grec IXúeiv, euvolupar, al•ludint a la bràctea floral que euvolupa el fruit d'aquesta

planta.)

F'iors unisexuals, en espiguetes situades a l'axil•la d'una bràctea rogenca

ovada obtusa, compostes d'una flor masculina de tres estams i d'una altra

de femenina amb tres estigmes, espiguetes reunides en una sola es,piga ter-

minal linear, aqueni sense utricle, bru, subtrígon, apiculat. Tija íiliforme, ri-

zoma cespitós, fulles canaliculadcs, setàcies, quasi tan llargues com la tija.

2,772. — E. spicata Schrad.

(per la inflorescència en espiga.)

Elyna spicata

Geografia. — Roques dels Pireneus : Des de Fontxalina fins a Sant Silvestre

(Costa, ex Colui.), Puigllançada, a 2,200 m, al vessant esquerre del Riutort, a di-

versos llocs (Sen. !); Alta Cerdanya, Cambradases, Vall d'Eina i de Prats-Balaguer

(Gaut., Husn.), Vall d'Eina, Bassivé (Bub.), Castanesa (Husn.) — Jul.
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PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Gènere 739. — CAREX L.

(Nom emprat pels llatins per a designar diverses plantes, principalment graminoi-

des, de fulles aspres o punxegudes, com el càrritx, la carcera, etc.)

Plantes) monoiques, raríssimament dioiques, amb flors solitàries a l'axil•la

d'escames imbricades i multiseriades, en espigues simples o compostes d'es-

piguetes, unes i altres unisexuals o andrògines, aquelles comunament acoui-

panj'ades d'una bràctea a la base, les flors masculines amb 2-3 estams, les

femenines amb un ovari terminat en un estil dividit en 2-3 estigmes i rodejat

d'un involucre monofil•le format per una escama bicarenada, acrescent, de

marges soldats (l'utricle) amb un forat terminal per on passa l'estil, fruit

en aqueni, + trígon en les espècies de 3 estigmes, i biconvex o plano-convex

en les que en tenen 2. Herbes perennesi, de rizoma serpentejant o cespitós,

tija simple, ± trígona, d'angles aguts i fulles freqüentment aspres i tallants.

Formen un dels principals elements de la gespa que cobreix els pendissos i

calmes de les muntanyes elevades, subministren pastures extenses i poc nu-

tritives, i subjecten les terres a les vores dels corrents i als vessants de les

muntanyes.

ÍUna espiga terminal simple, uuisexual o andrògina, 2-3 estigmes. 2,

Una espiga terminal composta de diverses espiguetes andrògines o uni-

sexuals, quasi sempre 3 estigmes 7.

Í

Diverses espigues simples, una o algunes terminals, generalment mas-

culines, les altres, axil•lars o basilars, femenines, ordinàriament 3

estigmes 21.

[ Plantes dioiques, espiga masculina linear cilíndrica, escames femenines

persistents, ovades, més curtes que el fruit, utricle plano-convex, estès

] en la maturitat, 2 estigmes 3.

Plantes monoiques, espiga andrògina, amb les flors masculines a l'àpex,

escames femenines generalment caduques en la maturitat, oblongues

transovades, utricles plano-convexos o trígons, 2-3 estigmes . 4.

l'Rizoma estolonífer, tija rodona, fulles canaliculades involutes, llises, es-

I
cames femenines obtuses 2,773. C. dioica.

zoma cespitós, tija tríquetre, fulles canaliculades, carenades, aspres

maige, escames femenines agudes . . 2,774. C. Davalliana.

36

\Rizo

( -1



9

FLORA DE CATALUNYA
Ciperàcies. G. 739 - Càrex.

ÍDos estigmes, utricles plano-convexos, a la fi penjants, tija rodona . 5.
'*

I
Tres estigmes, utricles trígons, drets o estesos, tija trígona .... 6.

f

Flors masculines compactes, d'escames agudes, utricles el•lipsoides,

lluents, de bec curt, aqueni biconvex . 2,775. ^• pulicaris.
^ \ Flors masculines fluixes, d'escames inferiors obtuses, utricles fusifor-

(
mes, mats, de bec llarg, aqueni plano-convex 2,776. C. macrostyla.

/Rizoma cespitós, fulles amples d'i mm, la major part canaliculades, es-

I piga oblonga linear, escames linears agudes, més curtes que el fruit,

\ utricles ovoides lanceolats, pedicel•lats, atenuats en bec mitjà.

g ; 2,777. C. pyrenaica.
^jRizoma estolonífer, fulles amples de 2 mm, planes, espiga subcilíndrica,

escames transovades obtuses, iguals al fruit, utricles transovoides,

atenuats a la base, bruscament contrets en bec curt

2,778. C. rupestris.

'Espiguetes reunides en capítol subglobulós quasi tan ample com llarg,

rizoma serpentejant, tija trígona, fulles amples de 2-3 mm, escames

més curtes que el fruit, utricle ovoide lanceolat, plano-convex, 2 es-

j
tigmes 2,779. C. foétida.

Espiguetes reunides en espiga o en panícula espiciforme més llarga que

ampla 8.

'Tija rodona, llisa, rizoma inflat cespitós, fulles linears alenades, encor-

bades, espiga ovoide, compacta, escames ovades agudes, més curtes

. que el fruit, utricle fusiforme, atenuat en bec bífid, 3 estigmes. . .

2,780. C. cúrvula.
Tija trígona, aspra almenys a l'àpex, espiga o panícula generalment

fluixa ç.

izoma horitzontal, llargament serpentejant 10.

izoma vertical o oblic, cespitós, rarament estolonífer .... 14.

/ Bràctea inferior terminada en una aresta més llarga que l'espigueta i,

freqüentment, més i tot que l'espiga, utricles no alats al marge, con-

10 \ trets en bec curt, rizoma gruixut i tortuós il.

Bràctea inferior quasi sempre més curta que l'espiga, utricles voretats

d'una ala denticulada pestanyosa, atenuats en bec llarg. . . 12.

Tija triangular, fulles linears, planes o acanalades, escames ovades

agudes o mucronades, quasi iguals al fruit, utricles ovoides orbicu-

lars, contrets en bec curtíssim 2,781. C. divisa.
Tija filiforme, fulles setiformes, alenades, canaliculades, escames ovato-

lanceolades, acurainades, iguals al fruit, utricles ovoides, atenuats

en bec bastant llarg 2,782. C. chaetophylla.
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PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Ciperàties. G. 739 - Càrex.

'Rizoma gruixut, espiguetes superiors i inferiors femenines, les del mig

masculines i a vegades andrògines, bràctea més llarga que l'espigueta,

escames ovades lanceolades, més curtes que el fruit, utricle ovoide

12 ( oblong, circuit d'una ala estreta i denticulada, atenuat en bec bífid.

2,783. C. dísticha.

'Rizoma prim, espiguetes andrògines amb les flors femenines a l'àpex,

bràctea inferior no més llarga que l'espigueta 13,

Espiga de 3-6 espiguetes rectes, bràctea ovada, aristada, escames ova-

, des agudes, iguals al fruit, utricles ovoides oblongs, amb llur meitat

V superior estretament alada, atenuats en bec bífid

; 2,784. C. Schreberi.
^ \Espiga de 5-9 espiguetes arquejades, bràctea molt curta, escamiforme,

I
escames lanceolades agudes, més curtes que el fruit, utricle de con-

I

torn lanceolat, estretament alat des de la base, atenuat en bec bi-

\ dentat 2,785. C. brizoídes.

í Espiguetes andrògines, amb les flors masculines a l'àpex . . . 15.

I
Espiguetes andrògines, amb les flors femenines a l'àpex . . . 18.

(Espiguetes en panícula fluixa, escames ovades agudes, quasi iguals al

fruit, utricles ovoides trígons, atenuats en bec bidentat, fulles care-

15 ' nades, amples de 4-6 mm 2,786. C. paniculata.
I Espiguetes en espiga, escames ovades, mucronades, més curtes que el

1 fruit, utricles ovoides 16.

l'Tija robusta, triangular, de cares còncaves, fulles amples de 3-7 mm,

I
molt aspres al marge, espiga gruixuda, compacta, utricles amb 5-7

16 í nervis en cada cara 2,787. C. vulpina.

1 Tija prima, triangular, de cares planes, fulles amples de 2-3 mm, es-

piga primeta, utricles quasi llisos 17.

'Espiguetes acostades, escames lanceolades cuspidades, utricles estesos,

divergents, de parets gruixudes, nervats a la base de la cara dorsal,

17 / aqueni tan ample com llarg 2,788. C. muricata.
I Espiguetes separades, utricles estesos, drets, de parets primes, nervats

' a la base del dors, aqueni més llarg que ample. 2,789. C. divulsa.

/Espiguetes en espiga compacta, tija subtrígona, escames ovades lanceo-

j lades, iguals al fruit, utricles drets, totalment circuits d'una ala den-

\ ticulada 2,790. C. leporina.
(Espiguetes en espiga interrompuda, escames ovades 19.
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I

Tija triangular, aspra a l'àpex, espiguetes blanquinoses, escames agu-

des, poc més curtes que el fruit, utricles drets, finament nervats, ate-

nuats en bec curt 2,791. C. canéscens.
[Tija subtrígona, poc aspra a l'àpex, espiguetes verdoses .... 20.

19

20

22

Espiga curta, de 2-5 espiguetes subglobuloses, separades, escames ova-

des obtusiúscules, almenys V3 més curtes que el fruit, utricles diver-

gents en forma d'estrella en la maturitat . 2,792. C. echinata.
Espiga llarga, de 5-10 espiguetes, les 2-4 superiors acostades, les altres

(molt separades, escames ovades agudes, poc més curtes que el fruit,

utricles drets 2,793. C. remota.

ÍEspigues terminals andrògines 22.

I
Espigues terminals masculines '

26.

,
Una espiga terminal pauciflora amb el raquis en ziga-zaga i amplament

alat, 1-3 espigues sobre llargs peduncles basilars, totes sense bràctees

però amb escames terminades en punta foliàcea molt aspra.

2,794. C. oedipostyla.
[Espigues en nombre de 2-5, totes caulinars i amb bràctea foliàcia més

\ llarga que la tija 23.

(Espigues femenines fluixes, pauciflores i separades a l'àpex de la tija,

escames ovades lanceolades, acuminades, més llargues que el fruit,

utricles el•lipsoides triquetres, de cares un poc còncaves

^^
i 2,795. C. Línkii.

[Espigues femenines denses, multiflores, reunides cap a l'àpex de la

1 tija, escames iguals al fruit, utricles rodons 24.

' Dos estigmes, escames ovades rodones, de carena verda, utricles blan-

quinosos, transovats, sense bec, fulles amples d' 1-2 mm
24 ( 2,796. C. bicolor.

iTres estigmes, escames ovades lanceolades, de carena bruna rogenca,

utricles de bec curt, fulles amples de 3-5 mm 25.

'Espiguetes en nombre de 3-5, ovoides, sèssils, dretes, utricles d'un

negre purpuri, voretats de groc, transovoides trígons. ....
25 {

2,797. C. nigra.

Espiguetes en nombre de 3-5, oblongues, pedunculades, a la fi penjants,

utricles grocs o bruns, puntejats, ovoides. . . 2,798. C. atrata.

[Algunes espigues caulinars i les altres basilars, utricles ± pubescents.

26 '^ 27.

(Espigues totes caulinars 28.
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Ciperàcies. G. 739 - Càrex.

/Espigues terminals en nombre de 3-5, les femenines subgloboses, pauci-

\ flores, fluixes, utricles grans (5 mm), a penes pubèruls, fortament

27 < nervats 2,799. C. Halleriana.

I Espigues terminals en nombre d' 1-3, ovoido-oblongues, mtiltiflores, den-

\^ ses, utricles petits (2'5-3 mm), pubescents, feblement nervats. 29.

Tija dreta, aspra a l'àpex, espigues totes pedunculadesi, la superior

I masculina, escama llargament aristada, que ultrapassa l'utricle.

) 2,800. C. depressa.
ï Tija penjant, llisa, espiga solitària, més freqüentment totes subsèssils

I i aglomerades, la superior andrògina o unisexual, utricle més llarg

' que la bràctea 2,8oi. C. mixta.

'( Dos estigmes, utricles i aquenis ovoides deprimits, bec curt i enter,

29 < bràctea no embeinadora 30.

rTres estigmes, utricles i aquenis ± trígons 33.

y Rizoma cespitós, beina de les fulles basilars sense limbe, esfilagarsada,

I bràctea més curta que la tija, escames lanceolades, poc més curtes que

\ el fruit, utricles el•líptics comprimits, amb 5-9 nervis

30 2,802. C. stricta.

j Rizoma estolonífer, beina de les fulles no esfilagarsada, bràctea tant o

' més llarga que la tija, escames negres i obtuses, o brunes i agudes.

y 31.

I

Fulles de 3-5 mm d'ample, 2-4 espigues masculines, i 3-5 de femenines

penjants en la florescència, després dretes, bràctea més llarga que la

ji , tija, escames lanceolades, negres purpúries . . 2,803. C. acuta.
J Fulles d'i-2 mm d'ample, i, rarament 2, espigues masculines, i 2-4 de
' femenines dretes, sèssils, bràctea igual a la tija 32.

I

Escames oblongues, obtuses, negres purpúries, més curtes que el fruit,

utricles el•líptics, plano-convexos, petits, nervats a la base

j.fi \ 2,084. C. vulgaris.

1 Escames oblongues linears, brunes, tan llargues com el fruit, utricles

( deprimits, estriats 2,805. C. Reuteriana.

ÍDues o més espigues masculines o utricles peluts o pubescents. . 34.

33 <|Una espiga masculina rarament acompanyada d'una altra de més petita,

I
utricles glabres o solament pestanyosos als angles 50.

'Espigues masculines en nombre de 2-5, molt rarament una de sola,

utricles glabres o peluts 35.
^^

\ Una espiga masculina, molt rarament dues, utricles pubescents o to-

mentosos almenys quan són joves 42.
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/Utricles ovoides deprimits, de bec curt o nul, generalment no més llargs

) que l'escama, fulles glauques 36,
^•^

j
Utricles convexos o subtrígons, de bec ben manifest, generalment més

f llargs que l'escama 38.

Tija robusta, de 5-10 dm o més, fulles amples de 8-10 mm, llargament

1 acuminades, molt aspres, 3-4 espigues femenines dretes, sèssils,

\ gruixudes, compactes, escames d'un bru rogenc, de carena blanqui-

36 nosa 2,806. C. híspida.
jTija prima, de menys de 5 dm, fulles amples de 3-4 mm, 2-3 espigues

f femenines negroses ± peduculades, escames d'un bru negrós, de ca-

V rena verda 317,

Espigues femenines penjants a la maturitat, escames ovades o oblon-

gues, obtuses o apiculades, no més llargues que el fruit, utricles trans-

ovoides trígons, amb petites aspreses . . . 2,807. C. glauca.
•^'

]
Espigues femenines dretes, escames ovades lanceolades, conti-etes en

punta verda denticulada, més llargues que el fruit, utricles el•líptics,

llisos o lleugerament aspres 2,808. C. serrulata.

(Espigues masculines d'un bru negrós o rogenques, cilíndriques, utricles

bruns o grisencs, plantes glabres, de fulles glaucescents . . 39.
^

\ Espigues masculines rosses o groguenques, linears o oblongues, utrí-

[ eles a la fi rossos o groguencs 40.

Fulles amples de 8-15 mm, escames masculines totes lanceolades arista-

des, les femenines més llargues que el fruit, lanceolades cuspidades,

utricles d'un bru rogenc, glabres, biconvexos, de bec curt i bífid.

2,809. C. ripària.

Fulles amples de 5-8 mm, escames masculines inferiors oblongues ob-

39 ( tuses, les femenines estretament lanceolades i més curtes que el fruit,

utricles d'un verd pàl•lid o bruns, glabres, trígons deprimits, de bec

curt i escotat 2,810. C. paludosa.
Fulles estretes, filiformes, de o'5 mm d'ample, escames femenines ova-

des lanceolades, breument mucronades, més curtes que el fruit, utri-

cles ovoides subtrígons, grisos, molt peluts . 2,811. C. filiformis.

Fulles peludes, bràctea inferior llargament embeinadora, escames blan-

quinoses, de carena verda, amplament ovades i llargament aristades,

40 I utricles ovoido-cònics, pilosos eriçats, nervats. 2, 8 1 2. C. hirta.

1 Fulles glabres, bràctea inferior no embeinadora, escames lanceolades,

no aristades, utricles vesiculosos, glabres 41.
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/Tija triangular, d'angles aspres, fulles d'un verd groguenc, planes, de

i 4-8 mm d'ample, escames lanceolades acuminades, utricles ovoido-

1 cònics, atenuats en bec bífid, denticulat. . 2,813. C. vesicària.
^

I
Tija trígona, d'angles llisos, fulles glaucescents, canaliculades, de 2-4

I
mil•límetres d'ample, escames lanceolades agudes, utricles subglobo-

[ sos, contrets en bec escotat, llis . . . 2,814. C. ampuUàcea.

(Bràctea inferior no erabeinadora, espigues curtes i acostades, utricles de

42 ' bec curt 43.
/Bràctea inferior embeinadora 46.

(Rizoma cespitós, sense estolons, espigues femenines ovoido-globoses. 44.

43 / Rizoma serpentejant, estolonífer, espigues femenines ovoido-oblongues.

(
45.

Tija dreta o inclinada, espiga masculina negrosa, claviforme, bràctea

inferior membranosa, aristada, escames ovades, mucronades, més

curtes que el fruit, utricles el•lipsoides trígons, amb 3-4 nervis.

j
C. montana.

44 \Tija arquejada pèndula, espiga masculina bruna, de contorn lanceolat,

bràctea inferior foliàcia, alenada, escames ovades, mucronades, tan

llargues com el fruit, utricles piriformes, sense nervis

C. pilulífera.

Tija arquejada a la base, espiga masculina claviforme, bràctea inferior

curta, membranosa, espigues femenines ovoides, escames transovades,

utricles transovoides piriformes, pubescents . . C. ericetórum.
^•^ jTija dreta, espiga masculina de contorn lanceolat, bràctea inferior llar-

ga, foliàcia, espigues femenines oblongues escames ovades, mucronades,

utricles transovoides subglobulosos, tomentosos. 2,8

1

8. C. tomentosa.

/Espigues disperses tot al llarg d'una tija molt més curta que les fulles,

i la masculina oblonga, blanquinosa, les femenines en nombre de 2-4,

j
bi- o triflores, escames suborbiculars mucronades, utricles transovoi-

4
j des piriformes 2,819. C, húmilis.

(Espigues agrupades a l'àpex d'una tija tan llarga com les fulles o més

\ llarga 47.

'Espiga masculina linear, llarga, que ultrapassa llargament les espigues

femenines oblongues, denses 2,820. C. Griolétii.

I Espiga masculina claviforme, que ultrapassa les femenines ovoides,

47 / denses, sèssils, bràctea inferior breument embeinadora . . 48.

1 Espiga masculina linear, igualada o ultrapassada per les espigues fe-

I menines linears i fluixes, pedunculades, bràctea inferior llargament

I embeinadora 49.
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Í

Rizoma serpentejant, estolonífer, escames ovades mucronades, tan llar-

gues com el fruit o encara més, utricles transovoides trígons, ate-

nuats en bec curt i subescotat 2,821. C. praécox.
^

j
Rizoma cespitós, no estolonífer, escames ovades, mucronades, més curtes

I
que el fruit, utricles el•lipsoides trígons, contrets en bec bastant llarg

1^
i bidentat 2,822. C. polyrrhiza.

Espigues femenines separades, dretes, amb 5-8 flors, sostingudes per

i

peduncles més llargs que la bràctea, escames transovades espatulades,

\ tan llargues com el fruit, utricles transovoides piriformes.
'

2,823. C. digitata.
^^

, Espigues femenines agrupades, quasi digitades, un poc recorbades, amb
4-6 flors, sostingudes per peduncles no més llargs que la bràctea, es-

cames més curtes que el fruit, utricles transovoides piriformes.

2,824. C. ornithópoda.

(Espigues fructíferes fluixes, primes i pauciflores, o bé denses i d'un

púrpura negrós 51.

•^
I Espigues fructíferes denses, quasi sempre verdoses o groguenques, utri-

cles densament imbricats 62.

l'Espigues reunides vers l'àpex de la tija, bràctea generalment escariosa,

51 ^ escames més curtes que el fruit 52.

(Espigues disseminades tot al llarg de la tija, bràctea foliàcia. . 54.

Rizoma cespitós, sense estolpns, espigues femenines penjants o encor-

1 bades, bràctea foliàcia, més llarga que l'espiga, escames oblongues,

j
obtuses, mucronades, utricles el•lipsoides trígons, atenuats en bec

/
aspre 2,825. C. capillaris.

-'

I

Rizoma serpentejant, estolonífer, espigues femenines esteses o recorba-

des, bràctea foliàcia, utricle ovoide el•líptic . . 2,826. C. limosa.
Rizoma serpentejant, estolonífer, espigues femenines dretes, bràctea es-

cariosa, utricles ovoides subglobulosos, nervosos 53.

Bràctea rosada, de punta foliàcia, espiga masculina que ultrapassa les

femenines en nombre d'1-3, el•lipsoides, la superior subsèssil, multi-

I flores, escames ovades, apiculades, rogenques . 2,827. C. nítida.

53 ^ Bràctea blanca, escariosa, afilla, espiga masculina ultrapassada per la

femenina superior, 1-3 espigues femenines linears, llargament pedun-

culades, pauciflores, escames ovades acuminades, blanques escarioses.

2.828, C. alba.
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[Fulles rarament de 4 mm d'ample, plantes de tija feble, pròpies de les

I
altes muntanyes 55.

•'^
j
Fulles generalment de 4-10 mm d'ample, plantes de tija poc feble, rara-

( ment de les altes muntanyes 58.

Fulles de menys de 2-4 mm d'ample, espigues femenines primes, li-

nears oblongues, penjants, llargament pedunculades .... 56.
^"^

) Fulles de 2-4 mm d'ample, espigues femenines oblongues o cilindroides,

[ almenys al principi dretes 57.

Rizoma cespitós, tija filiforme, fulles involutes, bràctees setàcies, es-

cames obtuses, mucronades, utricles de contorn lanceolat, trígons, ate-

, nuats en bec bidentat 2,829. C. ténuis.
^

I

Rizoma estolonífer, tija subtrígona, fulles planes, bràctees foliàcies, es-

cames ovato-oblongues, obtuses, utricles ovoido-oblongs, atenuats en

bec escotat, pestanyes 2,830. C. ferrugínea

Rizoma estolonífer, tija fullosa en quasi tota la seva longitud, 3-5 es-

pigues femenines denses, a la fi penjants, bràctea més llarga que el

peduncle, escames lanceolades linears, utricles trígons, de contorn

lanceolat 2,831. C. frígida.
"*'

I

Rizoma cespitós, tija solament fullosa a la base, 2-3 espigues femenines

fluixes, sempre dretes, bràctea més curta que el peduncle, escames

lanceolades, utricles de contorn oblongo-lanceolat

2,832. C. sempervírens

í Espigues femenines en nombre de 2-4, ovoides o oblongues, dretes. 59

58 \^
Espigues femenines en nombre de 3-7, linears, penjants en la maturitat

(
61

j

Rizoma estolonífer, bràctea embeinadora, més curta que la inflorescèn

I eia, 1-3 espigues femenines cilíndriques, fluixes, escames ovades lan-

1 ceolades, acuminades, més curtes que el fruit, utricles ovoido-trígons,

j
sense nervis 2,833. C. panicea.

I
Rizoma cespitós, bràctea embeinadora, igual a la inflorescència, escames

\ mucronades o aristades, utricles multinervis 60.

'Espigues femenines en nombre de 2-3, amb 6-12 flors, escames aristades,

més llargues que el fruit, utricles transovoides trígons, amb el bec

curt i truncat, que no ultrapassa l'escama . 2,834. C. olbiensis.

60 ( Espigues femenines en nombre de 3-4, amb 3-6 flors, escames mucro-

nades, més curtes que el fruit, utricles ovoides trígons, grans, con-

trets en bec llarg i bidentat, que ultrapassa l'escama.

2,835. C. depauperata.
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/Rizoma estolonífer, fulles de 5-10 mm d'ample, escames lanceolades

1 agudes, utricles fusiformes, de 3*5 x i mm, atenuats en bec molt

) curt, nervats 2,836. C. strigosa.

1 Rizoma cespitós, fulles de 3-6 mm d'ample, escames ovades, cuspida-

des, utricles ovoides trígons, de 5 x i'5 mm, contrets en bec llarg i

^
bífid, sense nervis 2,837, C. silvàtica.

Espigues fructíferes cilíndriques, de 4 ó més centímetres de llarg, pen-

jants en la maturitat, fulles de 6-15 mm d'ample, plantes de 5-10 dm.

\ 63.

j
Espiguetes fructíferes oblongues o subglobuloses, a tot tirar de 3 centí-

metres de llarg, quasi sempre dretes, fulles d' 1-6 mm d'ample, plan-

tes d'alçària mitjana o petites 64.

Fulles de 6-10 mm d'ample, espigues femenines pròximes a la mascu-

lina, de 4-6 cm, bràctea a penes embeinadora, molt més llarga que la

tija, escames linears alenades, iguals al fruit

62

g / 2,838. C. pseudo-Cyperus.
^1 Fulles de 10-15 mm d'ample, espigues femenines separades de la mas-

culina, de 10-20 cm, bràctea llargament embeinadora, generalment

més llarga que la tija, escames ovades lanceolades, més curtes que el

fruit 2,839. C. péndula.

Espigues femenines disperses tot al llarg de la tija 65.

64 /Espigues femenines, totes, llevat a vegades de la inferior, pròximes a

la masculina 68.

ÍLígula de les fulles, oposada al limbe, oblonga, espigues femenines de

) 2-3 cm, utricles ovoides trígons, de bec pestanyós aspre . . . 66.

^ \ Lígula de les fulles curta i truncada, espigues femenines d'1-2 cm,

f utricles ovoides inflats, de bec llis . 67*

Espiga femenina inferior llargament pedunculada, escames d'un bru

negrós, utricles bruns tacats de roig, ovoides subtrígons, amb un

nervi fort a cada cara lateral 2,840. C. binervis.

Espigues femenines totes breument pedunculades, escames d'un bru

rogenc, utricles verdosos puntejats de bru, ovoides trígons, amb 3-4

nervis a cada cara lateral 2,841. C. dístans.

Rizoma serpentejant, fulles de 2 mm d'ample, bràctea més curta que

la tija, escames ovades agudes, utricles ovoides, nervats, contrets en

bec bífid 2,842. C. Hornschuchiana.
Rizoma cespitós, fulles de 3-5 mm d'ample, bràctea tan llarga com la

tija, escames ovades, mucronades, pestanyoses, utricles ovoides in-

flats, sense nervis, atenuats en bec llis, bidentat 2,843. C. punctata.
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Fulles pubescents sobretot a les beines, 2-3 espigues femenines a la fi

penjants, totes pedunculades, reunides, ovoides, compactes, amb les

escames ovades obloiigues, mucronades, quasi iguals al fruit, utricles

el•lipsoides, d'un verd pàl•lid, sense nervis ni bec

2,844. C. palléscens.

Fulles glabres, espigues femenines sempre dretes, les superiors sèssils,

la inferior distant i pedunculada, utricles verdosos o groguencs, amb
nervis i bec 69.

Espigues femenines ovoido-oblongues, utricles d'un verd glauc, ovoido-

trígons, escames ovades, mucronades 70.

Espigues femenines ovoides subgloboses, utricles groguencs, ovoides in-

flats, escames ovades lanceolades, no mucronades yi.

í Fulles involutes, canaliculades, rígides, d'i mm d'ample, escames no

denticulades, utricles el•lipsoides trígons, ascendents, nervats, de bec

bidentat, llis 2,845. C. extensa.

]
Fulles planes, de 3-5 mm d'ample, escames denticulades pestan_voses,

utricles ovoides trígons, estesos, nervats, amb el bec bífid i voretat

\
de pestanyes rígides 2,846. C. Maírii.

Utricles transovoides, de 5 mm, reflexos, contrets en bec llarg i a la fi

recorbat, generalment aspre, bràctea molt més llarga que la tija, es-

cames ovades oblongues, grogues, més curtes que el fruit ....
71

j

2,847. C. fiava.

I

Utricles subglobosos, de 2-3 mm, estesos, contrets en bec curt, recte i

llis, bràctea més llarga que la tija, escames ovades, groguenques,

V més curtes que el fruit 2,848. C, Oederi.

\

46



FLORA DE CATALUNYA
Ciperàcies. G. 739 - Càrex.

2,773. — C. dioica L.

(per ésser una planta dioica.)

Rizoma estolonífer, serpentejant, tija de 10-

25 cm, dreta, filiforme, rodona, llisa, amb fu-

lles estretes (o'5 mm), involutes i canaliciilades,

llises llevat de l'àpex i més curtes que la tija
;

planta dioica, amb l'espiga masculina linear i

cilíndrica, i la femenina ovoide o oblonga, es-

cames ovades, subobtuses, hialines al marge,

persistents, bràctea triangular, aristada, dos

estigmes, utricles plano - convexos, nervats,

bruns, amb bec curt però més llarg que l'es-

cama, estesos en la maturitat.

Geografia. — Prats pantanosos i toiberes: Vall d'Eina (Gaut.), Costaboua, Vall
de Ivlü (Compy.) ; Berguedà, al Mas de l'Estany, prop del santuari de Corbera
(Puj., C.) ; als Pireneus, r. r. (Husn.) ; vulgar als prats de Gurum, al SW de
Banyeres de Luchon (Lap.) ; Bareges, prop de la frontera (Philippe, Lap.) — Jul.

2,774. — C. Davalliana Sm. — C. dioi-

ca Host. — C. scabra Hoppe

(dedicada a Edmond Davall, botànic anglès del

segle XVIII.)

Rizoma ccspitós, tija d'1-3 dni, dreta, filifor-

me, triquetre, estriada, aspra, fulles més cur-

tes que la tija, canaliculades, carenades, setà-

cies, aspres; planta dioica, amb l'espiga mascu-

lina linear cilíndrica, d'escames lanceolades, es-

piga femenina oblonga, d'escames ovades-agu-

des, rogenques, persistents, més curtes que el

fruit, bràctea triangular, mucronada, dos estig-

mes, utricles ovoides fusiformes, atenuats en hec llarg, plano-convexos, ner-

vats, bruns, al principi drets, estesos en la maturitat, que ultrapassen l'es-

cama, aqueni obloíig, plano-convex.

Geografia. — Prats torbosos del Pireneu : Cerdanya, Vall d'Eina i valls pròximes
a Andorra ((iaut.), prats humits de Llo i de tota la Cerdanya (Compy.) ; Berga, a
Santa ]\Iaria, i Cerdanya francesa, a St. Pierre (Sen.!), Pireneu central (G. et G.,

Husuot), Castanesa, Renclusa, Luchon (Zett.), Bassivé (Timb.), Vall de Ruda, Beret
(C. et S.) — Maig-Ag.

N. B. La planta recollida per Sennen al Pireneu pertany a exemplars femenins,
referits amb dubte pel nostre amic a la C. macrostyloii Lap., de la qual s'aparta
per les escames agudes i persistents, i pels utricles visiblement nervats. Es idèntica
a la C. Davalliana recollectad-i als Alps de ,Savoia per Bourgeau.

Càrez Davalliana
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Càrex pulicaris

Ciperàcies. G. 739 - Càrex.

2,775. ~ C. pulicaris L.

(de pulex, la puça, hom ha fet pulicaria i pu-

licaris herba, herba pucera, aqiií alludini a la

forma i al color dels utricles fructífers.)

Rizoma cespitós, tija de 5-30 cm, dreta, fili-

forme, rodona, estriada, llisa, fulles freqüent-

ment iguals a la tija, setàcies, llises llevat de

l'àpex, espiga simple, terminal, al principi li-

near, després oblonga, andrògina, masculina i

densa a l'àpex, escames masculines lanceolades

agudes, les femenines ovades oblongues, esca-

rioses al marge, groguenques o rogenques, flui-

xes, subobtuses, caduques, utricles oblongs fusiformes, plano-convexos, llisos,

atenuats en bec curt, que ultrapassen l'escama, de primer drets, després

estesos i reflexos, bruns, lluents, aqueni oblong, biconvcx.

Geografia. — Prats humits i pantanosos de les muntanyes: Luchon (Lap.), Su-

perbanyeres (Zett.), entre els Ports de la Picada i de Benasc (Bub.), Vall de Bafios

(Timb.), Sant Joan de ïoran, Beret, Lés, Port de Viella (C. et S.) — Maig-Juny.

2,776. — C. macrostyla Lap. — C. de-

cípiens Gay

(del grec (J-cxpòç, llarg, i a•züXoç, estil; deci-

piens, enganyador, perquè pot ésser confós amb
alguna espècie afí.)

Rizoma cespitós, tija de 5-15 cm, dreta, ro-

dona, estriada, llisa, fulles més curtes que la

tija, setàcies, carenades, aspres a l'àpex, espi-

ga simple, terminal, de primer linear, després

oblonga, andrògina, masculina a l'àpex, amb
les flors masculines poc nombroses i escames

lanceolades, les inferiors obtuses, escames fe-

menines oblongues lanceolades, subobtuses, més curtes que el fruit, brunes,

caduques, dos estigmes, utricles fusiformes, plano-convexos, de 6x1*5 mm,
atenuats en bec llarg, llisos, bruns, mats, a la fi estesos i reflexos, aqueni

oblong, plano-convex.

Geografia. — Llocs secs de la zona alpina del Pireneu : Ports de la Picada i de
Benasc, sota Ponyablanca (Zett ), Vall de Bafios (Tirab.), Güerri, Liat, Montgarri,

Aiguamoix (Llen.), Port de Viella, Vall de Ruda (C. et S.) — Jul.-Set.

Càrex macrostyla
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2,777- — C. pyrenaica Wahlb.

(per viure als Pireneus.)

Rizoma cespitós, curt, tija de 6-15 cm, dreta,

prima, trígona, aspra a l'àpex, fulles, general-

ment, iguals a la tija, falciformes, algunes pla-

nes, d'i mm d'ample, la major part canalicu-

lades, triquetres, aspres al marge, espiga sim-

ple, terminal, ovoido-oblonga, andrògina, mas-

culina a l'àpex, multiflora, flors masculines

amb escames linears, agudes, escames femeni-

nes ovades oblongues, rogenques, hialines al

marge, un poc més curtes que el fruit, utricles

lanceolato-ovoides, trígons (4x1 mm), atenuats en un bec que ultrapassa

l'escama, llisos, d'un brunenc esgrogueït, pediceüats, drets i a la fi esteses,

tres estigmes, aqueni cl•lipsoide trígon.

Geografia. — Pastures arenoses humides del Pireneu : Núria (Vay.), al Puigmal
(Puigg.), Noufonts (Seu.) ; Cambradases, Coll de Núria, Vall de Llo (Gaut.), Vall
d'Eina (G. et G.) ; abundant als Ports del Pireneu central, inclús el de Caldes (Costa),
Ports de la Picada i de Benasc (Lap., Zett.), de Viella (Lleu.!), Maleïdes (Costa),
Vall de Ruda [C. et S.), Coma de l'Orri, a Vallferrera (Font) — Juny-Ag.

Càrex pyreoaica

2,778. — C. rupestris Bell.

(de les roques, perquè s'hi sol fer.)

Rizoma estolonifer, serpentejant, tija de 8-

15 cm, dreta o arquejada, trígona, estriada, pri-

ma, aspra, fulles generalment iguals a la tija,

de 2 mm d'ample, ordinàriament arquejades,

planes, cargolades i aspres a l'àpex, espiga sim-

ple, terminal, subcilíndrica, andrògina, de flors

masculines a l'àpex, imbricades, amb escames

transovades, rodones a l'extrem, escames feme-

nines ovades arrodonides, amplexicaules, esca-

rioses al marge, d'un bru rogenc, iguals o poc

més llargues que el fruit, bràctea mucronada, utricles transovoides trígons

(4x2 mm), atenuats a la base i breument contrets a l'àpex en un bec curt,

drets, no reflexos, d'un bru rogenc, aqueni eUipsoide trígon.

Geografia. — Roques i pastures rocoses de les altes muntanyes : Núria, Vall d'Eina
(Vay.), Costabona, Coma de Tec, Carençà (Compj'.), Vall' de Prats (Gaut.), des
de Sant Silvestre a Costabona (Costa), Port de Benasc, Bassivé (Bub., Husn.) --

Jul.-Ag.

Càrex rupestris
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C&rex foélida

C. foétida All.

un bec

oblong,

2,779-

(per l'olor fètida d'aquesta espècie tant en

estat fresc com seca, diu Hallcr, cosa rara en

aquestes plantes.)

Rizoma serpentejant, gruixut, curt, tija d'i-

3 dm, dreta, trígona, prima, aspra, nua, fulles

de 2-3 mm d'ample, planes, canaliculades, ale-

nades a l'àpex, bràctea lanceolada, terminada

per una aresta més curta que l'espiga, escames

ovades mucronades, més curtes que el fruit, dos

estigmes, utricles pediceUats, lanceolato-ovoi-

des (4x1*5 mm), plano-convexos, atenuats en

llarg i bidentat, feblement nervats, aspres al marge, aqueni ovoido-

biconvex.

Geografia. — Pastures humides de les altes muntanyes: Carençà (Compy.), Ports

de la Picada (Zett., Bub., Husn.), de Benasc (Lap., Bub., Husn.), Vall de Castanesa

(Timb.), Viella, Vall del Riu Negre (C. et S.) — Jul.-Ag.

^^

2,780. — C. cúrvula All.

(per les fulles corbades.)

Rizoma inflat, densament cespitós, tija d'i-

4 dm, dreta o arquejada, prima, rodona, estria-

da, llisa, fulles fasciculades, rodejades a la base

per amples beines rosades, ± corbades, estretes

(menys d'i mm), linears alenades, aspres, espi-

ga ovoide o oblonga, composta de 3-6 espigue-

tes, masculines a l'àpex, bràctea inferior ovada,

aristada, escames ovades, agudes, mútiques o

mucronades, brunes, hialines al marge, un poc

més curtes que el fruit, tres estigmes, utricles

fusiformes trigons, bruns, atenuats en bec bidentat i aspre, irregularment

plegats, per ésser la paret utricular prima i no omplir l'aqueni tota la cavitat,

l'aqueni ovoide tr'tgon.

Geografia. — Roques i pastures seques de les altes muntanyes: Núria, Ges, Cer-

danya (Vay.), Cambradases (Bub., Gaut., Sen. !), Carençà, Costabona, la Presta

(Compy.), comuna a les Valls de Llo, Eina i Carençà (Gaut.), i al Pirencu oriental

(Husn.); Renclusa (Zett.), Port de Benasc (G. et G.), Ruda, Vall del Riu Negre
(C. ets.) — Jul.-Ag.

Càrex cúrvula

50



FLORA DE CATALUNYA
Ciperàcies. G. 739 - Càrex.

2,781. C. divisa Huds.

(per la infloresccticia composta de diverses espi-

guetes; del llatí divisus, dividit, repartit, aquí

emprat en sentit d'inflorescència no pas simple,

sinó composta.)

Rizoma estolonífer, tortuós, llargament ser-

pentejant, tija de 2-5 dm, dreta, triquetre, aspra

a l'àpex, fulles quasi iguals a la tija, rígides,

planes o canaliculades, d'1-2 mm d'ample, as-

pres al marge i a la carena, espiga ovoide oblon-

càrex divisa ga, composta de 3-8 espiguetes denses, masculi-

nes a l'àpex, bràctea ovada lanceolada, prolon-

gada en una aresta foliàcia, a vegades tan llarga com l'espiga, escames

ovades, agudes o mucronades, rosses, blanques al marge i a la carena, quasi

iguals al fruit, utricles ovoido-orbiculars, plano-convexos (3x2 mm), contrets

cn bec molt curt, bidentat i aspre, ornats de 10-12 nervis;, aqueni ovoide

arrodonit, plano-convex.

^ rivularis Kukenth. — Planta més prima, fulles més estretes, espiguetes

més petites, poc nombroses.

Geografia. — Prats arenosos humits : Al Vallès ; Sils i Vidreres ; Prat de Llo-

bregat = Pla de Barcelona, entre el Besòs i el Llobregat (Costa) ; Empordà, de
Kciscs ii Castelló (Vay.), Sant Pol, .Sant Feliu de Guíxols (Bub.), Cardona, Puig-reig,
Serrateix, Merlès, Casserres (Puj., C), tota la comarca de Bages (Font). La p
rivularis, a can Tunis — Abr.-Juny.

2,782. — C. chaetophylla Steud. — C.

setifolia Godr.

(del grec '/.aíts, cerra, i ipóXÀov, fulla, per tenir

les fulles molt fines.)

Rizona llargament serpentejant, tortuós, ra-

mificat, tija de 2-4 dm, dreta, filiforme, trique-

tre, aspre a l'àpex, fulles molt estretes (i mm),

canaliculades, alenades, un poc més curtes que

la tija, espiga ovoide, densa, composta de 2-5

espiguetes masculines a l'àpex, bràctea inferior

ovada lanceolada, prolongada en una punta ver-

da i setàcia que ultrapassa freqüentment l'espi-

ga, escames ovades acuminades, rosses, hialines al marge i a la base, iguals

al fruit, utricles ovoides, planoconvexos , atenuats en bec bastant llarg, bi-

cuspidat, aspre, igual a l'escama, i ornats de 10-12 nervis, aqueni ovoide,

plano-convex.

Cir«x chaetopbylia
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Geografia. — Llocs secs i arenoses : Al litoral, Vallès, Bages, Vidreres, etc. =
Marges d'alguns camps de Barcelona (Costa), Montjuïc (Compn. !), Puigreig, Merlès,

Casserres, Serrateix, Cardona (Puj., C), Vic, rara (Masf.), els Prats de Rei
(Puigg. !), llocs muntanyosos de l'Empordà, fins a Maià, Sagaró, Beuda, etc. (Vay.),

la Cellera (Cod.!) — Abr.-Maig.

2,783. — C. dísticha Huds.

(per la disposició de les espiguetes de la inflo-

rescència, més menys dística; del grec Bíaziyoç,

en dos rengles.)

Rizoma llargament serpentejant, gruixut,

tortuós, tija de 3-6 dm, dreta, triquetre, aspra

a l'àpex, fulles de 2-4 mm d'ample, planes, ca-

renades, alenades a l'àpex, aspres, espiga oblon-

go-fusiforme, composta de nombroses espigue-

tes ovoides, les superiors i les inferiors femeni-

nes, les del mig masculines o andrògines, bràc-

tea de l'espigueta inferior lanceolada acumina-

da, terminada en una aresta que ultrapassa, ordinàriament, l'espigueta, es-

cames ovades acuminades, rosses, escarioses al marge i a la base, més curtes

que el fruit, utricles ovoido-oblongs (5x2 mm), plano-convcxns, llargament

aienuats en bec bifid, ornats de 8-10 nervis i d'una ala estreta i denticulada,

aqueni eUipsoide, plano-convex.

Geografia. — Prats humits, torberes i llocs pantanosos : Núria (Llen. !), al Capcir,
Vall de Balceres ; Montgrony, a Coma Armada (Sen.!), Montlluí.s i altres localitats

frontereres (Gaut.) ; al Pireneu oriental (Husn.) — Maig-Jul.

C&rex,dísticha

Càrex Schréberi

2,784. — C. Schréberi Schrank.

(dedicada a Johann Christian Daniel Schreber,

botànic alemany del segle XVTII, atitor d'im-

portants estudis sobre aquestes plantes.)

Rizoma llargament serpentejant, prim, tija

d'1-4 dm, molt prima, obscurament triquetre,

aspra a l'àpex, fulles molt estretes (o'5-i mm
d'ample), planes, acuminades, dentades, aspres,

més curtes que la tija, espiga ovoido-oblonga,

densa, composta de 3-6 espiguetes oblongo-lan-

ceolades, dretes, femenines a l'àpex, bràctea in-

ferior ovada, aristada, que no ultrapassa l'espi-

gueta, escames ovades agudes, groguenques, estretament hialines al marge
i verdes a la carena, iguals als fruit, dos estigmes, utricles ovoido-oblongs,
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plano-convexos, atenuats en bec bífid, oniats des del mig fins a l'àpex d'una

ala estreta i ciliada denticulada, molt nervats al mig i poc als costats, rossos,

petits (3*5 X 1*5 mm), aqueni eUipsoide, biconvex.

Geografia. — Llocs herbosos i arenosos : Comuna a la Cellera (Cod.!) ; Montroig,

a la Mare de Déu de les Roques (Sen.!); úniques localitats de què tenim notícia

fins avui, però creiem que haurà passat per alt confosa amb la C. chaetophylla Steud.

2,785. — C. brizoídes L.

(perquè Linné hi volgué veure alguna semblan-

ça amb les gramínies del gènere Briza.)

Rizoma estolonífer, llargament serpentejant,

tija de 2-5 dm, dreta, prima, triquetre, aspra

superiorment, fulles generalment iguals a la

tija, planes, d'i'5-3 mm d'ample, acuminades,

aspres al marge, espiga oblonga, blanquinosa,

composta de 5-9 espiguetes d'un blanc verdós,

acostades, ± arquejades cap enfora, lanceolades,

femenines a l'àpex, bràctea inferior escamifor-

me, molt més curta que l'espigueta, escames

lanceolades agudes, blanquinoses i amb la carena verda, més curtes que el

fruit, dos estigmes, utricle lanceolat (4 mm), plano-convex, atenuat en bec

bidentat, ornat des de la base fins a l'àpex d'una ala estreta i pestanyosa,

aqueni ovoido-oblong, plano-convex.

Geografia. — Boscos i prats humits: Ceret i Arles (Gaut.), Prades, Montlluís

(Lap.); llocs fronterers de Marinyac (Lap., Husn.), Banyeres de Bigorra (Philippe,

G. et G., Husn.) ; entre Cierp i Estenós (C. et S.) — Abr.-Maig.

Càrex brizoídes

Càrex paniculata

2,786. — C. paniculata L.

(per les epiguetes agrupades en panícula.)

Rizoma cíirt, cespitós, tija de 5-75 dm, dreta,

robusta, rodejada, a la base, de beines brunes

de les fulles destruïdes, triquetre, de cares pla-

nes, angles aguts i aspres a la part superior, fu-

lles planes, carenades, de 4-6 mm, amples, as-

pres al marge, inflorescència paniculada, fluixa,

composta d'espiguetes ovoides, masculines a

l'àpex, bràctea ovada triangular, aristada, esca-

mes ovades acuminades, amplament escarioses,

quasi iguals al fruit, tres estigmes, utricles
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ovoido-triangulars, brunencs, drets, petits (3x1*5 mm), plano-convexos , ale-

intats en bec bidentat, amb una ala estreta i denliculada en els dos terços

superiors, feblement nervats a la base, aqueni ovoido-oblong, plano-convex.

Geografia. — Prats i paratges humits: Pla del Llobregat (Costa), Costabona

(Lap., Ccnnpy., Gaut.) ; Montgronj-, a Coma Armada ; Cerdanya francesa, a S. Piune

(Sen. !), prop de Montlluís (Bub., Gaut.), Vall d'Aran, d'Artiga de Viella a Pomero

(Llen.!), Vall de Luchon (Zett.), Port de Viella (Lap.), Pla de Beret (C. et S.) —
Maig-Jul.

2,787. — C vulpina L.

(del llatí vulpinus, de guineu, càrex de guineu,

probablement per la forma de la inflorescència.)

Rizoma cespitós, amb arrels negres, llargues

i poc nombroses, tija de 3-8 dm, dreta, robusta,

triquetre, de cares còncaves i angles aguts, for-

tament aspres a l'àpex, fulles planes, de 3-7

mil•límetres d'ample, aspres al marge, les supe-

riors freqüentment iguals a la tija, espiga

oblongo-cilíndrica, grossa, composta d'espigue-

tes nombroses, compactes, ovoides, masculines

a l'àpex, bràctea inferior setiforme, quasi igual

a l'espiga, escames ovades, aristades, brunes o rosses, més curtes que el fruit,

dos estigmes, utricles ovats, plano-convexos, de 5 x 2 mm, estesos divergents

en la maturitat, nervals en ambdues cares, atenuals en bec bífid i aspre, verds

o rossos, aqueni ovoide, plano-convex.

Geografia. — Prats i llocs humits : Litoral de Barcelona, a Can Tunis, Prat de

Llobregat; Vallès, Bages, fins al Pireneu, sense ésser comuna = Cap a Sant Boi

i a altres llocs del Pla del Llobregat (Costa), prop de Tarragona (Webb), Olot (Tex.)

i més amunt, Empordà, Castelló, Banyoles (Vay.) ; Manresa, i altres llocs de Bages
i del Berguedà (Puj. C.)

;
prats inferiors, humits, del Pireneu central, sobretot a

Luchon (Zett.), Lés, Sant Beat (C. et S.) — Maig-Jul.
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Càrex muricata

2,788. — C. muricata L.

(del llatí muricatus, cobert de pues, com els

abriiills, al•ludint als glomèruls fructífers espi-

nescents.)

Rizoma ccspitos, amb arrels brunes, curtes i

abundants, tija de 3-8 dm, dreta, primeta, tri-

quetre, de cares planes, aspra a l'àpex, fulles

planes, estretes (2-3 mm), aspres al marge, part

de la lígula adherida al limbe ovada lanceolada,

amb la vora truncada, que ultrapassa 1-2 mm el

naixement del limbe, espiga oblongo-cilíndrica,

compacta, composta de 4-9 espiguetes subglobu-

loses, masculines a l'àpex, bràctea inferior ovada lanceolada, terminada en

una aresta herbàcia, escames ovades lanceolades, cuspidades, rosses, amb la

carena verda, més curtes' que el fruit, utricles ovats, plano-convexos (de

5x2 mm), atenuats en bec bifid, solament nervats a la cara dorsal i general-

ment a la base, estesos divergents en la maturitat, súbero-espnnjosos en llur

meitat inferior, aqueni pedicel•lat, suborbicular, plano-convex.

Geografia. — Comuna als prats, boscos i vores de camins, des del litoral al

Pireneu : Pla de Barcelona, Vallès, Baix Empordà, Bages, Urgell, Vall de Ribes =
els Prats de Rei {Puigg. !), partit d'Olot (Costa, Tex.), la Cellera (Cod.!), Prats

de Molló, Prats Balaguer (Gaut.) ; bastant comuna als prats secs i boscos de la zona

baixa del Pireneu central, sobretot a Superbanyeres (Zett.), Lés, Marinyac (C. et S.)

Abr.-Jul.

2,789. — C. divulsa Good. ; var. de

l'anterior apud Fiori

(del llatí, divulsus, separat, apartat, per la in-

florescència interrompuda, com trencada.)

Hom la diferencia de l'espècie anterior per les

tiges generalment nombroses, més primes i cap-

baixes, per les fulles quasi planes, amb la part

ligular adherida al limbe ovada arrodonida, de

marge més estret {o's mm), per l'espiga molt

més llarga, cilíndrica, composta d'espiguetes

més petites, les inferiors separades, pels utricles

pàtulo-erectes , no divergents, de parets primes,

ordinàriament nervats únicament a la base de la cara dorsal i per l'aqueni

més llarg que ample i plano-convex.

Càrex divulsa
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Geografia. — Pastures seques i vores de camins d'una gran part del país : Litoral

de Barcelona, Blanes i Baix Empordà ; Vallès, Montserrat, Bages, des d'on puja
fins a Berga i valls pirenenques = Vic (Masf.), Folgueroles (Puigg.), Olot, Sagaró,
Castelló, etc, de l'Empordà (Vay.) ; valls inferiors del Pireneu central (Zett.)i

Marinyac, Sant Beat (Lap.) — Març-Juny.

2,790. ~ C. leporina L.

(del llatí leporinus, de llebre, per la inflorescèn-

cia com la cua d'una llebre; vegeu C. vulpina.)

Rizoma cespitós, oblic, tija d'i-6 dm, dreta,

obscurament trígona, aspra a l'àpex, fulles pla-

nes, de 2-3 mm d'ample, un poc aspres al mar-

ge, curtetes, d'un verd bonic, espiga curta,

composta de 4-8 espiguetes transovoides , acos-

tades llevat, a vegades, la inferior, brunes,

masculines a la base, bràctees escamiformes,

lanceolades, les inferiors apiculades i, a vega-

des, terminades en punta folíàcia, escames ova-

des lanceolades, rosses o brunes, amb la carena verda, iguals al fruit, utri-

cles ovoido-lanceolats, circuits totalment d'una ala denticulada, nervats en

ambdues cares, plano-convexos , atenuats en bec bidentat, dos estigmes,

aqueni ovoide oblong, plano-convex.

Geografia. — Llocs humits de les altes muntanyes : Montseny, prop de Santa
Fe, entre els faigs ; vSaut Hilari

;
prats de Ribes ; Núria, des del Pont de Crémals fins

a Coma d'Eina = Prats de Molló, Coma de Tec, Rojar, Ripoll, Capsec, prop d'Olot
(Vay.), Setcases, Vilallonga, Camprodon (Tex.), Montgrony, Puigllançada (Sen.),

Ribera de Sotllo, a Vallferrera; i Martorell de la Selva (Font) ; Port de Benasc (Zett.j,

Montgarri (Timb.), Ribera de Viella i Port de Viella (Llen.!) — Juny-Jul.

Càrex leporina

Càrex canéscens

2,791. — C. canéscens L.

(del llatí canescere, canusir, per la inflorescèn-

cia esblanqueïda, com canosa.)

Rizoma cespitós, tija de 2-6 dm, dreta, pri-

ma, triquetre, aspra a l'àpex, fulles d'un verd

glauc, planes, de 2 mm d'ample i iguals a la

tija o més llargues, molt aspres a la part supe-

rior, espiga oblonga, blanquinosa, formada per

4-7 espiguetes ovoides, les inferiors un poc se-

parades, masculines a la base, bràctees esca-

rioses, escames ovades agudes, blanquinoses,

amb la carena verda, poc més curtes que el
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fruit, utricles ovoido-lanceolats, petits (2*5 ^i'5 mm), plano-convexos, fina-

ment nervats, alenuats en bec curt i hidental, aqueni ovoide, plano-convex.

Geografia. — ïorberes i prats humits : Salardú, Vall de Tredòs, vores torboses d'un
llac a 1,900 ni (Soulié!), Port de la Picada (Husn.), Bulú, Ceret (Compy.) — Maig-
Juliol.

2,792. — C. echinata Murr.

Uutata Good.

C. ste-

Càrex echinata

(del llatí echinatus, crií^at, al•ludint a Ics infrii-

tescències globuloses i amb els utricles beque-

ruts ,com diminuts eriçons ; stellutata, amb es-

trelletes, pels glomèruls fructífers com petites

estrelles.)

Rizoma cespiiós, tija cri-4 dm, dreta o ar-

quejada, prima, obscurament trígona, fulles

planes o canaliculades, estretes (1-2 mm), rígi-

des, aspres, particularment a l'àpex, espiga

curta (1-3 cm), formada per 2-5 espiguettrs sub-

globuloses, separades, masculines a la base, bràctees escarioses, la inferior

a vegades terminada en punta setàcia, més llarga que l'espigueta, escames

ovades, subobtuses, escarioses al marge, almenys un terç més curtes que el

fruit, do? estigmes, utricles ovoido-lanceolats, plano-convexos, groguencs

o verdosos, divergents en forma d'estrella en la maturitat, alenuats en bec

bífid i aspre, estretament marginats, molt nervats a la cara dorsal, poc o

quasi llisos a la ventral, aqueni ovoide, plano-convex.

Geografia. — Prats humits i torberes : Terrassa; Montseny, abundant a Santa Fe;
Núria = .Morens (Vay.), Vall de la Tet i altres valls frontereres, fins a Prats de Molló
i Cerdanya (Gaut.), Port de Benasc (Zett.), sota la Picada, Port de Viella {Llen.!},

Artiga (15ub.), Bossòst i Portilló (Compn.), Vall de Baüos (Tinib.), Lés (C. et S.) —
Maig-Jul.

Càrex remota

2,793- — C. remota L.

(per les espiguetes molt separades l'una de

V altra, remotes.)

Rizoma cespitós, tija de 3-6 dm, prima, a la

fi ± capbaixa, obscurament trígona i aspra a

l'àpex, fulles llargues i estretes (i'5-2 mm),
canaliculades, aspres al marge, espiga molt

llarga i molt interrompuda, de raquis en ziga-

zaga, formada per 5-10 espiguetes ovoido-oblon-

gues, sèssils, les 2-4 superiors acostades, les

inferiors cada vegada més separades cap a la

base de la inflorescència, verdoses o groguen-
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ques, masctilines a la base, les inferiors amb una bràctea foliàcia que ultra-

passa la tija, escames ovades agudes, blanques verdoses, de carena verda,

un poc més curtes que el fruit, utricles ovoido-nblongs, petits (3'5 x i'5 mm),
drets, verdoses, plano-convexos, atenuats en bec bideutat, amb 5-7 nervis a

la cara dorsal convergents al terç superior, dos estigmes, aqueni ovoide-

lenticular.

Geografia. — Vores de reguerols i llocs humits : Freqüent a Terrassa i a altres

indrets del Vallès, Gualba, Sant Hilari = Tibidabo, Figueres, Llers, Molins (Sen.!)
;

prats humits del Pireneu, a Coral, Molló, Camprodon, Olot, Sant Joan-les-Fonts

(Vay.), Guilleries, Castauyadell (Masf.), prop de Girona (Bub.), Luehon (Zett.),

Viella, Portilló (Lap.), ribera de Viella, Sant Joan de Toran, Borradors, IMontgarri

(I.len.) — Maig-Juuy.

2,794. — C. oedipostyla Duv.-Jouve —
C. ambigua Link

(jormal del grec olSàw, inflar, :toúç, peu, i

atòX&ç, estil, per la niamilla cònica que su-

porta la base de l'estil.

}

Rizoma cespitós, tija quasi nul•la, llargament

ultrapassada per les fulles, que són d'un verd

clar, arquejades cap enfora, planes o carena-

des, estretes {i'5-2 mmj, aspres, espiguetes

solitàries, andrògines, compostes d'7-3, rara-

vient 4, flors femenines i 3-4 de masculines a

l'àpex, portades per llargs peduncles basilars

filiformes, alguns d'aquests amb espigues exclusivament femenines, raquis

de l'espiga en ziga-zaga i alat entre les flors feinenines, totes les espigues

sense bràctea, amb les escames femenines terminades en una llarga punta

foUàcia molt aspra, amplament ovades, amplexicauUs, sense la punta mé.•;

curtes que el fruit, utricles ovoido-trtgons , oblics, molt glabres, de cares tri-

nèrvies, contrets en hec curi, aqueni irigon, terminat en una mamil•la cònica.

Càrex oedipostyla

Geografia. — Brugueres 1 terrenys secs i granítics de la regió mediterrània: Mar-

torell de la Selva (Font!), Berga (Sen.!), valls frontereres de la Tet, Bell-llot-, etc.

(Husn., Gaut.) — Març-Maig.
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2,795- — C. Línkii Schkuhr. — C. lon-

giseta Brot.

(dedicada a Heinrich Friedrich Liiik, director

del Jardí Botànic de Berlín ot el segle XIX;
longiseta, de cerres llargues, al•ludint a les

bràctees primes i llargues.)

Rizoma cespilós, tija d'1-3 dm, moll prima,

triquetre, llisa, fulles més llargues que la tija,

molt estretes (a penes d'i mm d'ample), cana-

liculades, carenades, quasi llises, 2-4 espigues

situades envers l'àpex, primes, verdoses, an-

drògines, masculines a l'àpex, la inferior, ge-

neralment, sobre un peduncle que surt de la seva bràctea foliàcia més llarga

que la tija, flors femenines poc nombroses i fluixament imbricades, espames

femenines ovadcs lanceolades, acmninades, més llargues que el fruit, tres

estigi:ies, utricles eUipsoides triquetres, verdosos, drets, de cares subcònca-

ves, amb un nervi verd a cada cara lateral de manera que llur conjunt forma

com una el•lipse, bec curt i bidentat, aqueni ovoide triquetre.

Geografia. — Boscos de pins i brucs de la regió mediterrània : Montalegre, Mont-

cada ; Terrassa, al bosc d'Eu Guitart; Montserrat; Cadaqués, cap a la Sabolla =

Sobre Sarrià; Montalegre (Puj., C.) ; Coll-lliure, Port Vendres, Banyuls i altres lo-

calitats del Pireneu oriental (Lap., G. et G., Gaut , Hu.^n.) — Abr.-lMaig.

Càrex longiseta

2,796. — C. bicolor AU. — C. andró-

gyna Balb.

(per les bràctees negres amb una banda mitja-

na blanquinosa: bicolor, de dos colors; androgy-

na, per tenir l'espiga superior andrògina.)

Rizoma esfolonífer, curlament serpentejant,

tija de 5-15 cm, dreta, capbaixa, triquetre, de

cares convexes, un poc aspra, fulles més cur-

tes que la tija, estretes (1-2 mm), planes, acu-

minades, d'un verd pàl•lid, 2-3, rarament 4, es-

càrex bicolor pigucs ovoido-oblongucs , tacades de blanc i de

bru en la maturitat, dretes, acostades, la su-

perior andrògina, amb algunes flors masculines a la base, bràctea inferior ±
cmbeinadora, freqüentment més llarga que la tija, escames negroses, ovades

arrodonides, iguals al fruit, dos estigmes, utricles blanquinosos, transovoido-
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ptriformes, aleuuais a la base, biconvexos i sense nervis ni bec, aqueni trans-

ovoide, comprimí!
,
puntejat.

Geografia. — Vores dels llacs i llocs pautanosos de les altes muntanyes : Pastures

de la Tour du IMir (Compy.) = Pireneus (Husn.) ; Pireneu central (Coste), Pireneu

d'Aragó, prop del Llac d'Ip, a 2,100 m (Soulié!) — Jul.-Ag.

2,797. ~ C. nigra All.

(pel color negre de les espigues.)

Rizoma cespitós, tija cl'1-2 dm, dreta, tri-

quetre, quasi llisa, fulles un poc més curtes

que la tija, de 3-4 mm d'ample, planes, un poc

aspres al marge, 3-5 espiguetes ovoides, negro-

ses, subsèssils, acostades en capítol subgiobu-

lós, la superior andrògina, inasculina a la base,

bràctea inferior foliàcia, no embeinadora, quasi

igual a la tija, escames ovades lanceolades , d'un

púrpura negrós amb la carena vermellosa, més

curtes que el fruit, tres estigmes, utricles ni-

gro-purpuris voretats de groc, transovoides trígons, llisos, awb bec curi i

bidenlat, aqueni ovoide trígon.

Geografia. — Pastures humides de les altes muntanyes: Núria, Cei'danya, Roca-

bruna, Freixenet, Coll de Morens (Vay.) ; cadena fronterera del Canigó a la Vall de

Llo, confins d'Andorra ((iaut.), Noufonts (vSen.), sota Penyablanca, la Renclusa,

Port de Benasc (Zett.), Port de la Picada (Bub.), Castanesa (Timb.), Vall de Tredòs

(C. et S.), Pic Blanc, dels Alts Pireneus (Baron de Diendoné !) — Jul.-Ag.

Càrex nigra

2,798. C. atrata L.

Càrex atrata

(del llatí atratus, ennegrit, pel color de les es-

pigues. )

Rizoma cespitós, tija d'1-4 dm, dreta, cap-

baixa, triquetre, llisa o poc aspra, fulles més

curtes que la tija, linears acuminades, planes,

de 3-5 nnn d'aniple, un poc aspres al marge,

3-5 espigues oblongues, d'un púrpura fosc,

quasi negre, pedunculades, a la fi penjaiits, la

superior andrògina, masculina a la base, bràc-

tea superior foliàcia, no embeinadora, freqüent-

ment més llarga que la tija, escames ovades
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lanceoladcs, nigroptirpúries amb la carena bruna, iguals al fruit, tres es-

tigmes, utricles ovoides subtrígoiïs, bruns, puntejats, atcniíals pels dos caps,

bec curt, bidentat, aqueni ovoide trígon.

Geografia. — Pastures i roques humides de les altes muntanyes : Núria, Coma de

Vaca, Cerdanya (Vay.) ; cadena fronterera del Canigó, a les Valls d'Eina i Planers,

Cambradases, Prats-Balaguer (Oaut.) ; Vall de lAo, Carlit, llac de Lanós (Husn.),

Port de Benasc, prop de Castanesa (Timb.), Viella (Tex.), les Maleïdes (Pliilippe,

Husnot). — Jul.-Ag.

Càrex Halleriana

2,799.— C. Halleriana Asso— C. gynó-

basis Vill.

(dedicada a Albrecht vnn Hallcr, cèlebre bolà-

uic suís del segle XVIII; del grec fuvi^, gine-

ccii, [jótatç, base, per tenir les espigues femeni-

nes basilars.)

Rizoma cespitós, tija d'1-3 dni, dreta, cap-

baixa, nua, molt prima, trígona, un poc aspra,

fulles planes, carenades o canaliculades, de

2-3 mm d'ample, aspres, espiga masculina ter-

minal, subsèssil, oblonga, tacada de bru i de

blanc, 2-5 espigues femenines ovoides o globu-

loses, fluixes, paucifUires, de les quals 1-3, subsèssils, neixen pròximes a

l'espiga masculina i les altres sobre llargs peduncles filiformes ± basilars,

bràctea inferior breument embeinadora, terminada en punta herbàcia, a

vegades més llarga que la tija, escames ovades lancCíiladcs, acuminades o

niucronades, blanques al marge i a la carena en llur part superior, més cur-

tes que el fruit, tres estigmes, utricles transovoides trígons, breument pu-

bescents, fortament ncrvats, de bec curt i escotat, aqueni pedicel-lat, trans-

ovoide trígon, terminat en una petita columna que porta l'estil.

Geografia. — Muntanyes i boscos àrids dels terrenys calcaris : Al litoral, Vallès,

Sant Llorenç del Munt ; Rages, fins al Berguedà, Cadaqués = Montjuïc, Vallvidrera

(Costa), els Prats de Rei (Puigg. !), Olot (Tex.!), Manresa, Sallent, Berga, Cardona,

ctcctera (Puj., C.!), litoral de Girona, fins a vSegaró (Vay.), Figueres, Llers, Molins

(Sen.), Prats de Molló, de Coll-lliure a Cervera (Gaut.) ; Pireneu oriental, fins a la

zona alpina (Husn.) — Març-Abr.
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2,800. — C. depressa Link

laris Jord.

C. basi-

Càrex depressa

(del llatí depressus, deprimit, de poca ialla,

perquè L•iuk fundà l'espccie sobre exemplars

migrats; basilaris, basilar, per les espigues gi-

nobàsiques. )

Rizoma cespitós, tija d' 1-4 dni, dreta, prima,

triquetre, aspra a l'àpex, fulles més curtes que

la tija, planes, estretes (2-4 mm), glabres, as-

pres, d'un verd groguenc, espiga masculina

terminal oblongo-claviformc i 2-4 espigues fe-

menines ovoído-oblongues , multiflores, denses,

pedunculades, 1-2 superiors pròximes a l'espiga masculina i 1-2 inferiors

gi}wbàsiqucs, bràctees embeinadorea, foliàcies, escames transovades, rosses

amb la carena verda, aristades, d'aresta aspra, més llarga que el fruit, tres

estigmes, utricles ovoido-eliipsoides, pediceUats, trígons, de cares convexes

i obscuranient nervadcs, amb tres nervis més llargs i més marcats, atenuats

en bec escotat, bruns, pubescents, aqueni cl•lipsoide irígon, terminat en una

columna curta que porta l'estil.

Geografia. — Boscos frescos del litoral i de la zona inferior: Vessant N del Turó

de Montcada i Serra del Tibidabo = Vallvidrera (Puj., C), .anglès (Cod.!), Oualba

(Fout) ; Alts Pireneus (Coste). — Abr.-RIaig.

2,801. — C. mixta Miégev.

(de mixtus, mesclat, perquè tautost té totes les

espigues uiiisexuals com en té alguna d'an-

drògina.

)

Rizoma cespitós, tija de 15-25 cm, penjant,

prima, blana, obtusamcnt trígona, llisa, sola-

ment fullosa a la base, fulles molt més curtes

que la tija, canaliculades, carenades, d'uns

2 ram d'ample, aspres, una espiga terminal

d'un sol sexe i una altra de ginobàsica llarga-

ment pedunculada i més freqüentment tres es-

pigues subsèssils aglomerades, les inferiors

ovoides i femenines, la superior ovoido-oblouga, més llarga, amb algunes

flors femenines a l'àpex o al mig o enterament femenina, bràctea embeina-

Càrex mixta
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dora, contreta en punta fina que pot igualar l'espiga, escames ovades agudes,

brunes, més curtes que el fruit, tres estigmes, utricles ovoido-cl•lipsoides,

llargament pubescents, obscurament nervats, atenuats en bec curt i bidni-

tat, aqueni ovoido-eUipsoide, terminat en una petita columna cstilífera.

Geografia. — Llocs humits de la zona alpitia del Pireneu : Puigmal, Noufonts

;

Moiitgrony, a Collroig (Sen.!) — Juny-Jul.

2,802. — C. stricta Good. — C. mela-

nochloros ThuiU.

(del llatí strictus, rígid, que no es doblega, ah
liidiut a la rigidesa de la tija; melanochloros, <ie/

grec [leXaç, negre, i x^topóç, verd, per les

bràctees florals de color fosc amb una faixa

verda al mig.)

Rizoma cespitós, tija de 4-10 dm, dreta, ro-

busta, triquetre, amb dues cares còncaves, as-

pra, fulles més curtes que la tija, planes o ca-

naliculades, de 2-3 mm d'ample, aspres, de

beines filamentoses, i, més rarament 2, espi-

gues masculines cilíndriques, 2-4 espigues femenines subsèssils, dretes, fre-

qüeutnient masculines a l'àpex, bràctea no embeinadora, més curta que la

tija, escames lanceolades, obtuses, brunes, iguals al fruit o més curtes, dos

estigmes, utricles el•lipsoides comprimits, atenuats pels dos caps, amb el bec

molt curt, enter, amb 5-9 nervis que arriben a l'àpex, aqueni ovoide arrodo=

nit, lenticular.

Geografia. — Vores de reguerols i paratges pantanosos : Arles, Sant Llorenç dels

Cerdans (Compj-,) ; rara al Pireneu (Bub.) — Abr.-Jul.

Carex estricta

Càrex acuta

2,803. - C. acuta L.

(per les fulles agudes.)

Rizoma estolonífer, serpentejant, tija de 4-

10 dm, dreta, capbaixa en la floració, trique-

tre, aspra a l'àpex, fulles generalment més

curtes que la tija, planes, de 3-5 mm d'ample,

aspres, de beines no filamentoses, 2-3 espigues

masculines i 3-4 de femenines penjants en la

florescència, cilíndriques, breument peduncu-

lades, alguna vegada masculines a l'àpex,

bràctees no embeinadores, les 2-3 inferiors més

llargues que la tija, escames oblongo-lauceola-
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des, obtuses, brunes amb la carena verda, més curtes que el fruit, dos es-

tigmes, utricles ovoides, plano-convexos, glaiicescciils, amb 5-9 nervis poc

marcats i acabats en un bec curt i enter, aqueni ovoide, plano-convex.

C,coí;rafia. — Vores de llacs, canals i recs; Roses, Castelló, Sant Pere Pescador

(Vay.) ; litoral fronterer, d'Argelés a Cervera (Gaut.) — Maig-Juny.

Càrex vulgaris

2,804. ~ C. vulgaris Fries — C. caes-

pitosa Good., non L. — C. Godenoúghii

Gay

(per ésser una espècie comuna cu gran part

d'Europa; dedicada a Samuel Goodenough, bo-

tànic anglès del segle passat, autor d'impor-

la)its treballs sobre els Carex d'Anglaterra.)

Rizoma estoloníjer, tija de 2-5 dm, dreta,

primeta, triquetre, aspra a l'àpex, fulles quasi

iguals a la tija, d'un verd glauc, planes o ca-

naliculades, estretes (1-2 mm), aspres, beines

no lilamentoses, i, rarament 2, espigues mas-

culines linears oblongues i 2-4 de femenines dretes, oblongues o cilíndriques,

sèssils, freqüent tncnt curtes, acostades, brunes, negres o verdoses, bràctees

no embeinadores, la inferior que no ultrapassa la tija, escames ovades oblon-

gues, obtuses, negroses, més curtes que el fruit, dos estigmes, utricles el•lip-

soides, plano-convexos, amb el bec molt curt, feblement nervats a la base,

d'un verd glauc o rossos, petits (2'5xi'5 mm) i disposats en sis rengles,

aqueni ovoide arrodonit, lenticular.

Geografia. — Torberes i llocs pantanosos, principalment de les muntanyes : Vall

de Núria i altres valls immediates, Coll de Pal = Litoral i interior, en paratges

luimits (Costa), Vic (Masf.), Vall de Ribes (Isern!), Perafeu, la Presta, Costabona
(Cimipy.) ; cadena fronterera, del Canigó a la Vall d'Err, Cerdanya, confins d'An-
dorra (Gaut.), Capcir, Cambradases (Sen.!), Castauesa, la Renclusa, Benasc, Luclion

(Zett.), Montgarri (Tiuib.), Coma Gireta, Aubert, Marimanya, etc. (I.len.!), Liat

(C. et S.) - Abr.-Jul.
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2,805. — C Reuteriana Boiss. — C. vulgaris Fries var. Reu-

teriana Boiss.

(dedicada per Boissier al seu company GuiUaumc Reuter, director del Jardí

Bolànic de Ginebra.)

Es molt afí a l'anterior, del qual hom la diferencia per la tija més prima,

per les espigues femenines més tènues, cilíndriques, la inferior breument

pedunculada, per les escames oblongo-linears, iguals al fruit i pels aquenis

madurs el•lipsiudes comprimits, atenuats pels dos, caps, estriats i terminats

en un bec curt, enter i negre (Prodromus FI. Hisp., III, p. 122).

Geografia.

Juliol.

Raríssima a la Vall de Prats (Gaut.) ; Vall de Castaiiesa (Tiinh.)

Càrex hispida

2,806. — C. hispida Willd.

(del llatí hispidus, híspid, al•ludint als petits

pèls rígids de l'utricle.)

Rizoma estolonífer, serpentejant , tija de 5-

10 dm, dreta, robusta, obtusament Irígona, lli-

sa, fulles glauques, planes, carenades, llargues,

amples (8-10 mm), acuminades, rígides, molt

aspres, beines inferiors d'un bru rogenc, fila-

mentoses, 2-6 espigues masculines cilíndriques,

llargues, 3-4 espigues femenines tacades de

blanc i de bru, dretes, molt denses, gruixudes,

sèssils o bé la inferior breument pedunculada,

bràctea inferior foliàcia, més llarga que la tija, breument embeinadora, es-

cames lanceolades, aristades, d'un bru rogenc amb la carena blanquinosa,

denticulades superiorment, més llargues que el fruit, tres estigmes, utricles

transovoides subtrígons, grossps (5x3 mm), d'un verd blanquinós, híspids

en llurs cares i pestanyosos al marge i a la meitat superior, feblement ner-

vals a la cara dorsal, terminats en bec curt i escotat, aqueni transovoide trí-

gon, d'un bru vermellós.

Geografia. — Vores de les aigües ± estanyades de la regió mediterrània: Horta
de Lleida, cap a (iardeny, abundant = Tarragona, desembocadura del Francolí

(Sen.!); llacuna de Porqueres, Banyoles (Vay.) ; Pireneu oriental (Husn.), litoral

de Salces i alguna altra localitat fronterera (Gaut.) — Juny.
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2,807. — C. glauca Murr.

(pel color glauc <fr la planta.)

Rizoma esioloníjcr i serpcnlejanl, tija de

2-6 dm, dreta o penjant, obscurament trígona,

llisa o lleugerament aspra, fulles glauques, rí-

gides, més curtes que la tija, planes o carena-

des, de 3-4 mm d'ample, aspres, 2-3 espigues

masculines linears oblongues, agudes, 2-3 es-

pigues femenines cilíndriques, negroses, ± pe-

dunculades, penjants en la maturitat, bràctea

inferior breument embeinadora, foliàcia, quasi

igual a la tija, escames ovades obtuses i apicu-

lades, brunenques, de carena verda, més curtes que el fruit o quasi iguals

a ell, tres estigmes, utricles ovoides comprimits, glabres, rugosos, bruns o

negres, enerves, terminats en bec curt, aqueni transovoide trígon, gris blan-

quinós.

Geografia. — Boscos ombrívols i vores dels corrents, des del litoral al Pireneu

:

Pla de Barcelona; Terrassa, Obac, Sant Llorenç del Munt, etc, al Vallès; Bages,

Berguedà, Vall de Ribes = Vic (Masf.), Olot (Tex.), la Cellera (Cod.!) — Abril-

Juny.

Càrex glauca

Càrex seriulata

2,808.— C. serrulata Biv. — C. glauca

Murr. var. serrulata Husn.

(per la punta denticulada de les escames floví-

jeres, que recorda nn-a serreta.)

Sumament afí a l'anterior, pot ésser distin-

gida especialment per les espigues femenines

dretes, breument pedunculades, per les esca-

mes ovades lanceolades, contretes en punta

verda i denticulada, iguals al fruit o més llar-

gues, i pels utricles eUipsoides, llisos o lleuge-

rament aspres.

Geografia. — En iguals llocs que l'anterior, auib la qual hom la cmifou, i més

freqüent: Al Vallès, al peu de Sant TJorenç del Munt, Caldes de Montbui = Montjuïc,

Vallvidrera, Montcada (Costa), Tibidabo (Sen.!), cap als Prats de Rei, Orpi pr. d'I-

gualada (Puigg. !), Olot (Vay,), Sallent (Puj., C.) — Abr.-Juny.
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Càrex ripària

2,809. — C. ripària Curt. — C. crassa

Ehrh.

(ticl llatí ripa, la riba, In'njih' rs ['laiila ribe-

renca; de crassus, gruixut, dens, al•ludint a la

gruixa de les espiques.)

Rizoma estolonífer i serpentejant , tija de

6-12 dm, dreta, molt robusta, triquetre, d 'an-

gles il; aspres, fulles glaucescents, planes,

molt amples (8-15 mm), aspres al marge, 3-5

espigues masculines cilíndrico-el•lipsoides
, gros-

ses, brunes, amb les escames totes cuspidades,

2-4 espigues femenines cilíndriques, compac-

tes, un poc separades, dretes o esteses, la superior subsèssil, la inferior pe-

dunculada, bràctea inferior no embeinadora, foliàcia, que iguala o ultrapassa

la tija, escames lanceolades, aristades, d'un bru rogenc, blanquinoses a la

base de la carena, generalment més llargues que el fruit, tres estigmes,

utricles oi'oido-cònics, d'un bru rogenc (5x2 mm), d'angles arrodonits, con-

vexos en ambdues cares, multinervats , atenuats en bec curt i bífid, aqueni

ovoide globidós, trigon.

Geografia. — Vores d'aigües estancades i corrents : Castelló d'Empúries = I.a

Pinya, pr. d'Olot (Vay.), Vilasacra, cap a Castelló (Seu.!), Martorell de la vSelva

(Font!), Riumors (Queralt!); litoral fronterer, entre Argelés i Leucata (Gaut.) ;

prop de Tarragona (Webb) — Maig-Juny.

2,810. — C. paludosa Good.

tiformis Ehrh.

C. acu-

(de palus, paludis, cl pantan, perquè es ja als

llacs humits; acutiformis, que té l'aspecte de

la C. acuta.)

Rizoma estoloníjer i serpentejant , tija de

,S-io dm, dreta, triquetre, d'angles aguts i 05-

pres, fulles glaucescents, planes, de 5-8 mm.

d'ample, aspres al marge, 2-4 espigues femeni-

càrex acutiformis
"^^ cüíndriqucs i compactes, dretes, distants,

la superior subsèssil, la inferior pedunculada,

bràctees no embeinadores, foliàcies, iguals a la

tija o més llargues, escames estretament lanceolades, d'un bru rogenc amb
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la carena verda, més curtes que el fruit, tres estigmes, utiicles ovoido-

trígú}is, comprimits, drets, d'un verd lívid o bruns, ncrvats, contrets en hec

curi i escoial, aqueni íransovoide liígoii, gris o bru.

var. Kochiana Husn. — C. Kochiana DC. — Escames femenines lan-

ceolades, llargament cuspidades, més llargues que el fruit, utricles ovats.

Geografia. — Vores de pantans i recs de la regió mediterrània : Castelló d'Em-

púries, a 1 km al N de la població = Vilarnadal (Sen. !, in Hb. Cad.), Coll-llimc,

al Pla de les Forques (Gaut.) ; Vall de Luchun (Zett.), Marinyac (Lap., Jourtau, ex

Coste) — Maig-Juny.

N. B. La planta de l'Empordà pertany a la var. Kochiana Husn.

2,8ii. — C. filiformis Good.

(Goodenoiigh no féu sinó emprar cl nom de

Linnc : C. filiformis, que aquest autor aplicà

al Cyperoides sylvaticum tenuifolium d'Scheu-

chzcr
,
per tant filiformis deu al•ludir a la lenuï-

tal de Ics fulles.)

Rizoma serpentejant, tija de 5-10 dm, dreta,

prima, rígida, subtrígona, llisa o aspra a l'à-

pex, amb beines rogenques o brunes a la ba.se,

fulles filifarmes, canaliculades, amples de 0*5-

1 mm, quasi iguals a la tija, glaucescents, rí-

gides, aspres, glabres, 1-3 espigues masculines

primes, brunes, i 2-t, espigues femenines oblongues, distants, dretes, sub-

sèssils, bràctees filiformes, la inferior breument embeinadora, igual a la

tija, escames ovades lanceolades, breument mucronades, brunes, amb la ca-

rena verda, més curtes que el fruit, utricles ovoides subtrígons, grisos, ncr-

vats, moll peluts, atenuats en bec curt i bífid, aqueni íransovoide trígon,

terminat en un estil flexuós a la base.

Geografia. — Llocs torbosos de les altes muutanyes : Salardú, Vall du Tredòs,

marges torbosos d'un llac, als igoo m alt. (21 jul. 1913, Icg. Suulic!).

N. B. La cousidereïu nova per a Espanya.

Càrex fllirormis
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2,812. — C. hirta L.

(del llatí hirtus, pelut, pch utricles pilosos.)

Rizoma llargament serpentejant , tija de

2-8 dm, dreta, llisa, aspra entremig de les

espigues, fulles i beines peludes, planes, am-

ples de 3-8 mm, asjpres al marge, 2-3 espigues

masculines, primes, acostades, amb les esca-

mes pubescents, 2-3 espigues femenines oblon-

gues, dretes, separades, pedunculades, bràc-

tea inferior llargament embeinadora, igual a

la tija o més llarga, escames orades, aristades,

blanquinoses amb la carena verda, més curtes

que el fruit, tres estigmes, utricles ovoido-cònics, pilosos eriçats, verds, ros-

sos o purpurescents, fortament nervats, atenuats en un bec profundament

bífid, aqueni ovoide trígon, atenuat a la base.

var. hirtiformis Husn. — C. hirtiformis Pers. — Fulles, beines i utri-

cles glabres o glabrescents.

Geografia. —• Paratges aienosos humits, vores de recs: Terrassa, Montcada i

altres llocs del Vallès; entre Sils i l'Entroncaineiit ; vSant Hilari; Ribes = Cap a

Tortellà, pr. Olot (Tcx.) ; Coral, Olot, Guilleries, .Agullana, de Roses a L•laiiçà (Vay.)
;

Puigreig, Berga (Puj., C), la Cellera (Cod.!) ; Montlluís, Cambradases, Vall d'Eiua
(Lap.) ; Castellseràs, rara (I^oscos!), prop de Lucliun (Zett.). La var. Iiirtifür>iiis

Husu., a Llívia (Sen. !) — Maig-Jul.

Càrex hirta

2,813.

Huds.

C vesicària L. — C. inflata

(del llatí vesicarius, vesicular, per la forma in-

flada dcb utricles; inflata, per la mateixa raó.)

Rizoma serpentejant, oblic, tija de 4-10 dm,

dreta, triquetre, d'angles aguts i aspres, fulles

planes, de 4-8 mm d'ample, groguenques, as-

pres al marge, que igualen o ultrapassen la tija,

2-3 espigues masculines oblongo-cilíndriques,

denses, separades, la superior .subsèssil, la in-

ferior + pedunculada, bràctea inferior no em-

beinadora, foliàcia, tant o més llarga que la

tija, escames lanceolades acuminades, d'un groc pàl•lid, verdoses a la carena,

més curtes que el fruit, tres estigmes, utricles ovoido-cònics, vesiculosos,

glabres, rossos, nervats, atenuats en un bec llarg i llis, profundament bífid

i amb les dues puntes divergents i dcnticulades interiorment, aqueni trans-

ovoide subglobiilós, trígon.

Càrex vesicària
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Geografia. — Vores d'estanys i reguerols: Plana de Puigmorens i llacs del Carlit

{Marc. d'Aymerich, f.v Gaut., IIusu.), prats de Moutlluís (Lap.), Mèlies, estany

d'Ulls, rara (Jourtau, ex C. et S.) ; rara al Pireneu i regió mediterrània (Husn.) —
Maig-Jul.

2,814.— C. ampuUàcea Good.

trata With.

C. ros-

Càrex ampullàcea

( (f'ampullaccus, aínpul•laci, al•ludint a la forma

dels utriclcs, que recorda la d'una ampulU
;

rostrata, de rostrum, bec, pels utricles beque-

ruts.)

Rizoma serpentejant, tija de 3-6 dm, dreta,

trígona, à'angles obtitsos i llisos, fulles glau-

cescents, canaliculades, de 2-4 mm d'ample, as-

pres al marge, quasi iguals a la tija, 2-3 espi-

gues masculines linears, primes, acostades,

2-3 espigues femenines oblongo-cilíndriques,

denses, separades, la superior subsèssil, les altres + pedunculades, bràctees

no embeinadores, foliàcies, tant o més llargues que la tija, escames lanceo-

lades, rosses, més curtes que el fruit, tres estigmes, utricles ovoides subglo'

bulosos, vesiculosos, d'un groc clar, divergents en la maturitat, nervats,

contrets en bec llis breument bífid, aqueni ovoide trígon, mncronat.

Geografia. — Vores de reguerols i aigües estancades: Moutlluis (Bub.), Cerdanya
francesa, a la Llacuna, Pla de Baris (Gaut.); Capcir i Saint Pierre (Sen. !), Port
de Pallars, Aiguamoix, Beret, Ribera de Ruda (Llen. !); entre la Renclusa i les

geleres de les Maleïdes (Zett.).

2,815.

Willd.

C. montana L. — C. coUina

Càrex montana

(perquè es fa a muntanya ; collina, pròpia de

les collades.)

Rizoma cespitós, gros, oblic, ramificat, tija

d '1-3 dm, dreta, arquejada o inclinada, prima,

subtrígona, llisa o lleugerament aspra a l'àpex,

fulles planes, carenades, blanes, d'1-3 mm
d'ample, aspres al marge, tan llargues com
la tija, beines inferiors purpúries, i espiga

masculina cilíndrico-claviforme, 1-3 espig^ues

femenines ovoides globuloses, acostades, pauci-
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flores, sèssils, bràctea inferior no embeinadora, nie)nbranosa, aristada, es-

cames transo-i'iides, mucrotiades o escalades, d'un vermell bru o negres, més
curtes que el fruit, tres estigmes, utricles el•lipsoides Irígons, pcdicel•Ials, pu-

bescents, nervats, ateiiuats en bec curt i escolat, aqueni ovoide trígon, ter-

minn.t en una columna estilífera cilíndrica.

Geografia. —• Boscos, pastures i paratges àrids : Baga de Segalers, al Berguedà,

sobre el tronc d'un faig; torrents de Núria = Berga, muntanya de Queralt (Puj., C.)
;

roques calcàries del Pireueu, Coll de Morens, Freixenet, Baget, Bassegoda, Mare
de Déu del Munt, Olot, Costabona, Vidrà, Besora, Montseny (Vay.), Prats de Molló

((iaut., Husn.) — Abr.-Juny.

2, 8 1 6. — C. pilulífera L.

(de pilula, pilotcla o boleta, i fero, porto, per

les espigues femenines arrodonides.

)

Rizoma cespitós, tija d' 1-3 dm, dreta i des-

prés arquejada pèndula, prima, triquetre, aspra

a l'àpex, fulles un poc glaucescents, més curtes

que la tija, d'1-3 mm d'ample, aspres al mar-

ge, espiga masculina solitària, linear oblonga,

brunenca, 2-4 espigues femenines ovoido-glo-

buloses, sèssils, acostades, denses, pauciflores,

bràctea inferior no embeinadora, enterament

foliàcia, alenada, generalment més curta que

la tija, escames orades, agudes, mucronades, rogenques, blanquinoses al

marge i verdes a la carena, iguals al fruit o poc més llargues, tres estigmes,

utricles trausovoides piriformes, pubescents sobretot a l'àpex, enerves, con-

trets en bec curt i escotat, aqueni transovoide trígon amb una colunineta

cònica terminal.

Càrex pilulifera

Geografia. — Boscos, costers secs i brugueres : Molt rara a la regió mediterrània,

Arles, Ceret, Sant IJorenç dels Cerdans (Corapy.), Vall d'Aran, Benasc, Castanesa

(Villiers, ex Colm.), Bielsa (Campo) ; alguna localitat fronterera del Pireneu central

(Bub.) — Abr.-Maig.
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2,817. — C. ericetórum Poll. — C. ci-

liata Willd.

(del llatí ericetum, lloc plantat íí'Erica, cl

bruc, perquè sol fer-se a les brugueres, ciliata,

de ciliatus, ciliat, per tenir els ulricles pubes-

cents.)

Rizoma estolonífer, serpentejant, tija d'1-3

decímetres, ascendent, prima, subtrígona, llisa

o un poc aspra a l'àpex, fulles glaucescents,

més curtes que la tija, rígides, planes, de 2-3

mil•límetres d'ample, aspres, espiga masculina

solitària, claviforme, bruna grisenca, 1-2, rara-

ment 3 espigues femenines ovoides, sèssils, acostades, bràctea inferior no

embeinadora, negrosa, membranosa, curta, aristada, escames transavades,

arrodonides a l'àpex, brunes rogenques, blanques escarioses al marge, iguals

al fruit, tres estigmes, utricles transovoides piriformes, pnbescents, grisos

rogencs, enerves, petits, de hec curt i escotat, aqueni Iransovoide Ivigun,

terminat en una petita columna estilífera.

Geografia. — Brugueres i pastures seques dels terrenys silicis: Solaneta de Cos-

tabona (Vay., Bub., Xatart, Gaut.), Valls de Llo, Carençà i Eina (Gaut., Husn.),

muntanyes de Núria (Vay.) — Abr.-Maig.

Càrex ericetórum

2,818. — C. tomentosa L. — C. filifor-

mis Thuill., non Good.

(pels utricles tomentosos.)

Rizoma estolonífer, serpentejant, prim, tija

de 2-4 dm, dreta, prima, triquetre, aspre a

l'àpex, fulles més curtes que la lija, d'uns

2 mm d'ample, planes, glaucescents per sota,

aspres al marge, espiga masculina solitària,

linear, d'un bru rossenc, 1-3 espigues femenines

oblongo-cilíndriques, acostades o, a vegades, se-

parades, sèssils, la inferior breument peduncu-

lada, bràctea inferior no embeinadora, fnliàcia,

estesa, tan llarga com la tija, escames ovades, mucronades, brunes, més cur-

Càrex tomentosa
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el fruit, tres estigmes, utricles transovoides subglobulosos, pubes-

cents, blanquinosos, a la fi rossos, enerves, terminats en un bec molt curt,

escotat, aqueni transovoide trigon-, grisenc, amb una petita columna estilí-

fera terminal.

Geografia. — Boscos i pastures dels terrenys calcaris : Vall de Ribes, enfront del

lialneari iNIontagut, 13 agost 1896 legi (Vid. Pau, qui considerà aquesta planta

nova per a la flora espanyola) = Llocs fronterers o pròxims a la frontera de l'altra

banda del Pireiieu, iMolitg de Conflent (Gaut.), Tolosa (Tiinl).), Vall del Ouerol

(Compy.), Bosc Negre, del Llaurentí, a l'Ariege (Lap.).

A'. B. La planta de Ribes és diferent del tipus per : squamis brcvioribus, planta

linmilis, sec. Pau.

Càrex húmilis

2,819. — C. húmilis Leyss.

(del llatí húmilis, modest, de poca alçària, per

la seva curtedat.)

Rizoma cespitós, gruixtit, tija curta (5-10

mil•límetres), filiforme, dreta o ascendent, fle-

xuosa triquetre, aspra a l'àpex, fulles fili-

formes, canaliculades (i mm d'ample), as-

pres, molt més llargues que la tija, freqüent-

ment arquejades a l'àpex, espiga masculina

solitària, oblonga, blanquinosa, 2-4 espigues

femenines distants que ocupen quasi tota la

longitud de la tija, molt petites, bi- o triflorcs,

pedunculades i incluses dins llurs beines, bràctea inferior membranosa, blan-

quinosa, de limbe curt, lanceolada o bé obtusa i mucronada, escames ovades

orbiculars, mucronades, rogenques, blanquinoses al marge i a la carena, més

curtes que el fruit o iguals a ell, tres estigmes, utricles transovoides pirifor-

mes, breument pubescents, nervals, de bec molt curt, truncat, aqueni /raij.v-

ovoide piriforme, amb una petita columna estilífera terminal.

Geografia. — Boscos i prats dels terrenj-s calcaris : A l'Obac, camí de la Portella,

Montserrat, Gavà = Llers, Vidrà, Besora, comuna al Lluçanès, muntanya del Corb,

Rocabruna, Coll de Malrem, Sant Joan de les Abadesses, Segaró, Empordà (Vay.),

els Prats de Rei (Costa), Puigreig, Merlès, Casserres, Serrateix, Cardona, l'Espu-

nyola, Avià, Berga (Puj., C), el Miracle (Marcet!), Coll de Jou (Conipü.!), frontera

d'Aragó i Catahinj-a (Loscos!), Artesa de Segre (Maluquer, ex Font), Ripoll (Sen),

roques de Viella (I^ap.) — Març-Maig.
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2,820. — C. Griolétii Roem., in Schk.

— C. grisea Viv.

(dedicada a Griolet, notable recol•lector de plan-

tes de Gènova a començaments del segle passat.)

Rizoma estolonífer, serpentejant, tija de 4-6

decímetres, dreta, triquetre, aspra a l'àpex,

fulles iguals a la tija, glauques per sota, planes,

rígides, de 4-5 mm d'ample, aspres al marge,

espiga masculina solitària, linear, llarga {3-6

centímetres), d'un bru clar, 4-5 espigues feme-

nines ovoido-oblongues, distants, denses, pe-

dunculades, la inferior amb peduncle llarg,

bràctea inferior embeinadora, foliàcia, més llarga que la tija, bràctees ova-

des lanceolades, agudes, mútiques o mucronades, hialines, verdes a la care-

na, més curtes que el fruit, tres estigmes, utricles transovoides trtgons, verds

blanquinosos, eriçats superiorment , poc nervats, amb bec curt i escotat, aque-

ni transovoide trtgon, amb columna estilífera terminal.

Geografia. — Llocs herbosos humits : Turons d'Argentona, prop dels reguerols

(Sen. !), 10 juny 1917 legit.

Càrex Griolétii

2,821.

Chaix

C. praécox Jacq. — C. verna

(del llatí praecox, precoç, perquè floreix en

començar la primavera; verna, de vernus, pri-

maveral.)

Riïoma estolonífer, serpentejant, tija d'1-3

decímetres, dreta o ascendent, prima, trígona,

llisa o aspra a l'àpex, fulles generalment més

curtes que la tija, planes, carenades, de 2-3 mm
d'ample, aspres, espiga masculina solitària,

cilíndrica claviforme, rossa, 1-3 espigues feme-

nines ovoido-oblongues, acostades, denses, sub-

sèssils o la inferior pedunculada, bràctea inferior breument embeinadora,

membranosa, terminada en punta foliàcia alenada, escames ovadcs, mucro-

nades, d'un bru rogenc amb la carena verda, iguals al fruit o més llargues.

Càrex praécox
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tres estigmes, utricles transovoides trigons, enerves, contrets en hec curi i

escola'l, aqueni Iransovoide irígon, terminat en una petita copa estilífera.

)8 elalior Asch. — C. iimbrosa Host. — Tiges més llargues, primes, fu-

lles iguals o més llargues que la tija.

Geografia. — Boscos i prats secs : Montseny, Vidreres, Sant Hilari, Núria, Rasos
ile Peguera = Puigreig, Merlès, Queralt i l'Espunyola, al Berguedà (Puj., C. !),

Costaboua, Rocabruna, Camprodon, Olot, Guilleries (Vay.), Vilatorta, Vic (Masf.),

Prats de Molló, Vall d'Eina (Lap.), Cerdanya i confins d'Andorra (Gaut.), Vall de
l'Hospital de Benasc i al Port, Castancsa (Zett.). I^a /? elatior Ascli. i la monstruo-

sitat sicyocarpa Lab., d'utricles cucurbüiformes, tocant a Gualba, al peu del Mont-
seny — Març-Jul.

2,822.— C. polyrrhiza W^allr. — C. um-
brosa Hoppe, non Host.

(del grec Tío)Jiç molt, i {Ait, arrel, perquè, essent

cespitosa, fa un bon pa d'arrels.)

Rizoma cespitós, no estolonífer, tija de 3-5

decímetres, dreta, prima, triquetre, llisa o aspra

a l'àpex, fulles tan llargues com la tija o més,

planes, carenades, de 2-3 mm d'ample, aspres,

espiga masculina solitària, cilíndrica clavifor-

me, 1-3 espigues femenines ovoido-oblongues,

acostades, subsèssils la inferior pedunculads,

bràctea inferior embeinadora, membranosa a la

base, de limbe foliàci, curt, es^cames ovades mucroiiades, brunes amb la ca-

rena verda, un poc més curtes que el fruit, tres estigmes, utricles eUipsoides

trigons, pubescents, enerves, contrets en bec llarguet i bidentat, aqueni trans-

ovoide trígon, truncat a l'àpex, terminat en una petita columna estilífera.

Difereix essencialment de la C. praecox pel rizoma cespitós i el bec de l'utri-

cle més llarg.

Càrex polyrrhiza

Geografia. — Boscos ombrosos humits : Pireneu oriental, a la Vall del Tec, Cer-

danya, Vall d'Eina, Montlluís (Gaut., Husn.) ; muntanyes de Núria (Vay., amb
lubte) ; Port de Viella, a iSoo ni (Soulié!) — Abr.-Jul.
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2,823. — C. digitata L.

(per les espigues com digitades.)

Rizoma cespilós, tija d'1-3 dm, dreta, prima,

subtrígona, nua, llisa, fulles tan llargues cor.i

la tija, planes, de 2-4 mm d'ample, bastant

llises, espiga masculina solitària, linear, ultra-

passada per la femenina superior, 2-3 espigues

femenines un poc separades i digitades, dretes,

linears, fluixes, amb 5-8 flors, bràctees embei-

nadores, membranoses, rogenques, la inferior

molt més curta que l'espiga, escames transova-

des espatulades, siuuades i nmcronades a l'àpex,

rogenques o blanques escarioses al marge, amb la carena verda, iguals al

fruit, tres estigmes, utricles transovoides trtgons, pubescents, enerves, con-

trets en bec curt i escotat, aqueni transovoide piriforme, groguenc.

Geografia. — Boscos ombrívols de les niuntan3'es : Sant Llorenç del Munt, a la

Vall de Santa Afinés ; Montserrat, no escassa al Torrent dels Avellaners = Mura
(Font), Merlès, Bosc de Ginebret, Gironella, Olban, Casserres, l'Espunyola (Puj.,

C. !), Olot, Vidrà, Collsacabra, Segaró (Vay.), muntanya de Cabrera (Seu.!), Prats

de Molló (Gaut.), Vall de l'Hospital (Zett.) — Abr.-Maig.

Càrex digitata

2,824.— C. ornithópoda Willd.- C. pe-

data AU., non L.

(del grec cipvt&ÓTrouç, peu d'ocell, per les espi-

gues femenines generalment en nombre de ires

i com digitades; pedata, de pedatus, proveït de

peus, per la panícula en fornia de peu d'ocell.)

Hom la diferencia de l'anterior per les seves

menors proporcions, amb la tija de 8-15 cm,

espigues femenines de 4-6 flors que igualen

totes l'espiga masculina, llevat, a vegades, la

Càrex ornithópoda inferior, acostadcs, subdigitades, divergents i

arquejades cap enfora, peduncles curts, no

exerts de les bràctees, utricles pubescents , més llargament alenuats a la base

i més estretament transovoides, escames sensiblement més amples, més curtes

que el fruit, ovades, no transovades.

Geografia. — Costers calcaris : Bosc de Giuebret i Capolat, al Berguedà (Puj., C. !),

prats ombrívols de la Mare de Déu del Coral, Molló, Espinelves (Vay.) Vall del Tec,
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a Costabona, i cadena fronterera de Prats ; Cerdanya, a la Vall d'Eina (Gaut.), Prats

de Molló (Lap.), Vall de l'Hospital, Port de Beuasc, Penyablanca, Castanesa (Zett.)

Abr.-Maig.

2,825. — C. capillaris L.

(per les tiges, i sobretot els peduncles, molt

prims, gairebé capil•lars.)

Rizoma cespitós, curt, tija d' 1-2 dm, dreta,

molt prima, llisa, fulles d'un verd bonic, pla-

nes, estretes (1-2 mm), aspres, més curtes que
la tija, espiga masculina solitària, linear, molt

petita, freqüentment ultrapassada per l'espiga

femenina superior, 2-3 espigues femenines acos-

tades, llevat, a vegades, la inferior, portades

per peduncles molt fins i a vegades arquejats,

petites, linears oblongues, fuixes (5-10 flors),

bràctea inferior foliàcia i llargament embeinadora, més llarga que l'espiga,

escames oblongues obtuses, mucronades, d'un bru pàl•lid, més curtes que el

fruit, tres estigmes, utricles el•lipsoides trígons, brunencs, estipitats, enerves,

amb el bec curt, tniucat obliquament , aqueni ovoide trígon, gris.

Geografia. — Pastures humides de les altes muntanyes : Cerdanya, Tour du Mir,

Canig-ó (Husn.), Vall d'Eina (Bub.), Núria, al turonet immediat al «Cafè», Vall

d'Eina (Sen.!), bastant rara a la zona alpina del Pireneu central, com a Marboré i

a algun altre lloc (Zett.) — Juny-Ag.

Càrex capillaris

2,826. — C. limosa L.

(del llatí limus, llot, perquè viu en llocs Iiumiís

enllotats.)

Rizoma estoloníjer, amb fibres radicals 11a-

nudes, tija de 2-5 dm, dreta, prima, triquetre,

quasi llisa, fulles glaucescents, tan llargues

com la tija, plegades i carenades, a vegades

planes, estretes (1-2 mm), aspres a l'àpex, es-

piga masculina solitària, linear, rossa, 1-2 es-

pigues femenines ovoido-oblongues, poc separa-

des, d'un púrpura negrós, sobre peduncles íili-

formes estesos o recorbats en la maturitat, bràc-

tea inferior foliàcia, biauriculada, poc o gens embeinadora, més curta que la

tija, escames ovades mucronades, d'un vermell negrós, blanquinoses a la ca-

Càrex limosa
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reiia i a la basc, iguals al fruit o més llargues, tres estigmes, utricles ovoido

cl•lipsoiàcs, d'un verd glauc o blavcncs, convexos cu ambdues cares, nervais,

ateuuats en un bec curt i escolat^ aqueni Irausín'oide trín;on.

Geografia. — raiitans torbosos : Salardú, a la Vall de Tredòs, vores torboses d'uu

llac, a igoo iii alt. (Soulié, 21 jul. 1913 Icgitl).

Càrez nflida

2,827. - C. nítida Host. — C. obesa

G. et G., non All.

(del Unti nilidus, nítid, pels utricles nets de

'pel i lluents.)

Rizoma estolonifer, serpentejant, tija d'1-3

decímetres, dreta, prima, triquetre, aspra a

l'àpex, fulles més curtes que la tija, glauques,

arquejades cap enfora, rígides, planes, carena-

des, d'i'5-2 mm d'ample, espiga masculina so-

litària, linear oblonga, 1-3 espigues femenines

ovoides o bé ovoido-ohlongues , dretes, denses,

la superior subsèssil, la inferior -jz distant i

separada, bràctees embeinadores, rosses, escarioses al marge, la inferior bi-

auriculada, terminada en punta estreta herbàcia, escames ovades apicnladcs,

vermelloses, verdes a la carena, blanques al marge, més curtes que el fruit,

tres estigmes, utricles ovoides subglobulosos, lluents, iicrvats, rossos, ate-

uuats en un bec curt i bidentat, aqueni ovoide subglobulós, trígon.

Geografia. — Pastures seques i pedregoses: Terrassa, alzinars de l'Obac, r., 25 abr.

1S83 = Manlleu, Esquirol (Seu.!), Seva (Font!); Vall d'Aran, a Ruda, a 2000 ni

ÍC. et S.) — Abr.-Juny.

2,828. — C. alba Scop. — C. argéntea

Chaix

(per les bràctees blanques, com argentades.)

Rizoma estolonifer, prim, llargament serpen-

tejant, tija de 15-30 cm, dreta, molt prima,

llisa, fulles d'un verd pàl•lid, iguals a la tija o

més llargues, molt estretes (a penes d'i mm),
planes o canaliculades, aspretes, espiga mascu-

lina solitària, linear, freqüentment ultrapassa-

da per la superior de les femenines, aquestes

en nombre de 2-3, linears oblongues, acostades,

petites, fluixes, amb 3-6 flors, finament i llar-

Càrn'alba
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gament pedunculades, bràctees embeinadores, blanques escarioses, argcnta-

des, afil•lcs, escami's ovades, acuminades, blanques escarioses com les bràc-

tees, més curtes que el fruit, tres estigmes, utricles ovoides subglobiilosos,

blanquinosos o d'un bru negrós en la maturitat, nervats o canaliculats, con-

trets en un bec curi i escariós a l'àpex, aqueni eUipsoide trígon.

Geografia. — Boscos i pastures dels terreuj's calcaris : Berguedà, abundant a la

Baga de Ginebret; Puigreig, escàs {Puj., C.!); Manlleu, a la Font Tosca; Tuixén,
prop del Port del Comte (Sen.!); Pireneu oriental, Corberes (Husn.) — Abr.-Jul.

2,829. — C. ténuis Host.

chystachys Schrank

C. bra-

càrex ténuis

(per la tenuïtat de les seves tiges i fulles; bra-

cli>stachys, del grec ^(jo-x^Ç, curt, atàx^ç, espiga,

dit així perquè Schrank va descriure í'espècie

amb exemplars nwlt magres, d'espigues cur-

tes.)

Rizoma cespitós, tija de 2-4 dm, filiforme,

dreta, inclinada a l'àpex, llisa, fulles nombro-
ses, iguals, freqüentment, a la tija, molt estre-

tes, setàcies, involutes, aspres a l'àpex, espi-

ga masculina solitària, prima, linear fusiforme,

i 2-3 espigues femenines separades, linears, fluixes, peujauts sobre pedun-
cles capil•lars, bràctea inferior embeinadora, de liuibe setaci i més curt que
l'espiga, escames ovades, mucronades, brunes, amb la carena verda, el doble

més curtes que el fruit, tres estigmes, utricles trígono-lanceolats, verdosos,

feblement nervats, atenuats en bec bastant llarg, bífid, aqueni transovoide

trígon, estipitat.

Geografia. — Roques humides de les muntanyes calcàries: Bordelet, prop de la

.\ianera (Compy.), Valls de la Tet i de Prats-Balaguer ; Bielsa, Marboré, al Pireneu
central (Husn.) ; Pireneus (Coste) — Juny-Jul.

Càrex ferruglnea

2,830.— C. ferrugínea Scop.

poliana Willd.

C. Sco-

(de ferrugineus, de color de rovell, al•ludint al

de les espigues; dedicada a Giovanni Antonio
Scopoli professor de botànica de Pavia en el

segle XVIII, autor de la Flora carniolica.)

Rizoma estolonífer, serpentejant, tija de 2-5

decímetres, dreta, penjant a l'àpex, obscura-

ment trígona, quasi llisa, fulles planes, de

2 mm d'ample, aspres, espiga masculina soli-

tària, ferruginosa, prima, cilíndrica, d'escames

transovades, 2-3 espigues femenines separades,

79



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Ciperàcies. G. 739 - Càiex.

linears oblougues, penjants, llargament pedunculades, fluixetes, bràctees em-

beinadores, foliàcies, escames ovades ohlongues, les inferiors obtuses, les su-

periors agudes o mucronades, totes brunes rogenques, més curtes que el fruit,

ires estigmes, utricles ovoido-oblongs , bruns ferrug'mosos, pestan3'osos supe-

riorment al marge, atenuats en hec curt i escotat, feblement nervals, aqueni

iransovoide trigan, atenuat a la base.

Geografia. — Pastures humides de les altes muntanyes: Vall d'Eina (Compy.)
;

molt rara al Pireneu, Carlit (Husn,), Pireneu oriental (Coste) — Juny-Jul.

Càrex frígida

2,831. — C. frígida All. — C. spadícea

Schkuhr, non Roth.

(de frigidus, jred, perquè viu en llocs freds, a

les altes muntanyes.)

Rizoma estolonífer i serpenlcjanl, tija de 2-6

decímetres, dreta, fullosa, trígona, llisa, aspra

entremig de les espigues, fulles planes, care-

nades, de 2-4 mm d'ample, aspres al marge,

més curtes que la tija, espiga masculina a ve-

gades andrògina, oblonga, bruna, 2-5 espigues

femenines cilíndriques bastant denses, al prin-

cipi dretes, a la fi penjants, la superior acosta-

da a la masculina i sèssil, les altres de cada vegada més separades i peduncu-

lades, bràctea inferior embeinadora, foliàcia, llarga, però no tant com la tija,

escames lanceolades linears, agudes, brunes rogenques, de carena blanqui-

nosa, molt més curtes que el fruit, tres estigmes, utricles fusiformcs Irígons,

llargs i estrets (6x1 mm), bruns rogencs, feblement nervats, insensiblement

atenuats en bec bífid i peslanyós, aqueni el•lipsoide trígon, llargament

estipitat.

1 pyrenaica Christ — C. sphaerica Lap. — Planta més robusta però de

menor talla, fulles més amples (3-5 mm), espigues femenines més grosses,

ovoides o subglobuloses, utricles més amples, amb el bec quasi llis.

Geografia. — Llocs humits de les altes muntanyes : Xúria, des del Salt de l'Aigua

= Muntanyes de Núria, torrents de Noufonts i de Mulleres, Roca de la Melé (Sen. !),

Morens (Vay.), Vall del Tec, solaneta de Costabona, Cerdanya, confins d'Andorra

(Gaut.), Prats de Molló, Vall d'Eina (Husn.), Ports de la Picada i de Benasc, la

Renclusa, Caslanesa, les Maleïdes (Zett.), Ports de Salau, Bielsa (Bub.), Montartó

(C. et S.) La y pyrenaica Christ, al Port de la Picada. — Jul.-Ag.
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2,832.— C. sempervírens ViU.— C. fer-

rugínea Schk., non Scop.

(perquè les fulles resten verdes tot l'hivern,

fins que neixen les noves.)

Rizoma cespitós, no estolonifer, tija de 3-5

decímetres, dreta, subtrígona, llisa, fuUosa a

la base, fulles planes, de 2-3 mm d'ample, as-

pres, més curtes que la tija, espiga masculina

solitària, ferruginosa, oblonga, 2-3 espigues fe-

menines, rarament una de sola, oblongues, die-

tes, fluixetes, pedunculades, bràctea inferior

cmbeinadora, foliàcia, més curta que l'espiga,

escames lanceolades, obtuses o agudes, brunes ferruginoses, voretades de blanc,

de carena groguenca, més curtes que el fruit, tres estigmes, utricles oblongo-

lanceolats (5-6 x i'5 mm), bruns ferruginosos, feblement nervats, atenuats en

un bec llarg i bífid, pestanyes aqueni traiisovoide trígon, atemiat a la base i

arrodonit a l'àpex.

Geografia. — Pastures de les muntanyes calcàries : La Perxa, Vall d'Eina, Ca-

rençà (Compy., Husn.) ; bastant comuna al Pireneu central, Ports de Benasc i de

la Picada, la Renclusa (Zett.), Port de la Picada, Salau, Bassivé (Bub.), al peu de

la Picada, Port de Viella (Llen.!), Pla de Beret (C. et S.) — Jul.-Ag.

Càrex sempervírens

2,833. — C. panícea L.

(de panicum, panís, per haver-lo comparat amb
aquesta gramínia.)

Rizoma estolonifer, tija de 2-5 dm, dreta,

subtrígona, llisa, fulles glaucescents, planes, de

2-4 mm d'ample, aspres a la part superior, es-

piga masculina solitària, oblongo-linear, bru-

nenca, dreta o, alguna vegada, reflexa, 1-3, ge-

neralment 2, espigues femenines oblongo-cilín-

driques, distants, ± pedunculades, dretes, flui-

xetes, bràctees foliàcies, embeinadores, amb la

beina estreta i aplicada, de limbe quasi igual

a l'espiga, escames ovades lanceolades, acuminades, brunes rogenques, amb
la carena verda, escarioses al marge, més curtes que el fruit, tres estigmes,

utricles ovoido-trígons, contrets en bec curt i truncat, obscurament nervats,

aqueni transovoide trígon, ros o bru.

Càrex panícea
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Geografia. — Boscos i prats humits : Berga, a Santa Maria ; Montgrony, al Coll

Roig; Núria (Sen.!), Valls de la Tet, de Prats-Balaguer i d'Eina; Cerdanya, cap a

Montlluís; Coll de Puigmorens (Gaut.), prats de Montlluís (Lap.), Capcir (Lap.,

liub.) ; Superb.-xnyeres, la Renclusa i al peu del Port de Beiiasc (Zett.), Port de Viella

(Llen.!). — Maig-Jul.

2,834. — C. olbiensis Jord.

(perquè fou descobert a l'antiga Olbia, les illes

Hieres, a la Provença.)

Rizoma cespitós, curt, gruixut, tija de 3-6

decímetres, dreta, prima, triquetre, llisa, fulles

glaucescents, planes, de 5-8 mm d'ample, as-

pres, espiga masculina solitària, cilíndrica,

prima, 2-3 espigues femenines distants, oblon-

gues, dretes, rb pedunculades, fluixes, amb 6-

12 flors, bràctees foliàcies, la inferior embeina-

dora, que iguala, freqüentment, la tija, esca-

mes ovades aristades, blanquinoses, de carena

verda, un poc més llargues que el fruit, tres estigmes, utricles Iransovoides

trígons (5x2*5 mm), rossos, atenuats a la base, contrets en hec oblic, curt i

obliquamenl truncat, dc)iticulat, multinerviats, aqueni transovoide trígon,

deprimit.

Geografia. — Boscos ombrívols, secs : Serralada litoral, a Montalegre, ]irop de la

Font ; Gualba, cap a l'estació del f . c. ; Matadepera, al peu de Sant Llorenç del Munt

;

Obac ; Sant Pere Sacama, prop de l'estació d'Glesa, abundant = Sobre Sarrià ; Sant
Llorenç del Munt (Puj. C.) ; Tibidabo, i entre Tiana i la Conreria (Sen.!), Sant
Feliu de Guíxols, cap a Tossa (Bub.) ; .Aiguafreda, el Figueró (Font) ; l'.\lbera, a

Cervera (Gaut.) — Maig-Juny.

Càrex olbiensis

Càrex depaupeiala

2,835.-0. depauperata Good.— C. ven-

tricosa Curtis

(del llatí depauperatus, depauperat, per les es-

pigues femenines amb molt poques flors, com
empobrides ; ventricosus, ventrut, al•ludint als

ulricles molt desenvolupats.)

Rizoma cespitós, curt, tija de 3-8 dm, dreta,

prima, obscurament trígona, llisa, fulles pla-

nes, relativament estretes (3-4 mm), aspres, les

inferiors amb beines d'un púrpura bru, espiga

masculina solitària, linear, bastant llarga i 2-4

de femenines ovades obhvignes, pauciflores (3-
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6 flors), dretes, distants, la superior subsèssil, les altres pedunculades, so-

bretot la inferior, bràctees foliàcies, més llargues que l'espiga, la inferior

llargament embeinadora, escames orades mucronades, blanques escarioses,

de careua verda i aspra, més curtes que el fruit, tres estigmes, utricles ovoidc-

trigons, molt grossos (8-9x3 mm), verds o bruns, nervats, contrets en un

bec llarg, plano-convex, bidentat i llis, aqueni iransovoide irígon, gros.

Geografia. — Boscos i selves : L'Albera, a la Vall de l'Aglí, Argelés (Gaut., Husn.)

Maig-Jul.

2,836. — C. strigosa Huds. — C. lep-

tóstachys Ehr.

(del llatí strigosus, magre, escanyolit, per les

espigues femenines molt primes i amb poques

flors; leptostachys, del grec Xenxóç, prim, i

aràyoç, espiga, pel caràcter esmentat.)

Rizoma estolonífer, serpentejant, tija de 4-8

decímetres, dreta, penjant a l'àpex, prima, sub-

trígona, llisa, fulles d'un verd fosc, planes,

blanes, de 4-10 mm d'ample, aspres al marge,
Càrex sirigosa espíga masculiua solitària, linear, rossa, i 3-5

de femenines linears, penjauts, primes, fluixes,

distants, la superior subsèssil, les; altres sobre peduncles cada cop més llargs,

bràctees foliàcies, embeinadores, la inferior, generalment, més curta que la

tija, escames lanceolades agudes, blanques escarioses o rogenques, amb una

ampla carena verda, tres estigmes, utricles fusiformes trígoíis, verds i des-

prés rossos, de 3*5 x i mm, insensiblement atenuats en bec blanc, llis, molt

curt, obscurament nervats, aqueni el•lipsoide trígon.

Geografia. — Boscos humits: Ribes, Camprodon; muntanyes ombrívoles prop

d'Olot (Vay.) ; Pireneu septentrional, molt rara (Bub.) — Maig-Juny.

N. B. Amb tot i que Vayreda, «fiindant-se en la descripció i en exemplar de bona

procedència», creu que es tracta, realment, d'aquesta espècie, sospitem que la planta

catalana ha estat confosa amb la següent, a la qual és molt afí, ja que, segons

Husnot, la C. strigosa Huds. hom no la troba, a França, més avall de Lió. Altrament,

mai no havem observat, a Ribes, sinó la C. süvatica Huds.
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2,837. — C. silvàtica Huds.

(de silvaticus, selvàtic, perquè sol fer-se en

llocs emboscats.)

Difereix essencialment de la C. strigosa

Huds., a la qual és molt afí, pel rizoma cespi-

tós i per les fulles més estretes (3-6 mm), per

l'espiga masculina solitària o per tenir-ne més

d'una (5-6), les inferiors i, a vegades la feme-

nina superior, andrógines, amb les escames

ovades cuspidades, més curtes que els fruits,

pels utricles ovoido-trígons , més grossos (5 x 1*5

mil•límetres), enerves o amb 1-2 nervis sortits

dels angles laterals, a causa de Vabultament de la cara interna.

P polyarrhenostachya Cad. — Espigues masculines en nombre de 5-6,

les inferiors freqüentment andrógines.

Geografia. — Llocs selvosos : Serralada litoral, Montalegre, Tibidabo, Montserrat,

Montseny, Ribes = Vallvidrera, Sant Medir (Puj., C.!), la Cellera (Cod!); Sant

Hipòlit; Manlleu, a la Font Tosca (Sen.!), Moià, Gualba (Font); Prats de Molló,

Ceret, l\Iurallars (Compy) ; valls inferiors i subalpines del Pireneu central, Super-

banyeres, Vall de l'Hospital. La /3 polyarrhenostachya Nob., als boscos de Bruguers,

sobre Gavà, enfront de Can Mas, 2 abril 1907 legi.

C&rex lilvàtica

Càrex Pseudo-Cyperus

2,838. — C. Pseudo-Cyperus L.

((|/st)Soxú:tstpoç, és un nom de Diuscòrides,

fals Cyperus, aplicat a aquesta espècie per

Remhert Dodoens i accptat per Linné com a

específic.)

Rizoma cespitós i curt, tija de 5-10 dm, ro-

busta, dreta, triquetre, de cares còncaves, molt

aspra, fulles d'un verd groguenc, planes, ca-

renades, de 6-10 mm d'ample, que ultrapassen,

generalment, la tija, molt aspres, espiga mas-

culina solitària, oblongo-cilíiidrica, rossa, les

femenines en nombre de 3-6, cilíndriques, acos-

tades, pròximes a la masculina, pedunculades i penjanis en la maturi-

tat, grans (4-6 cm), denses, bràctees foliàcies, més llargues que la tija ex-

ceptuant la inferior, breument embeinadores, escames linears alenades, blan-

ques verdoses, pestanyoses aspres i iguals al fruit, tres estigmes, utricles

ovoido-lanceolats, verds, fortament nervats, reflexos en la maturitat, arque-
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jats, de 5-6 X 1-1*5 ^r^. convexos en ambdues cares, ateiiuats pels dos caps i

terminats en bec llarg, bífid i lleugerament aspre, aqueni el•lipsoide írígon,
petit.

Geografia. — Vores d'aigües estancades : Bastant comuna a Castelló d'Empúries
(Llen.!), Fortianell (Queralt!); Pireneu oriental, llocs fronterers de Salces, Canet,
Sant Cebrià i Argelés (Husn.) ; vores de la Garona (Lap.) — Maig-Jul.

2,839. — C. péndula Huds. — C. mà-
xima Scop.

(de pendulus, pèndul, per les espigues pen-

jants; màxima, per la sei'a talla molt elevada.)

Rizoma cespitós, tija de 6-12 dm, dreta, ro-

busta, triquetre, llisa llevat de la part correspo-
nent a la inflorescència, fulles, generalment,
glauques pel revers, molt grans (les més grans
del gènere), liuears lauceolades. planes, de
10-15 nim d'ample, amb tres nervis més sortits

que no pas els altres, espiga masculina, gene-
'

ralment, solitària, cilíndrica, llarga, i 4-6 de

femenines arquejades pcndules en la maturitat, la superior subscssil, les al-

tres cada vegíida més llargament pedunculades, bràctea inferior llargament
embeinadora, foliàcia, freqüentment més llarga que la tija, escames la}ireola-

des, mucrouades, brunes verdoses, més curtes que el fruit, tres estigmes,
utricles el•lipsoides trígons, verdosos, enerves, petits (3x1 mm), amb bec
curt i escotat, aqueni transovoide trígon.

Geografia. •— Boscos humits, sèquies i vores de recs: Freqüent a Terrassa, Mata-
depera i altres llocs del Vallès = Montalegre (Compn.), Tibidabo (Sen.!), Vall-
vidrera, Sallent (Puj., C), Moià (Font), la Cellera (Cod.!), Girona (Bub.), Olot,
Guilleries, Empordà, Mollet (Vaj'.), Ceret, Arles (Gaut.) — Maig-Jul.

Càrex péndula

2,840 C. binervis Smith

Càrez binervis

(perquè els utricles no mostren sinó dos nervis

molt marcats.)

Rizoma cespitós, tija de 4-S dra, dreta, trí-

gona, llisa, fulles galucescents, de 3-6 mm
d'ample, aspres, de lígula oposada al limbe,

oblonga, espiga masculina solitària, llarga, ci-

lindràcia, d'un bru fosc, i 2-4 de femenines
oblongues cilíndriques, de 2-3 cm, separades,

dretes, denses, pedunculades, bràctees foliàcies,

embeinadores, més curtes que la tija, escames
ovades, mucronades, d'un bru fosc, més curtes
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que el fruit, tres estigmes, utricles ovoides siibírígons, de 4 x i'5-2 mm, bruns,

tacats de roig, més foscos a la maturitat, amb un nervi prominent a cada cara

lateral, disposats de manera que entre ambdós tracen una el•lipse, els altres

nervis menys destacats, bec b'ifid, pestanyes aspre, aqueni transovoide Irigon,

atenuat a la base i terminat per una columneta recta i molt curta. Port de la

C. distans L.

Geografia. — Landes i pantans de la part occidental : Des del Pireneu al Pas

de Calais
;

prats humits de les valls infeiiors del Pireneu central, al llarg de la

Garona, bastant comuua (Zett.), Marinyac (Lap.) — Maig-Juuy.

càrex distans

2,841. — C. distans L.

(per tenir les espigues molt distants, separa-

des les unes de les altres.)

Rizoma cespitós, oblic, tija de 3-6 dm, dreta,

trígona, llisa, fulles glaucescents, planes, de

3-6 mm d'ample, aspres al marge, de lígula,

oposada al limbe, oblonga, espiga masculina

solitària, linear oblonga, i 2-4 de femenines

també obloiigites, moll distants o separades,

dretes, denses, curtament pedunculades, bràc-

tees embeinadores, la inferior foliàcia i més
llarga que l'espiga, escames orades, mucronu-

lades, denticulades a l'àpex, brunes rogenques, de carena verda, més curtes

que el fruit, tres estigmes, utricles ovoido-trtgons , de 4-5 x 2 mm, grocs verdo-

sos, puntejats de roig o de bru, drets, amb 4-3 nervis a cada cara lateral, con-

trets en bec bíjid, denticulat pestanyes, aqueni transovoide trígon, terminat

en una columna estilífera arquejada, obliqua.

Geografia. — Prats humits i estanyats : Al litoral, Can Tunis, Castelldefels ; tot

el Vallès, Bages, Ribes, entre Lloret i Tossa = Pla de Barcelona (Costa), comuna

de Manresa a Berga (Puj., C), Olot, Lluçanès, Segaró i tot l'Empordà (Vay.)i

Molins (Sen.), la Cellera (Cod.!), Fontpedrosa (Gaut.) — Maig-Juny.
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2,842. — C. Hornschuchiana Hoppe-
C. Hostiana DC.

(dedicada a Chrisliau Friedrich Hornchuch,
botànic alemany del segle XIX, briòleg meri-

iissim; Nicolaus Thomas Host, botànic vienès,

autor de la Flora Austríaca, iS2j-^i.)

Rizoma cespitós, un poc serpentejant, tija

de 3-6 dm, dreta, obscurament trígona, quasi

llisa, fulles glaucescents, planes, de 2-5 mm
d'ample, aspres al marge, de lígula, oposada

al limbe, curta i truncada, espiga masculina

solitària, prim.a, linear oblonga, d'un bru pàl-

lid, i 1-3 de femenines distanciades, dretes, ovoido-oblongues, denses, la infe-

rior pedunculada, la superior subsèssil, bràctees embeinadores, foliàcies, més
curtes que la tija, escames ovades agudes, brunes rogenques, blanques escario-

ses al marge amb la carena verdosa, més curtes que el fruit, tres estigmes,

utricles ovoides inflats (4X i'5 mm), drets, convexos en ambdues cares, ner-

vats, contrets en bec llarg, bífid i llis, aqueni transovoide trígon.

Geografia. — Prats pantanosos i torbosos : Prat de Llobregat (Sen., Cad., ex
Coste)

; Perafeu, Prats de Molló, Wuntlluís (Lap.) ; Pireiieu central, a Montejón
(Zett.) — Maig-Juny.

Càrex Hornschuchiana

2,843. — C. punctata Gaud,

(pels utricles puntejats.)

Rizoma cespitós, tija de 2-6 dm, dreta, sub-

trígona, molt llisa, fulles d'un verd pàl•lid,

planes, de 3-5 mm d'ample, aspres a l'àpex,

de lígula, oposada al limbe, curta i truncada,

espiga masculina solitària, linear, pi^duncula-

da, i 2-4 de femenines ovoido-oblongues o ci-

líndriques, separades, pedunculades, dretes,

bràctea inferior foliàcia, llargament embeina-

dora, escames ovades mucronades, d'un groc

pàl•lid o rogenques, amb la carena verda, més
curtes que el fruit, tres estigmes, utricles ovoides inflats, puntejats, lluents,

enerves, atenuats en bec llis, curt, bidentat, aqueni transovoide trígon. Dife-

reix de la C. dístans, amb la qual pot ésser confosa, per la lígula curta, per

C6rex punctata
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les escames pàl•lides i pels utricles més petits, lluents, puntejats, enerves o

feblement nervats a la base.

Geografia. — Llocs humits i estanyats : Comuna a Castelldefels ; Montseny, cap
a Can Corbera ; Vidreres ; entre Lloret i Tossa ; Cadaqués, Ribes = Tarragona, a la

desembocadura del Francolí ; Roses, Sant Climent i Vilarnadal, a l'Empordà (Sen.!),

Martorell de la Selva (Font) ; l'Albera, a Coll-lliure (Caut.) — Abr.-Juny.

2,844. — C. palléscens L.

(de pallescere, empal•lidir, pel color verd gro-

guenc^ pàl•lid^ de tota la planta.)

Rizoma cespitós, tija de 2-5 dm, dreta, tri-

quetre, aspra a l'àpex, fulles d'un verd pàl•lid,

planes, de 2-3 mm d'ample, piibescents princi-

palment a les beines, aspres, de lígula molt

curta, espiga masculina solitària, linear oblon-

ga, 2-3 espigues femenines ovoido-oblongiies,

acostades, denses, d'un verd pàl•lid, peduncu-

lades i un poc penjants en la maturitat, bràctea

inferior foliàcia, no embeinadora, tan llarga

com la tija o encara més, escames ovades, mucronades, blanquinoses, de ca-

rena verda, iguals al fruit o poc més curtes, tres estigmes, utricles eUipsoides

inflats (3 XI '5 mm), enerves i sense bec, aqueni transovoide trígon.

Geografia. — Prats i boscos ombrosos i humits : Montseny, abundant a la vall de
Gualba, a Santa Fe ; Guilleries, torrent de Montsoliu — Mare de Déu del Coral, Molló,
Rocabruna (Vay.) ; Cerdanya, Montlluís, Pla de Barrés (Gaut.) ; bastant comuna a

les valls inferiors i subalpines del Pireueu central (Zett.), vall de Banos (Timb.),
al peu de la Picada (Lleu.!), Pla de Beret (C. et S.) — Maig-Juny.

Càrex paUéscens

Càrex extensa

2,845. — C. extensa Good.
vosa Desf.

C. ner-

(perquè es planta molt estesa, a Europa, .Àfri-

ca i, naluralitzada, àdhuc a Amèrica; nervosa,

pels nervis dels utricles molt sortits.)

Rizoma cespitós, tija de 2-6 dm, dreta, sub-

trígona, molt llisa, fulles d'un verd pàl•lid, gla-

bres, llargues, ordinàriament més llargues que

la tija, convolutes canaliculadcs, rígides, dre-

tes, d'i-2 mm d'ample, aspres a l'àpex, espiga

masculina solitària (rarament 2 espigues), li-

near oblonga, rossa, 2-4 espigues femenines
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ovoido-oblongues, acostades o quasi aglomerades, sèssils, la inferior ih pe-

dunculada i distant, bràctea inferior embeinadora, subfiliforme, que ultrapas-

sa llargament la tija, bràctees ovades mucronadcs, groguenques, de carena

verda, més curta que el fruit, tres estigmes, utricles eUipsoides trígons, de

3*5 X 1*5 mm, atenuats en bec curt, bidentat, llis, nervats i freqüentment pun-

tejats. Hom distingeix fàcilment aquesta espècie per les seves llargues

bràctees.

Geografia. — Arenys humits o inundats del litoral : Salou, Prat de Llobregat,

Castelldefels; Can Tunis, abundant = Roses (Bub,), platges de Banyuls (Compy.),

Prats de Molló (Lap.) — Maig-Jul.

2,846. — C. Màirii Coss. et Germ.

(dedicada a M. Maire, aque cal citar com un

dels primers quan es tracta de la flora de Pa=

ris», segons Cosson i Germain, Obs., p. III,

1S40.)

Rizoma cespitós, tija de 3-6 dm, dreta, sub-

trígona, llisa, un poc aspra a l'àpex, fulles

d'un verd pàl•lid, planes, de 3-5 mm d'ample,

aspres al marge, espiga masculina solitària,

linear oblonga, rossa, 2-4 espigues femenines

Càrex Màirii ovoides oblougucs, acostades, dretes, denses,

subsèssils, la inferior freqüentment peduncu-

lada i distant, bràctea inferior foliàcia, embeinadora, amb una doble lígula

oposada al lirabe, la bràctea tan llarga que iguala la tija, escames ovades,

mucronades, denticulades pestanyoses i groguenques a l'àpex, blanquinoses

a la base i verdes a la carena, més curtes que el fruit, tres estigmes, utricles

ovoido-frigons, verdosos, estesos, nervats, atenuats en bec bifid amb pestanyes

rígides a les vores, aqueni transovoide trígon, atenuat a la base. Les pestanyes

rígides de les escames i dels utricles basten per a distingir aquesta espècie

de la C. Hornschuchiana i de la C. fiava.

Geografia. — Vores d'aigua i aiguamolls: Falda oriental de Montserrat; Espar-

raguera, al peu del Llobregat; Pontons, al Penedès = Berga, vores del Llobregat

i de l'Adest (Puj., C), Manlleu, a la Font Tosca ; Mongrony, a Coma Armada (Sen.)
;

Horta, de la Catalunya transibèrica, a la Font del Llor (Font.!) ; Pireneus (Husn.) ;

vall de la Tet, camí de Fontpedrosa a Prats (Gaut.), sobre Luclion (Bub.) —
Maig-Jul.
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Càrex flava

2,847. — C. flava L.

(de flavus, groc, pel color de les espigues.)

Rizoma cespitós^ tija de 2-5 dm, dreta, trí-

gona, llisa, fulles d'un verd clar, planes, de

2-5 mm d'ample, aspres, de lígula curta, espi-

ga masculina solitària, linear oblonga, gro-

guenca, 2-4 espigues femenines ovcides subglo=

buloses (6-12 mm), denses, dretes, acostades

a la masculina, subsèssils o la inferior separa-

da i amb peduncle exert de la beina, bràctees

foliàcies, breument embeinadores, esteses o re-

flexes a la maturitat, més llargues que la tija,

escames ovadcs lanceolades, no mucronades, groguenques amb la carena ver-

dúsa, més curtes que el fruit, tres estigmes, utricles transovoides injlals

(5 XI '5 mm), subtrigons, estesos o reflexos, nervats, contrets en bec llarg,

bífid i a la fi recorbat, aqueni transovoide trígon.

Raça C. lepidocarpa Tausch — Espiga masculina netament pedunculada,

utricles apicals amb el bec dret, els altres amb bec recorbat.

Geografia. — Prats humits i pantanosos dels terrenys calcaris : Núria, prop del

bosc de la Mare de Déu ; Berguedà, al peu de Vallcebre ; Urgell, a Menàrguens, a

les vores del Segre; Ribes, als prats de Montagut = Espinabell, Molló, Rocabruna,

Bac de la Mare de Déu del Fau (Vay.), Sant Miquel del Fai ; al Berguedà, vores del

Llobregat i de l'Adest (Puj., C. !), Prats de Molló, Vall d'Eina (I,ap.), vall de Llo

(Gaut.), Cerdanya, Dorres (Sen. !), vall de Luchon, la Renclusa (Zett.), Vall de Baüos

(Timb.), Ruda (Llen., C. et S.). La raça lepidocarpa Tausch, a Núria i a Menàr-

guens = Ciuret, Platraver (Vay.), Bielsa (Campo) — Maig-Jul.

Càrex Oederi

2,848. — C. Oederi Ehrh. — C. flava

var. Oederi DC.

(dedicada a Georg Christiau Oeder, cèlebre

botànic danès, autor dels Icones plant. sponte

nascentium in Regnis Daniae et Norvegiae,

1761-71.)

Aparentment afí a l'anterior, encara que de

diversa secció genèrica, hom la'n distingeix

per la seva talla menor (5-15 cm), per ésser

molt cespitosa i de fulles, freqüentment, més

llargues que la tija i més estretes (3 mm), es-

teses, glaucescents, per les espigues femenines
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sèssils, totes aproximades a la masculina o la inferior peduncitlada i distant,

a vegades situada cap a la base de la tija, per la bràctea inferior més llarga-

ment embeinadora, amb freqüència molt més llarga que la tija, pels utricles

més petits (2*5 x 1*25 mm), més verds, estesos, no reflexos, subglobulosos,

contrets en bec curt, fi i sempre recte, i, finalment, per l'aqueni ovoidc sub-

globulós, deprimit, amb un sotet estilífer apical.

Geografia. — Torberes, vores de llacs i pantans : A la Catalunya transibèrica,

prop d'Horta, al Barranc del Salt (Font!) ; valls de Carençà, Prats, Eina i Llo; Cer-

danya, a Montlluís, i confins d'Andorra (Gaut.), Arles, Sant Llorenç dels Cerdans

(Compy.), entre Campins i Santa Fe, torberes del Portús (Sen.!) — Maig-Ag.

N. B. En aquest gènere abunden els híbrids, dels quals en menciona Husnot trenta-

tres i Rouy vint-i-sis. Fr. Sennen, per la seva part, cita una x C. catalaunica =
C. HaUeriana x C. longiseta, a Vilarnadal ; i una x C. Cadevallii = C. basüaris

X C. HaUeriana, al Tibidabo.
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Família 136. — GRAMÍNIES JUSS.

Flors herraafrodites, o polígames per avortament, raríssimament monoi-

ques, reunides en espiguetes, i aquestes agrupades en espiga, tirs o panícula.

L'espigueta consta, quasi sempre, de dues bràctees, les glumes^ i d'una o de

diverses flors alternes i dístiques, cada una de les quals té dos sèpals, les glu=

mel•les^ i dos pètals molt diminuts, les glumèUules, tres estams d'anteres dor-

sifixes i divergents pels dos caps, simulant una x, i un ovari unilocular i mo-

nosperm, amb dos estils terminats en estigmes plumosos ; el fruit és una

cariòpside, lliure o adherent a les glumel•les. Les gramínies són plantes her-

bàcies, raríssimament arbusts de tronc fistulós (canya), llevat dels nusos, de

fulles dístiques, rectinèrvies, embeinadores i amb liguia.

(Flors unisexuals, les masculines en espigues agrupades en una panícula

terminal, les femenines en espigues axil•lars rodejades d'amples es-

pates 743. Zea.
Flors hermafrodites, soles o acompanyades d'altres d'unisexuals o

neutres per avortament 2.

/Espigues hermafrodites, sense glumes, uniflores, geminades o ternades,

i soldades inferiorment en un tub cartilaginós recobert de pèls sedosos

i rodejat d'una espata 742. Lygeum.
/Espiguetes de flors hermafrodites o polígames, uni- o multiflores, ni

\ soldades en tub ni rodejades de cap espata 3

(Espiguetes sèssils o subsèssils, inserides en les excavacions del raquis

i agrupades en una o diverses espigues linears, digitades o bé alternes

\ . . . . ... .

"^

J Espiguetes subsèssils o pedicellades, mai inserides en les excavacions

( del raquis i agrupades en espiga tirsoide, en tirs o en panícula. 28

{o
na sola espiga terminal 5
ues o més espigues terminals 22

{Espiguetes solitàries a les excavacions del raquis 6
Espiguetes geminades o ternades a les excavacions del raquis. . 2O-

Espiguetes amb una sola flor fèrtil, espiga linear, plantes primes. y
Espiguetes amb diverses flors fèrtils, espiga ± robusta, plantes rares

vegades primes lo
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M

10

12

[Espiga unilateral, violàcia, glumes nul•les, un estigma molt llarg, pubes-

' cent, plantes perennes 827. Nardus
Espiga no unilateral, verda o violàcia, 1-2 glumes, dos estigmes plu

mosos o peluts, plantes anuals 8

/ Una sola gluma molt petita, 5-6 vegades més curta que la flor, glumel•Ia

I inferior aristada, uninèrvia, un estam 826. Psilurus

1 Dues glumes quasi iguals, més llargues que la flor, glumel•les mútiques

( tres estams 9

Espiga cilíndrica, verda, espiguetes allotjades a les excavacions de

k raquis, glumes coriàcies, linears lanceolades, tan acostades que sem
' blen una de sola, amb 5-7 nervis, glumel•les glabres 825. Lepturus

I

Espiga filiforme, violada, espiguetes exertes, glumes membranoses

oblongues, truncades, uninèrvies, glumel•les molt peludes.

746. Míbora

Espiguetes subsèssils H
Espiguetes completament sèssils 13,

/
Espiguetes cilindràcies, dístiques, multiflores, glumes amb 5-7 nervis

i cariòpside terminada en un borrall de pèl, plantes quasi sempre

1 1 vivaces 821. Brachypódium
/Espiguetes ovades, dístiques o unilaterals, glumes amb 1-3 nervis

\ cariòpside glabra, plantes anuals 12

Glumes molt desiguals, la superior el doble llarga que la inferior, acu

i minada, espiguetes unilaterals, dilatades a l'àpex després de la flora-

ció, en espiga llarga i prima 823. Nardurus
Glumes quasi iguals, la superior obtusa, espiguetes + dístiques, no

dilatades a l'àpex després de la floració, eix de l'espiga amb una

carena ampla i callosa a la banda dorsal. . 824. Catapódium.

Espiga comprimida, dística, generalment fluixa, espiguetes amb 3-25

flors 14.
**

j Espiga cilindrada o bé ovoide, compacta, espiguetes amb 2-10 flors.

18.

Espiguetes oposades al raquis (aplicades a ell per un dels seus costats),

I espiguetes laterals amb una sola gluma i al costat extern, cariòpside

I glabra 822. LÓlium,
^

\ Espiguetes paral•leles al raquis (aplicades a ell per ana de les seves

cares), totes les espiguetes amb dues glumes, cariòpside peluda a

l'àpex 15.
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\

Plantes anuals, d'arrel fibrosa, espiga fràgil, glumes desiguals, blanques

membranoses al marge, glumel•la inferior amb aresta dorsal genicu-

lada, cariòpside amb una petita cúpula peluda terminal.

^
I 828. Gaudínia.
[Plantes perennes, glumes quasi iguals, subcoríàcies, glumel•la inferior

mútica o amb una aresta terminal recta 16.

/Cxlumes ventrudes a la base, subtrinèrvies, lanceolades alenades, amb
I el raquis sortit i contigu al marge intern, glumel•la inferior peluda,

16 la superior bífida 818. Eremopyrum.
]
Glumes no gens ventiudes, multinèrvies, glumelles glabres, la superior

' obtusa, truncada o escotada ly.

Espiguetes fortament comprimides, amb 3-10 flors, glumes inequilàteres,

i carenades, agudes o obtuses, mútiques o aristades, amb 5-1 1 nervis,

J
rizoma quasi sempre serpentejant 819. AgropyruiTl.

' \ Espiguetes poc comprimides, amb 2-5 flors, glumes equilàteres, rodones,

I agudes, aristades, amb 3-5 nervis, rizoma no serpentejant.

\ 820. Goulàrdia.

[Espiguetes amb dues flors hermafrodites i una altra de rudimentària,

glumes alenades, quasi iguals, acuminades, uninèrvies, glumel•la in-

18 { ferior carenada, llargament aristada 815. Secale.

I
Espiguetes amb 3-5 flors, la superior masculina, glumes amples, corià-

cies, ventrudes, multinèrvies, truncades, mútiques o aristades. 19.

,
Espiga articulada amb l'eix, caduca a la maturitat, glumes equilàteres,

) rodones al dors, truncades, amb 1-4 arestes. . 816. Aégilops.

I
Espiga no articulada, persistent, glumes inequilàteres, carenades, trun-

y cades o rodones, mútiques 817. Tríticum.

Espiga unilateral terminada per un feixet d'arestes molt llargues i

cargolades, gluma inferior cilíndrica, que abraça quasi totalment la

superior, espiguetes geminades, l'una sèssil i l'altra pedicel•lada,

20 ," cariòpside lliure, glabra, no canaliculada. . 763. Heteropogon.

I
Espiga no unilateral ni terminada per arestes cargolades, glumes

[ situades davant per davant, cariòpside adherent, peluda a l'àpex, cana-

\ liculada 21.

Espiguetes ternades, les laterals pedicel•lades, totes uniflores i herma-

frodites o bé la del mig hermafrodita i les laterals masculines o

neutres, glumes, i, generalment, les glumelies, aristades, raquis ±
1 fràgil 813. Hórdeum.

I

Espiguetes geminades o ternades, totes sèssils, triflores i hermafrodites,

glumes i glumelies mútiques, raquis no fràgil. . 814. |ÉlymuS.
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22

28

í-Espiguetes comprimides pel dors, freqüentment aristades, amb una flor

) fèrtil i una altra d'estèril, glumel•la inferior arrodonida. . . 23.

jEspiguetes comprimides pel costat o de glumes conduplicades, mútiques,
' amb 1-6 flors, glumel•la inferior carenada, espigues digitades. . 27.

Espiguetes polígames, les unes hermafrodites o femenines, sèssils, les

altres masculines o neutres, pedicel•lades, dues glumes quasi iguals,

més llargues que la flor, mútiques o la superior aristada, glumel•la

23 ( inferior llargament aristada 762. Andropogon.
j
Espiguetes compostes d'una flor superior hermafrodita i d'una altra

I d'inferior neutra o masculina, glumes quasi iguals, més curtes que

[ les flors, o molt desiguals, la inferior molt petita o nul•la. . . 24.

I Espigues alternes, dístiques, erectes ascendents, lígula nul•la o subs-

I tituïda per pèls 25.

j
Espigues digitades o alternes, a la fi obertes, lígula membranosa, flor

f estèril d'una sola glumel•la sempre mútica 26.

/Espigues curtes, distants, compostes d' 1-3 espiguetes, glumes quasi

I iguals, més curtes que les flors, llargament aristades, fulles ovades

\ lanceolades 757. Oplismenus.
25 /Espigues llargues, acostades, compostes de moltes espiguetes, glumes

I
molt desiguals, la inferior 3-6 vegades més curta, mútica o breument

f aristada, la superior igual a la flor estèril, fulles lanceolades linears.

756. Echinochloa.

Espigues irregulars, en nombre de 3-10, generalment violades, espi-

\ guetes ± distants, biseriades, l'una molt curtament pedicel•lada i

26 l'altra amb pedicel més llarg, cariòpside biconvexa 758. Digitària.

I
Espigues uniformes, en nombre de 2-7, verdes, espiguetes compactes,

biseriades, sèssils, cariòpside plano-convexa. 759- Pàspalum.

• Plantes anuals, d'arrel fibrosa, espigues acintades, espiguetes de 4-7 flors

I hermafrodites, glumes desiguals, blanquíssimes, glumel•les subiguals,

i hialines, la inferior amb 5-7 nervis, cariòpside rugosa.

) 760. Eléusine.
'

:
Plantes perennes, de rizoma llargament serpentejant, espigues linears,

/ espiguetes amb una flor fèrtil i una altra de rudimentària, glumes

quasi iguals, membranoses, glumel•les desiguals, membranoses, la

\ inferior més ampla, trinèrvia, cariòpside llisa. . 761. Cynodon.

I
Espiguetes en espiga tirsoide o en tirs + compacte 29.

JEspiguetes en panícula fluixa 4q.
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Gramínies.

(Espiguetes amb una sola flor fèrtil, a vegades acompanyada d'1-2 flors

29 I
estèrils rudimentàries 30.

fEspiguetes amb dues o més flors fèrtils 40.

(Espiga setosa, sedosa o eriçada d'agullons o arestes 31.
^

I
Espiga ni setosa, ni sedosa, sense agullons o arestes 3y.

(Lígula substituïda per pèls, espiguetes comprimides pel dors, plano-

convexes, glumes i glumel•les mútiques 32.
^ \ Lígula membranosa o molt curta, espiguetes comprimides lateralment,

f glumes i glumel•les aristades 3^.

('Espiga fluixa, purpúria, eriçada d'agullons ganxuts, espiguetes sense

pèls ni setes a la base, plantes anuals, ajagudes o, freqüentment,

32 radicants a la base, fulles pestanj-oses 753- TragUS.
] Espiga densa, no purpúria, espiguetes amb setes o llargs pèls a la base,
' plantes dretes o ascendents, fulles no pestanyoses 33.

Espiga verda, rossa o rogenca, aspra, espiguetes amb setes rígides i

I aspres a la base, glumes, a tot tirar, tan llargues com la flor, fulles

j
planes, plantes anuals 754- Setàl'ia.

^^
j
Espiga blanca sedosa, suau, espiguetes amb llargs pèls blancs i sedosos

I
que cobreixen les glumes, la meitat més llargues que la flor, fulles

\ acanalades, plantes perennes 7Ó6. Imperata.

'Glumes uninèrvies, llargament aristades, molt més llargues que la flor,

estigmes laterals, plantes anuals 35.
^^

j Glumes trinèrvies, aristades o mútiques, a tot tirar un terç més llargues

que la flor, estigmes terminals, plantes anuals o perennes. . 36.

'Fulles glabres, lígula llarga, espiga llarga i cilindràcia, pedicel de les

espiguetes articulat, glumes pestanj-oses, escotades, llargament aris-

tades, glumel•la inferior uniaristada 775- Polypógon.
"^•' (Fulles pubescents, lígula curta, espiga curta, ovoide, pedicel de les

espiguetes no articulat, glumes plumoses, llargament acuminades,

glumel•la inferior triaristada 776. Lagurus.

'Glumes, generalment, soldades per llur base, quasi iguals i quasi tan

llargues com la flor, mútiques, una sola glumel•la, la inferior, gene-

ralment urceïforme i amb una aresta inserida a la meitat inferior.

36 ', 749. Alopecurus.

j
Glumes lliures, iguals i més llargues que la flor, mucronades o arista-

des, dues glumel•les desiguals, primes, molt més curtes que les glu-

mes, no aristades 748. Phléum.
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Gramínies.

í Espiga fluixeta especialment durant la floració, glumes desiguals. 38.

^' (Espiga compacta, glumes quasi iguals 39.

'Espiga groguenca, olorosa, espiguetes amb una flor hermafrodita i dues

d'estèrils més llargues, piloses pestanyoses, aristades, dos estams,

dos estils llargs 745. Anthoxànthum.
**

] Espiga verda blanquinosa, inodora, espiguetes globuloses a la base, amb

una flor hermafrodita, tres estams i dos estigmes subsèssils.

774. Gastrídium

'Espiga allunyada de la fulla superior, espiguetes amb una flor herma

frodita i dues escames o flors rudimentàries, glumes quasi iguals

més llargues que la flor, carenades, manifestament alades i trinèrvies

39 <( 744. Phàlaris
Espiga freqüentment envolta per la fulla superior, espiguetes amb una

sola flor hermafrodita, glumes desiguals, més curtes que la flor, care

nades, uninèrvies 747- Crypsis

Espiguetes llargament aristades o amb algunes flors estèrils bracteï-

formes, tirs unilateral 41
^

I
Espiguetes mútiques o breument aristades, quasi sempre sense flors

f estèrils bracteïformes 44

íTirs compost únicament d'espiguetes fèrtils 42

41 /Tirs compost d'espiguetes fèrtils i d'altres d'estèrils bracteïformes

/ glumel•Ia inferior bidentada i aristada a l'àpex 43

' Cïluma inferior igual, a tot tirar, a la meitat de la superior o bé nul•la,

glumel•Ia fusiforme alenada, terminada per una aresta tan llarga com

ella 8o8.Vúlpia.
^ jGluma inferior igual a un quart de la superior, glumeUa convoluta

cilíndrica, bicuspidada, i terminada per una aresta la meitat més curta

que ella 809. Avellínia.

• Espiguetes fèrtils amb 2-7 flors hermafrodites, amb glumes acuminades

aristades, espiguetes estèrils sense glumes, reduïdes a diverses glu-

mel•les linears, dístiques pectinades 806. Cynosurus.

43 ^Espiguetes fèrtils amb una flor hermafrodita i una altra de rudimen-

tària, amb glumes acuminades aristades, espiguetes estèrils amb dues

glumes lanceolades aristades, glumel•les ovades, arrodonides o den-

ticulades a l'àpex 807. Lamàrckia.

í Glumes amb 5-7 nervis, mútiques 45.
(Glumes amb 1-3 nervis 46.
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(iraminies.

Plantes perennes, espiga llarga, cilindroide, blanquinosa i sedosa plu-

mosa, de glumel•la inferior llargament pestanyosa de la base a l'àpex.

797. Mélica (part).
"^ 'Plantes anuals, espiga curta, ovoide, verda, no sedosa plumosa, glu-

mel•la inferior transovada, bífida, peluda al dors i al marge fins als

tres quarts de la seva alçària 793- Schismus.

ÍGlumes més curtes que les flors 47,

Glumes iguals a les flors o més llargues 48.

/ Plantes perennes, tirs ovat dístic, glumes lanceolades, agudes, mútiques,

glumel•la inferior membranosa, entera, la superior bífida, estigmes

\ pubescents, cariòpside glabra 751. Oreóchloa.

47 'plantes anuals, tirs globulós, no dístic, glumes carenades, la inferior

amb 2-3 arestes, la superior amb una, glumel•la inferior coriàcia, ter-

minada per cinc arestes fortes i desiguals, la superior per dues arestes,

estigmes glabres, cariòpside pubescent a l'àpex. 752. Echinàría.

ÍEspiguetes amb 2-3 flors, tirs blavenc, glumes uninèrvies, glumel•la

inferior ovada, truncada, amb dues dents i tres arestes, plantes

40 perennes 750. Sesléria.

i Espiguetes amb 2-8 flors, gluraa superior trinèrvia, la inferior entera,

( mútica o bidentada i aristada, plantes perennes o anuals.

790. Koeléria.

í Espiguetes amb una flor fèrtil, sola o acompanyada d' 1-2 flors estèrils

49 / ± rudimentàries 50.

/Espiguetes amb dues o més flors fèrtils 68.

!

Espiguetes geminades o ternades, heteromorfes, una de fèrtil i sèssil

i les altres estèrils i pedicel•lades, plantes de gran talla. ... 51.

Espiguetes solitàries o aglomerades, homomorfes, pedicel•lades. . 53.

Branques de la panícula simples, espiguetes geminades a l'extrem de

les branquetes, rodejades a la base d'un borrall de pèls rogencs, fulles

de 2-4 mm d'ample 762. Andropogon (part).
''

] Branques de la panícula dividides, espiguetes solitàries, geminades o

ternades a l'extremitat de les branquetes, glabres o amb pèls blancs

a la base, fulles de 6-30 mm d'ample 52.

Panícula verda, groguenca o virolada, espiguetes sense pèls a la base,

glumes tridentades o com rosegades a l'àpex, glumel•les hialines, fulles

planes, glabres 764. SÓrghum.
-^

] Panícula blanca sedosa, espiguetes rodejades de llargs pèls blancs, se-

doses, glumes acuminades, glumel•la inferior membranosa, fulles aca-

nalades, pestanyoses a la base 765. Krianthus.
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Gramínies.

ÍGlumes nul•les o diminutes, espiguetes uniflores, hermafrodites. 54.
'^^ ÍGlumes tan llargues com les flors o més llargues 55.

(Plantes anuals, tija i branques de la panícula dretes, dues glumes pe-

tites, glumella inferior amb cinc nervis, mútica, mucronada o aris-

tada, la superior trinèrvia, sis estams 740. Oryza.
**

j
Plantes perennes, tija radicant inferiorment, branques de la panícula

ascendents, glumes nul•les, glumel•la inferior trinèr^'ia, mútica, la

superior uninèrvia, tres estams 741- Leérsia.

ÍFlor fèrtil acompanyada d'1-2 flors masculines molt visibles. . 56'

55 ^Flor fèrtil solitària, rarament acompanyada d'1-2 flors rudimentàries.

59.

Plantes glabres, panícula ramiíicada, pauciflora, fluixa, espiguetes amb

,
dues flors, la superior estèril, glumes convexes, amb 5-7 nervis, glu-

'^ \ mel•la inferior mútica, no pestanyosa. 797- Mélica (part),

f Plantes + peludes, panícula generalment molt compacta. . 57.

Espiguetes comprimides pel dors, mútiques, glumes convexes, la su-

perior amb 5-9 nervis, glumelles coriàcies, mútiques, llises, ia inferior

57 ' amb 5-7 nervis, la superior binèrvia 755. Panícum.
I
Espiguetes comprimides lateralment, aristades, glumes carenades, uni-

nèrvies o trinèrvies, glumelles no coriàcies 58.

Panícula glabra, de branques ascendents, glumes desiguals, glumel•la

inferior de la flor masculina amb una aresta dorsal a la base, forta,

llarga i geniculada torçada, la de la flor hermafrodita amb una aresta

dorsal a l'àpex, curta i feble, cariòpside peluda a l'àpex.

58
<!

788. Arrhenàtherum.

I

Panícula pubescent, de branques obertes, glumes quasi iguals, glumel•la

inferior obtusa, amb una aresta dorsal geniculada o ganxuda en la

flor masculina, la superior emarginada dentada, cariòpside glabra.

789. Holcus.

'Espiguetes un poc comprimides pel dors, amb una sola flor, glumes amb
3-7 nervis, glumel•la inferior coriàcia, lluent 60.

^
j
Espiguetes comprimides lateralment, carenades, glumes uninèrvies o

trinèrvies, glumel•la inferior peluda o glabra a la base. . . . 6 1.

'Glumes amb 3-7 nervis, més llargues que la flor, glumel•la inferior amb
una aresta dorsal a l'àpex, articulada i molt caduca, tres glumèl•lules.

60 ( 782. Piptàtherum.
ÍGlumes trinèrvies, a penes més llargues que la flor, glumella inferior

I mútica, dues glumèl•lules 781. Mílium.
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PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Grainínies.

Espiguetes amb la flor llargament aristada o rodejada de pèls a la base,

glumes quasi iguals i majors que la flor 62.

Espiguetes amb la flor mútica o aristada, glabres o amb pèls molt curts.

67.

Panícula estesa i a la fi contreta, llarga, glumes carenades, mútiques,

glumel•les membranoses 63.

Panícula espiciforme, glumes aristades o mucronades, glumel•la inferior

+ coriàcia 64.

Panícula violàcia groguenca, glumel•la inferior carenada, escotada i den-

[
tada, amb aresta dorsal, pèls de la base més llargs que ella, la superior

\ petita o nul•la, dues glumèl•lules, lígula oblonga.

769. Calamagrostis.
, Panícula argentada groguenca, glumel•la inferior arrodonida, bífida i

I amb una aresta terminal, pèls de la base quatre vegades més curts

' que ella, la superior més curta, tres glumèl•lules, lígula molt curta.

777. Lasiagrostis.

Espiguetes mútiques, glumel•la inferior subcoriàcia escariosa, carenada,

bidentada mucronada, amb pèls a la base tres vegades més curts que

ella, fulles convolutes junciformes, plantes dels arenys marítims.

771. Psamma.
Espiguetes aristades, glumel•la inferior coriàcia, amb aresta terminal,

breument barbuda, plantes muntanyenques, de llocs àrids. . 65.

Flors subsèssils, glumel•les desiguals, la inferior, que no envolta la

superior, amb aresta recta, de poc més d'i cm, lígula quasi nul•la.

g- ) 778. Aristella.

1 Flors sostingudes per un pedicel gruixut i pelut, glumel•les quasi iguals,

I

la inferior, que envolta totalment la superior, amb llarga aresta ter-

\ minal geniculada o retorta inferiorment 66.

/ Glumel•la inferior coriàcia, la superior entera, tija nuosa, fulles ligulades.

66 ,
779^ Stipa.

Kilumel•les membranoses, la superior bicuspidada, tija sense nusos, fulles

\ sense lígula 780. Macrochloa.

Lígula membranosa, glumes quasi iguals, la superior més llarga que

I la flor, glumel•la inferior truncada dentada, mútica o aristada, amb

) 3-5 nervis, pericarpi adherent 772. Agrostis.
1 Lígula substituïda per pèls, glumes desiguals, la superior més curta

f que la flor, glumel•la inferior aguda, mútica, trinèrvia, pericarpi que

\ es desprèn fàcilment 773. Sporóbolus.
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71

Gramínies.

Flors rodejades a la base de llargs pèls blancs, panícula gran, a la ti

pilosa sedosa, plantes de gran talla (3-5 ra) i robustes (almenys

68 ( d'i cm de diàm.) 69.

i Flors glabres o rodejades de pèls curts, panícula mai pilosa sedosa,

[
plantes de menor talla i robustesa 71.

Fulles linears acanalades, lígula lanceolada, glumes mucronades aris-

I tades, el doble més curtes que les flors, quasi iguals i breument aris-

1 tades, la inferior coberta de pèls just fins a la meitat.

69 N^ 770. Ampelodesmos.
Fulles amples, planes, lígula molt curta o formada de pèls, glumes

agudes, tan llargues com les flors o poc menys, glumelies molt des-

iguals 70.

Lígula molt curta, glumes tan llargues com les flors, iguals, glumella

inferior tota coberta de pèls blancs, trífida, el doble llarga que la

superior 767. Arundo.
70 <" Lígula formada de pèls, glumes més curtes que les flors, desiguals,

glumel•les glabres, però amb llargs pèls al raquis, la inferior llarga-

ment acuminada alenada, 3-4 vegades més llarga que la superior.

768. Phragmites.

Glumes grans, que envolten les flors, rarament més curtes que aquestes

i aleshores la glumel•la inferior amb una aresta dorsal geniculada.

72.

Glumes sempre més curtes que les flors 77.

/^Espiguetes mútiques, amb 2-6 flors fèrtils, articulades i caduques, que

I porten dos feixets de pèls a llur base, glumes coriàcies, tan llargues

72 X com les flors, agudes, glumel•la inferior pestan3'osa, tridentada.

) 805. Danthónia.
( Espiguetes aristades, aresta al dors de la glumella 73,

(Físpiguetes grans o petites, amb 2-6 flors, arestes llargues, sortides,

geniculades, torçades, plantes, generalment, peludes. . . . 74.
'

J
P/spiguetes diminutes, amb dues flors, arestes curtes, poc sortides, gene-

ralment rectes, plantes glabres 75.

'Espiguetes de 6-40 mm, glumes amb 1-3 o bé 7-1 1 nervis, glumel•la

inferior +coriàcia, ovari i cariòpside peluts, aquesta solcada.

74 / 786. Avena.

I
Espiguetes de 3-6 mm, glumes amb 1-3 nervis, glumel•la inferior mem-

branosa, ovari i cariòpside glabres, aquesta sense solc.

787. Trisétum.
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Gramínies.

'Plantes perennes, glumes quasi tan llargues com les flors, glumel•la

inferior truncada, irregularment tri- o quinquedentada, cariòpside

75 / lliure, plana a la cara interna 785. Deschàmpsia.
I Plantes quasi sempre anuals, glumes més llargues que les flors, glu-

mel•la inferior entera o bífida, cariòpside adherent, canaliculada. 76.

Glumes uninèrvies, glumel•la inferior entera, amb l'aresta inclusa, ar-

i ticulada, amb un anell de pèls a la meitat, claviforme.

]
783. Corynéphorus.

'
\ Glumes uni- o trinèrvies, glumel•la inferior acuminada, quasi sempre

I
bífida, aresta exerta, geniculada, però ni articulada ni claviforme.

\
784. Aira.

(Glumel•la inferior bífida o escotada, quasi sempre amb una aresta dorsal

pròxima a l'àpex, cariòpside peluda 78.
'

' \ Glumel•la inferior entera o truncada denticulada, mútica o bé amb una

[ aresta terminal, cariòpside, quasi sempre, glabra 79.

Espiguetes, generalment, dilatades a l'àpex després de la floració, glu-

mes desiguals, uni- i trinèrvies, glumel•la inferior fusiforme, alenada,

,
carenada, bidentada o bífida 8 1 1. BromuS.

'
I Espiguetes contretes a l'àpex després de la floració, glumes quasi iguals,

I amb 3-5 i 7-g nervis, glumel•la inferior semicilíndrica, arrodonida,

\ escotada 812. Serrafalcus.

( Lígula substituïda per pèls, glumes desiguals, carenades, agudes. 80.

I
Lígula membranosa, allargada o molt curta 82.

í
Plantes anuals, espiguetes de 4-10 flors, glumes uni- i trinèrvies, glu-

V mel•la inferior ovada, carenada i caduca a la maturitat, la superior

80 < persistent més temps sobre l'eix 795. Kragrostis.
/ Plantes perennes, espiguetes de 2-5 flors, violades, caduques, glumel•la

'., inferior convexa o carenada 8 1.

'Tija llargament nua a l'àpex, panícula llarga, a la fi estreta i bastant

densa, eix de les espiguetes glabre, glumes uninèrvies, glumel•la

inferior convexa, mútica, glabra 803. Molínia.

81 (Tija fullosa fins a la inflorescència, panícula curta, ampla i fluixa, eix

de les espiguetes pelut, glumes amb 1-3 nervis, glumella inferior

carenada, terminada en aresta curta, amb pèls curts a la base i entre

el marge i el nervi lateral fins als dos terços. 804. Diplachne.

í Glumel•la inferior convexa i arrodonida pel dors, no carenada, plantes

82 < glabres 83.

Kjlumella inferior carenada, glumes amb 1-3 nervis 85.
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83

84

Gramínies.

/ Espiguetes penjants, ovades, glumes patents, quasi iguals, còncaves

I ventrudes, amb 3-9 nervis, glumel•la inferior també còncava ventruda,

cordiforme a la base, la superior truncada 796. Briza.

I

Espiguetes dretes, al principi cilindroides i després comprimides, glu-

mes erectes, desiguals, amb 1-3 nervis, glumel•la inferior semicilín-

drica 84.

Glumes uninèrvies, glumel•la inferior membranosa, herbàcia, amb 5 o

bé 7-1 1 nervis sortits, mútica, cariòpside lliure, plantes aquàtiques o

de llocs humits 792. Glycéria.

I

Glumes amb 1-3 nervis, glumel•la inferior membranosa, subcilíndrica,

amb cinc nervis i, quasi sempre, amb una aresta terminal, cariòpside

adherent, plantes, generalment, de llocs àrids. . 810. Festuca.

(Espiguetes, freqüentment, aristades, subsèssils o amb pedicels curts,

gruixuts, trígons, en panícula, generalment, unilateral. . . gg.

\ Espiguetes sempre mútiques, pedicels prims, cilíndrics, panícula rara-

f ment unilateral 89.

/Plantes perennes, panícula unilateral, espiguetes aristades, en gloraèruls

compactes, cariòpside lliure 87.

I

Plantes anuals, panícula subunilateral o divaricada, espiguetes múti-

ques, no densament aglomerades, cariòpside adherent. . . . 88.

(Rizoma estolonífer, tiges ajagudes, fulloses fins a l'àpex, lígula formada

I per una corona de pèls, panícula espiciforme, glumel•la superior molt

I
ampla, trilobada, de lòbuls arrodonits. . . . 801. Aeluropus.

iRizoma fibrós, tiges dretes, llargament nues a l'àpex, lígula membra-

I
nosa, lacerada, panícula ampla, glumel•la superior bífida, de lòbuls

1 aguts 802. Dàctylis.

! Panícula divaricada, ampla, fràgil, amb una espigueta a cada bifurcació,

flors molt caduques, glumel•la inferior amb els nervis laterals molt

sortits, cariòpside no canaliculada 799. Cutàndia.

I

Panícula sub-unilateral, estreta, no fràgil, sense cap espigueta a les

bifurcacions, flors no caduques, cariòpside caniculada.

800. Scleropoa.

[^Glumes agudes, glumel•la inferior amb cinc nervis, cariòpside trígona.

g ; 794- Poa.
^

\ Glumes obtuses, glumel•la inferior amb tres nervis, cariòpside no trígona.

90.

85

86

87

88
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Gramínies.

/ Plantes perennes, de llocs humits, amb rizoma estolonífer, fulles planes,

I branques de la panícula semiverticil•lades, glumes desiguals, la supe-

) rior dilatada a l'àpex, i trinèrvies 791. Catabrosa.
o o •

^
I Plantes anuals pròpies del litoral, d'arrel fibrosa, fulles filiformes i

I
cargolades, branques de la panícula repetidament tricotòmiques, glu-

^ mèlies molt desiguals, ovades, amb 1-3 nervis. . 798. Sphenopus.

Gènere 740. ORYZA L.

(Nom grec de l'arròs.)

Flors en panícula penjant després de la floració, de branques filiformes,

dretes, espiguetes uniflores, hermafrodites, amb dues glumes petites i còn-

caves, dues glumelles comprimides, carenades, glabres o pubescents, verdes

purpuresceuts, la inferior amb cinc nervis, generalment aristada a l'àpex, la

superior trinerve, sis estams, dos estils, estigmes plumosos, cariòpside blanca,

oblonga comprimida, tancada dins les glumel•les. Plantes anuals, aquàtiques,

oriündes de la índia, amb la tija de 5-12 dm i les fulles linears (5-10 mm),
estretes, llargues, aspres, amb la lígula oblonga, entera o lacerada.

2,849. — O. sativa L.

(del Uiilt sativus, satiii, perquè és phnita culti-

vada.)

Sinonímia. — Arròs ; cast., arroz
; /)., riz.

Oryza sativa

Geografia. — Cultivada a l'Hospitalet, als Alfacs i a l'Empordà (Costa)

Agost-Oct.
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Gènere 741 — LEERSIA SOL.

(Gènere dedicat a Johann Daniel Leers, botànic alemany del segle xviii.)

Flors en panícula difusa de branques capil•lars, flexuoses, pàtulo-ascen-

dents, espiguetes uniflores, hermafrodites, comprimides, molt caduques, glu-

mes nul•les, dues glumel•les iguals, carenades, connivents, agudes, enteres,

sense aresta, la inferior més ampla i trinèrvia, la superior uninèrvia, tres

estams, dos estils curts, estigmes plumosos, cariòpside lliure, molt compri-

mida, obliquament oblonga. Plantes perennes, de 5-12 dm, estoloníferes, de

tija prostrada i radicant a la base i peluda als nusos, fullesi amplament linears

(4-10 mm), llargament embeinadores, aspres, amb lígula curta i truncada.

2,850. — L. oryzoídes Sw.

(semblant a l'Oryza.)

Sinonímia. — Herba peluda ; cast., pluina

de garza.

Leérsia oryzoídes

Geografia. — Vores de recs i canals : Devesa de Girona, llacunes de Roses, Cas-

telló d'Empúries (Vay.). la Cellera (Cod.!), Manlleu (Sen.!) — Abril-Set.
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Gènere 742. — LYGEUM L.

(Del g^ec Xuyóeiv doblegar, per tenir les fulles molt flexibles i resistents, emprades

per a teixir estores i sàrries.)

Flors en nombre de 2-3, hermaírodites, soldades inferiorment en un tub

cartilaginós recobert de pèls sedoses i tancades en una espata univalva, sense

glumes i amb dues glumel•les quasi iguals, subcoriàcies, tres estams, dos es-

tils, cariòpside oblonga, plano-convexa. Planta perenne, glauca, amb rizoma

horitzontal cobert d'escames blanquinoses, que produeix inferiorment fibres

gruixudes i flexuoses i superiorment tiges de 2-5 dm, simples, cespitoses,

dretes, i estriades ; fulles inferiors imbricades, sense limbe, llargament em-

beinadores, les altres junciformes, rígides, acuminades, vulnerants, rectes

o encorbades, acanalades, aspres al marge.

2,851. — L. Spàrtum L.

(és una mena (f'espart : /'Spartum herba al-

terum, de l'Ecluse.)

Sinonímia. — Espart bord ; cast., albardín,

esparto bastardo.

Lygeum Spàrtum

Geografia. — Terrenys guixencs, margosos i salobrencs de l'Urgell i la Segarra:

Voltants de Lleida = Balaguer, les Avellanes (Costa), Castelló de Farfanya (Bub.),

Cardona, Puig-reig (Puj., C.!), Miralcamp (Sen.) — Abr.-Juny.
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Gènere 743. — ZEA L.

(Ue Çéa o Çeií, noms grecs de diversos cereals.)

Plantes anuals, monoiques, de flors masculines en espigues agrupades en

una panícula terminal, les femenines en espigues axil•lars grans, cilíndriques,

rodejades per amples espates, glumes i glumelles quasi iguals, mútiques, tres

estams, estil únic, filiforme, molt llarg (12-20 cm), cariòpside globosa reni-

forme. Planta amb la tija d'1-2 m, medul•losa i fulles lanceolades acuminades,

ciliades i aspres.

2,852. — Z. Mays L.

(de mahís, nom caribe del blat de moro.)

Sinonímia. — Blat de moro, blat de la índia,

moresc, dacsa, panís de la índia ; cast., maíz.

Zea Mays

Geografia. — Originària del Paraguai, hom la cultiva a les terres frescals de tot

el país, fins a les valls pirenenques. — Jul.-Oct.
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Gènere 744 — PHÀLARIS L.

(De línXapíç, nom grec d'una gramínia, derivat de (caXapa, pompó, per la forma de la

inflorescència.)

Espiguetes comprimides, uniflores, acompanyades de dues escames més
curtes, agrupades en un tirs espiciforme o en una panícula, glumes quasi

iguals, més llargues que la flor, trinèrvies, carenades i amb la carena, fre-

qüentment, alada, glnmel•les un poc desiguals, també carenades, la inferior

més ampla, amb cinc nervis, la superior birièrvia, tres estams, estigmes ter-

minals, cariòpside lliure, eHipsoide. Plantes anuals o perennes, de fulles

planes, amb lígula ovada o bé oblonga, glabres.

Flors en panícula llarga, lobulada, estesa a la florescència, glumes de

carena àptera 2,853. Ph. arundinàcea.
Flors en tirs espiciforme, sempre contret, glumes de carena alada. 2.

(Plantes perennes, amb rizoma gruixut, beina de la fulla superior feble-

ment inflada 3.

j
Plantes anuals, amb arrel fibrosa, beina de la fulla superior sensible-

' ment inflada 5,

(Rizoma fibrós, fulla superior de limbe curt nul, glumes transovades,

d'ala entera o bé truncada obliquament a l'àpex, glumel•les peludes,

deu vegades més llargues que les escames. . 2,854. Ph. truncata.

Rizoma nuós tuberculós, fulla superior de limbe ben desenvolupat,

escames més curtes 4.

/'Glumes aristades, amb l'ala rosegada dentada, pedicel poc més curt que

I
l'espigueta 2,855. Ph. caeruléscens.

I

Glumes simplement agudes, amb l'ala entera o denticulada, pedicel molt

més llarg que l'espigueta 2,856. Ph. nodosa.

;' Panícula oblonga, pedicels iguals, almenys, a la quarta part de l'espi-

gueta, glumes lanceolades, acuminades o aristades 6.

Panícula ovoide, pedicels quasi nuls, glumes ovades, breument mucro-

nades 7-

Tija nua a l'àpex, beina superior distant de l'espiga, glumes lanceolades

agudes, d'ala ampla, rosegada dentada a la meitat superior.

2,857. Ph.Pmínor.

Tija fuUosa fins a l'àpex, beina superior espatiforme i abraçadora de

la inflorescència, glumes lanceolades acuminades, aristades, d'ala en-

tera i prolongada en punta 2,858. Ph. paradoxa.
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FLORA DE CATALUNYA

Gramínies. G. 744. - Phalaris.

ÍTija llargament nua a l'àpex, glumelles sis vegades més llargues que

I
les escames 2,859. Ph. brachystachys.

' \Tija breument nua a l'àpex, glumel•les dues vegades més llargues que

les escames 2,860. Ph. canariensis.

2,853. — Ph. arundinàcea. L. — Bal-

dingera arundinàcea Dum.

(és el Gramen arundinaceum spicatum de Ba-

uhin; arundinaceus, semblant, per la seva ta-

lla, a /'Arundo, la canya.)

Perenne, de rizoma serpentejant, tija de

8-15 dm, dreta, robusta, glabra, fulles llargues

i amples (1-2 cm), aspres al marge, de beina

no inflada, lígula ovada, obtusa, panícula llarga

i lobulada, estesa a la florescència i després con-

treta, verdosa o violàcia, espiguetes uniflores,

comprimides, acompanyades de dues escames

pestanyoses molt més curtes que la flor, glumes lanceclades, agudes, trinèr-

vies, quasi iguals, de carena àptera, glumel•les glabres, lluents, carenades,

la superior binèrvia, la inferior quinquenèrvia.

var. picfa L. — Fulles amb ratlles blanques longitudinals.

Geografia. — Vores de les aigües: Lleida (Coinpfi.!) ; llacunes de Palau, Castelló

(Vay.), Olot (Bolòs, Hb.) ; Argelés (Gaut.). La var. picta, freqüentment cultivada

amb el nom de cintes (i). — .Tuny.

Fhalaris arundinàcea

2,854. Ph. truncata Guss.

(per l'ala de les glumes truncada al capda-

munt. )

Perenne, rizoma fibrós, curt, gruixut, tija

de 4-8 dm, dreta, glabra, fulles linears, estre-

tes (2-3 mm), planes, la superior de beina poc

inflada, amb limbe curt o nul, lígula oblonga,

tirs espiciforme, oblongo-cilíndric, dens, blan-

quinós o violat, glumes transovades , carenades

en llurs dos terços superiors, d'ala entera,

ampla i obliquament truncada a l'àpex, glu-

mel•les peludes, escames molt petites, unes deu

vegades més curtes que la jlor.

(i) L» Ph. arundinacta es freqfltnt > l'ürgell, a les vore» dels reci, fins a les Borges Blanques; també als marges dels

Arrossars del Delta de l'Ebre (F, Q.).

Phalaris truncata
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Gramínies. G. 744. - Phalaris.

Geografia. — Llocs incultes de la regió mediterrània : Voltants de Barcelona, en

llocs humits (Compn.) — Maig-Juny.

Phalaris caeruléscens

2,855. — Ph. caeruléscens Desf. —
Ph. bulbosa Cav.

(del llalí caerulescere, blavejar, al•ludint a la

coloració de la inflorescència.)

Perenne, amb rizoma format per 1-2 iuber-

cles superposats, tija de 4-10 dm, dreta o as-

cendent, glabra, llargament nua a l'àpex, fu-

lles linears, amples de 3-4 mm, beina superior

lleugerament inflada, tirs oblong o cilíndric,

dens, blavenc o violat, pedicels un poc més

curts que les espiguetes, glumes lanceolades,

actiniinadcs arislades, carenades en llur meitat

o en llurs dos terços superiors, d'ala rosegada denticulada, glumel•les glabres,

escames molt petites, unes sis vegades més curtes que la flor.

Geografia. — Camps i terrenys humits de la regió mediterrània: Terrassa, molt

rara = Barcelona (Colm.), Montpeller, Seta (Husn.) — Maig-Jul.

2, 856.— Ph. nodosa L.— Ph. bulbosa L.

(del llalí nodosus, iiiiós, al•ludint a les tubero-

silats de la base de la tija; bulbosa, de bulbo-

sus, bulbós, per la mateixa raó.)

Perenne, amb el rizoma format per 2-4 tu-

bercles superposats més petits que en l'espècie

anterior, tija de 4-12 dm, dreta o ascendent, nua

a l'àpex, fulles linears, amples de 3-6 mm, la

beina de la superior poc o no gens inflada,

lígula oblonga, tirs cilíndric, atenuat, verdós,

pedicels marcadament més curts que les espi-

guetes, glumes lanceolades agudes, carenades, amb una ala des de la base a

l'àpex, estreta, entera o breument denticulada, glumel•les peludes, d\tes esca-

mes molt petites, una de les quals arriba a un terç de la flor.

Geografia. — Vores de camins, camps, de la regió mediterrània: De Figueres a

Castelló d'Empúries, rara (Vay.), Roses (Bub.), Montpeller (Husn.) — Juny.

Pnelarit nodosa
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Gramínies.

FLORA DE CATALUNYA
G. 744. - Phalaris.

2,857. — Ph. mínor Retz.

(per la seva talla relativament petita.)

Anual, d'arrel fibrosa i tija de 3-5 dm, dreta,

prima, glabra, nua a l'àpex, fulles linears, am-

ples de 3-6 mm, la beina de la fulla superior

inflada, lígula oblonga, tirs oblong o bé oblon-

go-cilíndric, truncat a la base, d'un blanc ver-

dós, pedicels marcadament més curts que les

espiguetes, glumes ovades lanceolades, agudes,

carenades, amb l'ala ampla, rosegada dentada a

la meitat superior, glumel•les peludes, dues esca-

mes molt petites, una de les quals arriba a un

terç de la flor.

Geografia. — Llocs arenosos i lierbosos de la regió mediterrània : Terrassa, abun-

dant a les hortes de mig^dia = Cardona (Puj., C. !), l'Ametlla (Sen.!), Ribesaltes

(Caut.) — Maig-Ag.

Phalaris minor

2,858. — Ph. paradoxa L.

(paradoxa, paradoxal, per tenir en cada fasci-

cle una sola espigueta terminal fèrtil i neutres

les altres, caràcter fora del comú en el gènere.)

Anual, amb l'arrel fibrosa i la tija de 2-6 dm,

prostrada ascendent, simple oramificada, fuUosa

fins a l'àpex, fulles linears, amples de 4-6 mm,
beina de la superior espatifcrme i abraçadora

de la base de la inflorescència, lígula lanceola-

da, tirs oblongo-transovoide, pedicels tan llargs

com les espiguetes, glumes lanceolades, acu-

minades aristades, amb 3-4 nervis per banda i

gmb Vala entera, allargada en punta a la meitat superior, glumel•les glabres-

cents, escames molt petites, 10-12 vegades més curtes que la flor.

Geografia. — Camps i prats de la regió mediterrània ; Terrassa, en una horta, molt

rara = Castelló d'Empúries (Bub.), Barcelona, a la Farola, Vallvidrera, cap a Horta

(Sen.!); litoral de Salces, molt rara (Gaut.) — Maig-Juuy.

Phalaris paradoxa
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PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Gramínies. G. 744. - Phalaris.

2,859. — Ph. brachystachys Link

(del grec ppa/uç, curt i otaxuç, espiga, per la

curtedat de la inflorescèvcia.)

Anual, d'arrel fibrosa i tija de 3-S dm, dreta,

glabra, bastant llargament nua a l'àpex, fulles

amples de 4-8 mm, la superior amb la beina

inflada, lígula oblonga, tirs uvoide, dens, d'un

verd blanquinós, pedicels quasi nuls, glumes

transovades, curtament mucronades i alades en

llur meitat superior, amb Vala ampla, entera o

dentículada i obliquament truncada, glumel•les

peludes, escames molt petites, sis vegades més

curtes que les flors.

Geografia. — Camps i llocs areuosos de la regió mediterrània : el Papiol, Prat de

Llobregat = Prop de Barcelona (Trèni. !, in Hb. Cad.), Cabanes (Sen.) — Maig-Juny.

Phalaris brachystachys

2,860. — Ph. canariensis L.

(per haver-se emprat la grana d'aquesta planta,

des de temps immemorial, com a aliment dels

canaris.)

Sinonímia,

cès, alpiste.

Escaiola ; cast., alpiste
; fran-

Phalaris canariensis

Anual, d'arrel fibrosa i tija de 4-10 dm, dre-

ta, glabra, simple o ramificada, fulles linears

o linears lanceolades, amples de 5-7 mm, la su-

perior amb la beina molt inflada, lígula oblon-

ga, tirs ovoide, dens, d'un verd blanquinós, pe-

dicels quasi nuls, glumes ovades, breument mucronades, d'ala ampla, entera

o denticulada i obliquament truncada a la meitat superior, glumel•les peludes,

escames lanceolades, blanquinoses, uninèrvies, iguals a la meitat de la flor.

Geografia. — Cultivada i subespontània. — Primavera.
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FLORA DE CATALUNYA

Gènere 745. — ANTHOXANTHUM L.

(Del grec avSoi; , flor, i Çav^ót;, groc, al•ludint al color groguenc de la inflorescència en

l'espècie següent.)

Flors en espiguetes comprimides, uniflores, amb dues altres flors rudimen-

tàries estèrils, reunides en un tirs espiciforme fluixet, oblongo-cilíndric,

oiorós, glumes molt desiguals, carenades, mucronades, la inferior uninèrvia,

la superior trin'èrvia, gran, glumel•les petites, membranoses, glabres, les de

les flors estèrils peludes, aristades, dos estams, estigmes terminals, cariòpsi-

de ovoide aguda, comprimida, glabra, lluent. Planta perenne, de rizoma flbrós

i tija d'i-8 dm, dreta o geniculada ascendent, amb fulles linears, de 3-5 mm
d'ample, pestanyoses a l'àpex i a la beina, lígula oblonga.

2,861. — A. odoràtum L.

(perquè, degut a la cumarina que contenen

totes les seves parts, és planta olorosa.)

Sinonimia. — Agram d'olor ; cast., grama

de olor.

Anthozantbum odoràtum

Geografia. — Boscos i llocs herbosos, des de la costa a la zona alpina del Pireneu.

Abr.-Jul.
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Gènere 746. — MÍBORA ADANS.

(Sembla format per pur caprici d'Adanson.)

Espiguetes molt breument pedicel•lades, solitàries, comprimides, uniflo-

res, en espiga linear, rogenca, subunilateral, glumes quasi iguals, oblongues,

obtuses, mútiques, arrodonides, uninèrvies, glabres, un poc més llargues

que la flor, glumel•les quasi iguals, arrodonides al dors, molt peludes pesta-

nyoses, la inferior amb cinc, la superior amb dos nervis, tres estams, dos estils

soldats a la base, estigmes peluts, cariòpside transovoide, petita, lliure i

glabra. Planta anual, d'arrel fibrosa i tija de 4-12 cm, dreta, filiforme o

capil•lar, amb fulles curtes, linears, canaliculades, i lígula oblonga.

Mibora mínima

2,862.— M. mínima Desv.— M. verna

P. B.

(mínima, per ésser »ioli petita; verna, perquè

és planta vernal.)

Geografia. — Camps arenosos : Vidreres = Empordà (Salv. !), Darnius (Bolòs)

la Junquera, Agullana, Campmany, Vilarnadal, etc. (Vay.), Sant Feliu de Guíxols

(Bub.), Sureda (Conill!) — Abr.-Maig.
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FLORA DE CATALUNYA

Gènere 747. — CRYPSIS AlT.

(Del grec xpjTiTcív, amagar, per la inflorescència sovint envolupada per la beina de

la fulla superior.)

Espiguetes comprimides, amb una sola flor hermafrodita, breument pedi-

cel•lades, en tirs espiciforme freqüentment envoltat a la base per les fulles

superiors, glumes quasi iguals, carenades, uninèrvies, mútiques, subobtuses,

més curtes que la flor, glumel•les un poc desiguals, obtuses, la inferior més
llarga, amb un nervi verd, la superior amb 1-2 nervis, 2-3 estams, dos estils,

estigmes plumosos, cariòpside ovoide o bé oblonga, lliure, glabra. Plantes

anuals, de fulles curtes, planes i lígula reemplaçada per pèls.

''i~irs hemisfèric, rodejat per les beines de les dues fulles superiors, dos

I <; estams 2,863. C. aculeata.
Tirs més llarg, exert o rodejat per una sola beina, tres estams. . 2.

[^Tirs ovoide o bé oblong, beina superior molt inflada a la base del tirs.

, 2,864. C. schenoídes.

I
Tirs cilíndric, beina superior poc inflada, tirs exert.

2,865. C. alopecuroídes.

2,863. C. aculeata Ait.

(del llalí aculeatus, aculeat, al•ludint a les pun-

tes de les fulles superiors que rodegen la inflo=

rescència.)

Arrel fibrosa, tija de 5-35 cm, prostrada es-

tesa, ramificada, comprimida, estriada, glabra,

fulles acuminades alenades, de 2-4 mm d'ample,

esteses, glauques, amb la beina inflada, tirs

hemisfèric, més ample que llarg, verdós, rode-

jat per les beines de les dues fulles superiors

molt inflades, glumes amb la carena aspra, flor

molt breument pedicel•lada, glumel•les glabres,

la inferior un poc més llarga i amb un ner\'i fort, verd, la superior amb 1-2

nervis poc marcats, dos estams, cariòpside oblonga.

Geografia. — Llocs arenosos, humits, del litoral: Can Tunis; Prat de Llobregat,

al peu de Can Esquerrà de l'Africa = Cadaqués (Trèm.), litoral de Salces a Argelés

(Gaut.) — Jul.-Ag.

Crypsis aculeata
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PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES
Gramínies. G. 747. - Crypsis.

Crypsis schoenoídes

2,864. — C. schoenoídes Lamck.

(és el Phleum schoenoídes de hinné, així ano-

menat perquè té una retiranca amb Vespècie
' anterior, TSchoenus aculeatus linneà.)

,

Arrel fibrosa, tiges de 5-30 cm, esteses o as-

cendents, simples o ramificades, fulles curtes,

esteses, glauques, aspres, amb les beines infla-

des i la lígula substituïda per pèls, tirs espici-

jorme, ovoide o bé oblong, d'un verd blanqui-

nós o violaci, rodejat a la base per la beina de

la fulla superior, glumes desiguals, acumina-

des, aspres o breument pestanyoses a la carena,

flor molt breument pedicel•lada, glumel•les desiguals, poc més llargues que les

glumes, la superior uninèrvia, tres estams.

Geografia. — Llocs humits del litoral de la Mediterrània: Roses, Castelló d'Em-
púries, Argelés (Bub.) — Jul.-Oct.

Crypsis alopecuroldes

uninèrvia, aspra a la meitat

estams, cariòpside ovoide.

2,865. — C. alopecuroídes Schrad.

(pel seu aspecte d'Alopecurus.)

Arrel fibrosa, tiges de 5-30 cm, esteses o

ascendents, simples o ramificades, estriades,

glabres, fulles linears, de 2-4 mm d'ample, acu-

minades, verdes o glaucescents, esteses, beines

cilíndriques, + violàcies, estriades, la superior

un poc inflada, tirs oblong o cilíndric, d'un vio-

lat negrós, al principi envoltat a la base per la

beina de la fulla superior, després exert, glu-

mes aspres o breument pestanyoses a la carena,

obtusiúscules, flors sèssils, glumella inferior

superior del nervi, la superior binèrvia, ires

Geografia. — Vores arenoses dels estanys : Vall d'Aran, abundant vora les aigües

estancades del Pla de Beret (Llen !) — Ag.

N, B. No citada al Prodomus ni pels autors catalans ni per Lap., Zett., Bub.,

Gaut., la creiem nova per a la flora espanyola (V. Cad., Not. Fitogeogr. crit., 1910,

pàgina 33). Es idèntica a la planta de Monferrato tramesa per Negri.
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FLORA DE CATALUNYA

Gènere 748. — PHLEUM L.

(Del g^ec •f/eoi;, nom d'una planta dels pantans. Els autors prelinneans compararen

aquestes espècies amb la boga, i les anomenaren Gramen typhinum o typhoides, per

la forma de la inflorescència.)

Espiguetes comprimides, breument pedicel•lades, amb una flor fèrtil acom-

panyada, a vegades, d'un rudiment pedicel•liforme de flor estèril a la base

dorsal de la glumel•la superior, reunides en espiga cilíndrica, ovoide o clavi-

forme, glumes iguals, comprimides, carenades, trinèrvies, mucronades o

aristades, més llargues que la flor, glumel•les molt més curtes que les glumes,

la inferior més ampla i més llarga, amb 3-5 nervis, no aristada, la superior

bicarenada, binèrvia, tres estams, dos estils, estigmes plumosos, cariòpside

transovoide o bé oblonga. Plantes anuals o perennes, de fulles planes, aspres

al marge, amb lígula membranosa.

I
Plantes anuals, d'arrel fibrosa, fàcils d'arrencar 2.

I

Plantes perennes, de rizoma gruixut i cespitós, difícils d'arrencar. 4.

[Espiga oblonga, claviforme, glumes lanceolades acuminades, pesta-

I
nyoses 2,866. Ph. arenàrium.

Espiga cilíndrica, glumes ovades o transovades, mucronulades, no pes-

tan^-oses 3»)

/Fulles estretes (1-3 mm), la superior amb la beina a penes inflada, glu-

I mes ovades, puntejades aspres 2,867. P^- ténue.

1 Fulles amples (3-7 mm), la superior amb la beina inflada, glumes trans-

f ovades, tuberculoses 2,868. Ph. àsperum.

Cilumes lanceolades oblongues, oblíquament truncades acuminades, breu-

) ment pestanyoses o aspres 2,869. Ph. Boehmeri.

j
Glumes oblongues, aristades, truncades transversalment, llargament

\
pestanyoses 5'

'Espiga de 3-15 cm, glumes 3-4 vegades més llargues que les arestes,

rizoma fibrós, cespitós 2,870. Ph. pratensc.

I
Espiga d'1-3 cm, glumes quasi iguals a les arestes, rizoma un poc

[ serpentejant 2,87 1."Ph. alpínum.
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Graniínies. G. 748. - Phleum.

Phleum arenàrium

2,866. — Ph. arenàrium L.

(perquè es fa en llocs arenosos.)

Anual, d'arrel fibrosa i tija de 5-20 cm,

dreta o bé les laterals geniciilades ascendents,

fulles curtes, planes, de 3-4 mm, aspres, la

superior amb la beina inflada, lígula oblonga,

espiga oblonga o claviforme, d'1-4 cm, glauca,

glumes lanceolades acuminades, peslanyoses al

marge i a la carena, nervis laterals separats del

vaquis, glumel•les curtes, iguals a un terç de

les glumes, peludes peslanyoses, amb un rudi-

ment de flor estèril a la base.

Geografia. — .'\renys marítims del litoral : Can Tunis, Prat de Llobregat, Castell-

defels = Badalona (Sen.!), Roses (Queralt!), Coll-lliure, Banyuls (Compy.) —
Abr.-Maig.

Phleum tènue

inferior suborlucuhn

2,867. — Ph. tènue Schrad.

(per les seves tiges primes, tènues.)

Anual, d'arrel fibrosa i tija d'1-5 dm, dreta

o ascendent, llisa, prima, lluent, fulles linears,

estretes (2-3 mm), curtes, aspres, amb la beina

estriada, la de la fulla superior poc inflada,

lígula oblonga, espiga cilíndrica, prima, de

2-8 cm, densa, d'un verd glauc, glumes ovades,

molt breunicnl mucronades, corbades al dors,

piintejades aspres, no peslanyoses, amb eh

nervis laterals separats del raquis, glumel•les

més de la meitat més curtes que les glumes, la

amb cinc nervis i un rudiment de flor estèril.

Geografia. —• Camps i sembrats del Migdia: Coll-lliure, Banyuls, Canet, etc.

(Compy.). La posseïm del Cap Bruu, prop de Toló. — Maig-Jul.
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Grainínies. G. 748. - Phleum.

2,868. — Ph. àsperum Jacq.

(per les asprors de les fulles i de la iiijlores-

cència.)

Anual, d'arrel fibrosa i tija d'1-5 dm, dreta

o ascendent, llisa, nua superiorment o fuUosa

fins a l'àpex, fulles de 3-7 mm d'ample, curtes,

aspres, la superior amb la beina un poc infla-

da, lígula oblonga, espiga cilíndrica, de 3-10

centímetres, molt densa, d'un verd pàl•lid, molt

aspra, glumes transovades cuneïformes, tuber-

culoses aspres, no pestanyoses, amb els nervis

laterals separats de la carena, glumel•les iguals

als dos terços de les glunws, la inferior oblonga, trinèrvia, amb un rudiment
de flor estèril.

Geografia. — Sembrats de l'horta de Balaguer i de Menàrguens, 28 de maig de
l'any 1905 legi. Vidu Pau.

Phleum àsperum

2,869. — Ph. Boehmeri Wibel

(dedicada a honor de Georg Rudolf Boehmer,

botànic alemany del segle XVIII, autor de la

Flora Lipsiae.)

Perenne, de rizoma fibrós, cespitós, tija de

2-6 dm, dreta, prima, lluent, poc fuUosa, fulles

caulinars linears, estretes (2-3 mm), planes,

glauques, aspres, la superior amb la beina molt

llarga, estriada i cilíndrica, de limbe i lígula

curts, aquesta truncada, espiga cilíndrica, de

3-12 cm, verdosa, rauiificada, glumes lanceola-

des oblongues, obliquament truncades acumi-

nades, breument pestanyoses o solament aspres a la carena, nervis laterals

acostats al raquis, glumel•les un terç més curtes que les glumes, amb un

rudiment de flor estèril.

Geografia. — Pastures seques i costers àrids : Muntaryes del litoral, Sant Llorenç

del Munt, Blontserrat; AU Berguedà, Rebost, Fumanya = Urgell, fins al Pireneu

(Costa), Vilatorta (Masf. !), Manlleu (Sen. !), Empordà, Olot (Vay.), Arties, íialardú

(C. et S.) — Jul.-Ag.

Phleum Boehmeri
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Gramínies. G. 748. - Phleum.

2,870. — Ph. pratense L.

(perquè es fa als prats.)

Port de l'espècie anterior, de la qual difereix

essencialment per les fulles un poc més amples

(5-8 mm), les glumes truncades transversal-

ment en angle recte i pestanyoses a la carena,

amb l'aresta igual a Vi'V^i ^^ llur longitud, i

per les glumel•les la meitat més curtes que les

glumes
j
glabres o feblement peludes.

Raça Ph. nodosum L. — Tija prostrada di-

fusa ± inflada i hulbiforme a la base, fulles

curtes, més estretes.

Geografia. — Sembrats i pastures: Montcada, Ribes = Merlès, Serrateix (Puj.,

C), Olot (Vay.), Montgrony (Sen.), Lés, Marinyac (C. et S.). La raça Ph. nodosum

h., a Sant Fost; la Mata, cap a Fontfreda; Bagà, Alt Berguedà, cap a Rebost. —
Maig-Ag.

Pbleum pratense

2,871. — Ph. alpínum L.

(per viure als Alps í a la zona alpina d'all res

muntanyes.)

Perenne, de rizoma ± serpentejant i tija àa

3-5 dm, ascendent, poc fullosa, fulles linears,

de 3-5 mm d'ample, curtes, planes, agudes, as-

pres al marge, la superior amb la beina ± in-

flada, estriada, llargueta, amb el limbe i la

lígula curts, aquesta truncada, espiga ovoide o

eUipsoide, den.sa, violàcia, glumes obíongues,

truncades obliquament i bruscament contretes

en una aresta quasi tan llarga com elles, molt

pestanyoses a la carena i a l'aresta, glumel•les iguals als ' /^ de les glumes.

Geografia. — Pastures de les altes muntanyes: Coll de Pal; Núria, on predomina

la raça Ph. conimutatum Gaud., d'espiga subglobulosa i aresta no pestanyosa = Tra-

Surà, Setcases, Costabona (Vay.), Port de la Picada, des de Pomero, Port de Benasc

i conca de les Maleïdes (Zett., Costa), Bossòst (Compn. !). — Jul.-Ag.

Phleum alpInum
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Gènere 749. — ALOPECURUS L.

(Nom emprat pels clàssics grecs i llatins per a designar una mena de graraínia que

recorda la cua de la guineu; de ií.cüTtE;, guilla, i ojp-;, cua.)

Espiguctes comprimides, uniflores, sense rudiment de flor estèril, en tirs

espiciforme, ovoide o cilíndric, dens, blanquinós o violaci, glumes iguals,

comprimides, carenades, trinèrvies, lliures o soldades a la base, quasi iguals

a la flor, generalment una sola glumel•la, semblant a les glumes, amb 3-5

nervis i amb una aresta dorsal cap a la base, tres estams, dos estigmes ter-

minals, cariòpside ovoide, comprimida, glabra.

Tirs ovoide, d' 1-2 cm, beina de la fulla superior inflada com una bufeta.

2.

Tirs cilíndric, de 3-15 cm, beina de la fulla superior cilíndrica, poc

inflada 3.

Planta perenne, de rizoma gruixut i oblíquament serpentejant, tirs pelut

sedós, blanquinós, glumes lliures, aristades, dues glumel•les, la in-

ferior amb aresta curta, inclusa 2,872. A. Gcrardi.

Planta anual, d'arrel fibrosa i prima, tirs subglabre, violaci, glumes

soldades fins a la meitat, acuminades, glumel•la única, amb aresta

\
llarga i molt estreta 2,873. A. utriculatus.

{Plantes anuals,' d'arrel fibrosa 4.

Plantes perennes, de rizoma estolonífer o bulbiforme 5.

'' Tirs glabrescent, atenuat, glumes lanceolades agudes, soldades fins a

1 la meitat, amb la carena pubescent. . . . 2,874. A. agrestis.

1 Tirs pubescent, glumes el•líptiques, obtuses, soldades solament a la base,

' amb la carena pestanyosa 2,875. A. geniculatUS.

Rizoma bulbiforme, glumes agudes, quasi lliures, feblement pestanj'oses.

2,876. A. bulbosus.

Rizoma cespitós, curtament estolonífer, glumes acuminades, soldades

en el terç inferior, llargament pestanyoses. . 2,877. A- pratensis.
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Gramínies. G. 749. - Alopecurus.

2,872. — A. Gerardi Vill.

che Gerardi Link

Coloban-

Alopecurus Gerardi

(dedicat a Louis Gerard, botànic francès de]

segle XVIIl, autor de la Flora Galloprovin-

cialis.)

Perenne, de rizoma gruixut, oblic o un poc

serpentejant, tija d'1-3 dm, dreta o ascendent,

poc fullosa, fulles curtes, planes, acuminades,

aspres al marge, les inferiors linears, les cau-

linars de 2-3 mm d'ample, la superior amb la

beina inflada vesiculosa i la lígula curta i trun-

cada, tirs ovoide, blanquinós, pelut sedós,

glumes lanceolades, agudes, trinèrvies, lliures, aristades, amb la carena pesta-

nyosa i peludes, dues glumel•les, la inferior ovada, obtusa, amb cinc nervis

i una aresta, inclusa, en el seu terç inferior, la superior acuminada.

Geografia. — Pastures de les altes muntanyes: Costabona (Bub.), Capcir, Vall de

Galba (Seu.!), Vall d'Eina, Cambradases, llac de Lanós, Kenasc (Husn.), Port de la

Picada (Zett.) i de Soldeu (G. et G.), Vall del Juela (Timb.) i de Tredòs (C. et S.) —
Jul.-Ag.

2,873. — A. utriculatus Pers.

(per la beina de Ics fulles superiors inflada en

forma íi^utricle.)

Anual, d'arrel fibrosa i tija de 2-5 dm, dreta

o ascendent, prima, fulles curtes, estretes (i-

3 mm), agudes, planes, un poc aspres, la supe-

rior amb la beina fortament inflada vesiculosa

i la lígula curta i truncada, tirs ovoide, violaci,

glabrescent, glumes grans, acuminades, solda=

des fins a la meitat, carena pestanyosa a la

meitat inferior, aspra a la superior, una sola

glumel•la, aguda i amb una aresta prop de la

base tres vegades més llarga que les ghnnes.

Geografia. — Prats i camps humits : Per tota la Cerdanya (Compy.), Montlliiís

(Husn.), Pireneu oriental (Rouy, que la cousidera adventicia). — Maig-Juny.

Alopecurus utriculatus
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Gramínies. G. 749. - Alopecurus.

Alopecurus agresfis

2,874. — A. agrestis L.

(perquè es ja en llucs agrests.)

Anual, d'arrel fibrosa i tija de 2-6 dm, dreta

o ascendent, aspra a l'àpex, fulles linears, acu-

minades, bastant llargues, de 3-6 ram d'ample,

amb les beines totes cilíndriques o poc inflades,

Ii'gula oblonga, tirs cilíndric, atenuat pels dos

caps, amb la carena pubescent , una sola glu-

mel•la, el•líptica, obtusiúscula, amb una aresta

geniculada quasi el doble llarga que les glumes.

Geografia. — Camps i vores de camins : Terrassa, r. ; comuna als camps i sem-

brats del Prat de Llobregat; Berguedà, prats de Corbera. — Maig-Jul.

2,875. — A. geniculatus L.

(de geniculatus, que forma colzes, per les tiges

prostrades ascendents.

)

A)iiial, d'arrel fibrosa i tiges de 2-6 dm, pros-

trades ascendents, freqüentment radicauts, fu-

lles verdes o glaucescents, linears acuminades,

de 3-5 mm, planes, aspres, beina superior llarga,

un poc inflada, lígula oblonga, tirs cilíndric,

obtús, pelut, verd o violaci, pubescent, glumes

el•líptiques, solament soldades a la base, obtu-

ses, llargament pestanyoses, una sola glumeUa,

obtusa, sense nervi, el•líptica, glabra, amb una
aresta prop de la base 1-2 vegades més llarga que les glumes.

Geografia. — Camps i prats humits de la Cerdanya (Compy.), i al Rosselló

(Gaut.) — Maig-Ag.

Alopecurus geniculatus
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Gramínies. G. 749. - Alopecurus.

Alopecurus bulbosus

2,876. A. bulbosus Gouan

(pel rizoma bulbós.)

Perenne, de rizoma curt, hiilbiforme a la

base, i tija de 2-8 dm, dreta, primeta, glabra,

fulles llargues, eslrete•ï (1-3 mm), la superior

curta, amb la beina un poc inflada i la lígula

ohlonga, tirs cilíndric, acutiúscul, prim, pelut,

verd o violaci, glumes quasi lliures, agudes, fe-

blement pestanyoses, glumel•la obtusa, trunca-

da, amb una aresta dues vegades més llarga

que ella.

Geografia. — Prats de Molló, Arles, Ceret, Banyuls (Coinpj'.),

(Bub.), Banyuls, Perpinyà, Narbona (Hiisn.) — Maig-Jul.

Port-Vendres

Alopecurus pralensis

2,877. — A. pratensis L.

(perquè creix als prats.)

Perenne, de rizoma gruixut i oblic, curta-

ment estolonífer, tija de 4-8 dm, dreta, nua a

l'àpex, fulles llargues, de 4-6 mm d'ample, la

superior amb la beina poc inflada, lígula curta

i truncada, tirs cilíndric, obtús, gruixudet, pe-

lut sedós, verdós, glumes soldades en el terç

inferior, acuminadcs, llargament pestanyoses,

glumel•la oblonga, obliquament truncada, amb
una aresta ± llarga que ella.

Geografia. — Prats i pastures: Comuna al Rosselló, fins a Ceret, Arles i cap a

Prats de Molló (Compy.), Argelés, La Perxa, vall de Campcardós (Gaut.) — Maig-

Juliol
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Gènere 750. — SESLERIA SCOP.

(Gènere dedicat a Leouardo Sesler, botànic italià del segle xviii.)

Espiguetes comprimides, amb 2-3 flors hermafrodites, les inferiors acom-

panyades d'una bràctea ovada o lobada dentada, en tirs espiciforme, ovoide

(1 bé oblong, alguna vegada cilíndric, fluix, blavenc, glumes quasi iguals, un

poc més curtes que les flors, membranoses, ovades, agudes o mucronades,

glumeta inferior ovada, truncada, pubescent, amb cinc nervis, dues dents i

tres arestes, la del mig més llarga, glumel•la superior bicarenada, breument

pestanyosa en ambdues carenes. Plantes perennes, de rizoma robust, serpen-

tejant, cespitós, tija de 2-5 dm, dreta, llargament nua a l'àpex, fulles planes,

les basilars llargues, de 2-4 mm d'ample, obtuses, bruscament mucronades,

aspres al marge, les caulinars en nombre de 2-3, de limbe molt curt i beina

llarga, lígula curta, truncada.

2,878. — S. caerúlea Arduin.

(del llatí caeruleum, blau, pel lo blavís de la

inflorescència.)

Sesiéria caerúlea

Geografia. — Boscos secs i roques calcàries: Montserrat, cap als Degotalls = Ber-

guedà, al Bosc de Guinebret, Tossals (Puj. C.) ; al Pireneu, Coll de Bernadell, Roca-

bruna, Camprodon ; muntanyes d'Olot, cap al Corb, Santa Magdalena, Vidrà (Vay.) ;

Montgrony, Coll Roig (Seu.) ; Pic de Gar, Garona de Ruda (C. et S.) — Març-Abr.
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Gènere 751. — OREOCHLOA LINK

(Del grec o,:-.!; muiitauya, i y/o-/, herbeta, perquè el gènere comprèn gramínics mun-

tanyenques.)

Espiguetes comprimides, amb 3-6 flors hermafrodites, les inferiors fre-

qüentment acompanyades d'una petita bràctea, reunides en un tirs ovat, dís-

tic, dens, blavenc violaci, glumes ovades, més curtes que les flors, trinèrvies,

quasi iguals, no aristades, aspres al raquis, glumel•la inferior ovada oblonga,

mútica, amb cinc nervis,, llargament peluda a la base, la superior lanceolada,

bífida, llargament pestanyosa, tres estams, dos estils terminals, estigmes

plumosos, cariòpside oblonga, lliure. Plantes perennes, de rizoma fibrós, ces-

pitós, tija d'i-2 dm, filiforme, dreta, llargament nua a l'àpex, fulles llargues,

Hiolt estretes (i mm), convolutes setàcies, arquejades, llises, les basilars fas-

ciculades, lígula lanceolada, llarga.

2,879. O. dísticha Link

(del grec Siçziyoç, en dos rengles, per la dis-

posició de les espiguetes.)

Oreóchioa dísticha

Geografia. — Pastures i roques de les altes muntanyes: Núria, al Puigmal, altu-

res de Fontnegra = Carençà, Coll de Núria (Compy.), Noufonts, Coll de Fiuestrelles

(Sen.), valls de Prats, d'Eina, de Llo, Carlit i fins als límits d'Andorra (Gaut.)
;

Vall d'Aran, Montluda (Compü. !, in Hb. Cad.), Hospital de Viella (Bourg. !), Port

de Benasc (Zett.), Port de Caldes (Costa), les Maleïdes (Compü.!), Port de Viella

(Llen. !) — Jul.-Ag.
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Gènere 752. — ECHINARIA DeSF.

(Del grec é^f^voç, eriçó, al•ludint a la inflorescència arrodonida i eriçada d'arestes pròpia

de l'espècie següent, el Gramcn- spica subroiioida echinata de Bauhin.)

Espiguetes amb 2-4 flors, reunides en un tirs globulós i compacte, gluraes

més curtes que les flors, uu poc desiguals, carenades, la inferior binèrvia,

amb 2-3 arestes, la superior uninèrvia i amb una aresta, glurael•les coriàcies,

blanquinoses, la inferior amb cinc nervis terminats en altres tantes arestes

desiguals, la superior bicarenada i biaristada, tres estams, estigmes glabres,

cariòpside transovoide, lliure, pubescent a l'àpex. Plantes anuals, d'arrel

fibrosa i tija de 5-30 cm, dreta, rígida, llargament nua a l'àpex, amb fulles

curtes, planes, pubescents, de lígula curta i truncada.

2,880. — E. capitata Desf.

(per la inflorescència glohulosa com un capítol.)

Sinonímia. — Blat del diable ; cast., desde-

nosa.

Echínàría capitata

Geografia. — Llocs secs 1 àrids : Sant Llorenç del Munt, i alguna vegada als sem-

brats de Terrassa = A la costa, al Vallès, Bages, Segarra, Pla d'Urgell, Conca de

Barberà (Costa), els Prats de Rei (Puigg. !), Empordà (Trèm.), vall de la Tet, Font

de Cónis (Gant.) — Maig.
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Gènere 753. — TRAGUS HALL.

(Del grec "cç^ayor, nom d'una gramínia, que, segons Plini, venia d'Orient i s'assem-

blava a l'arròs.)

Espiguetes comprimides pel dors, amb una flor fèrtil acompanyada d'una

íl'estèril rudimentària, agrupades en un tirs espiciforme fluix, cilíndric, eri-

çat, purpuri, ramificat, amb branques que porten 2-4 espiguetes, gluma infe-

rior molt petita, la superior gran, coriàcia, eriçada de 5-7 rengles d'agullons

ganxuts, glumel•les membranoses, truncades, tres estams, estils terminals,

estigmes plumosos, cariòpside oblonga, lliure. Plantes anuals, híspides, d'ar-

rel fibrosa, tiges de 5-30 cm, prostrades esteses o ascendents, freqüentment

radicants als nusos inferiors, amb fulles curtes, planes, agudes, de 2-3 mm
d'ample, pestanyoses setoses al marge, de beines un poc inflades i lígula for-

mada de pèls curts.

2,881. — T. racemosus Hall.

(per la inflorescència racemosa.)

Tragus racemosus

Geografia. — Terrenys arenosos, àrids: Al litoral, Vallès, Penedès i Bages = En
diverses comarques de l'interior fins a la falda del Pireneu (Costa) ; de Perpinyà a

Canet i Argelés (Gaut.) — Maig-Ag.
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Gènere 754. — SETÀRIA P. B.

(Del llatí seta, cerra, al•ludint a les arestes setàcies de la inflorescència; setaria equival

a cerrada, carregada de cerres.)

Espiguetes comprimides pel dors, amb una flor fèrtil acompanyada d'una

altra d'estèril rudimentària, i proveïdes d'un involucre basilar unilateral for-

mat per dues o més arestes setiformes aspres, glumes desiguals, mútiques,

la inferior més petita, ovada, trinèrvia, la superior quasi igual a la flor, amb
5-7 nervis, glumel•les quasi iguals, coriàcies, obtuses, mútiques, puntejades

o rugoses, la inferior amb cinc nervis, la superior binèrvia, tres estams,

estigmes terminals, cariòpside glabra, ovoide o arrodonida, deprimida. Plantes

anuals, glabrescents, d'arrel fibrosa i fulles planes, aspres, amb la lígula

formada per pèls.

Tirs molt aspre de baix a dalt, espiguetes amb dues arestes proveïdes

de dentícules reflexes 2,882. S. verticillata.

Tirs llis de baix a dalt, amb dues o moltes arestes proveïdes de den-

ticules dretes 2.

Tirs lobulat, de 20-30 cm, espiguetes amb 1-3 arestes 2,883.8. itàlica.

Tirs cilíndric, de 2-6 cm, espiguetes amb moltes setes 3.

; Glumes poc desiguals, la superior la meitat més curta que la flor, glu-

i mèlies arrugades transversalment, setes grogues o rosses.

, 2,884. S. glauca.
/Glumes molt desiguals, la .superior igual a la flor, glumel•les finament

\^
puntejades, setes verdes o vermelloses. . . 2,885. S. víridis.

Setària verticillata

2,882. — S. verticillata P. B.

(per les espiguetes agrupades formant com ver-

ticils.)

Sinonímia. — Panissola, cerreig ; castellà,

amor de hortelano, hierba mijera, panicillo.

Tija de 2-6 dm, dreta o ascendent, freqüent-

ment ramificada a la base, aspra a l'àpex, fulles

verdes, planes, amples de 5-10 mm, acumina-

des, molt aspres al marge, lígula molt curta,

tirs molt aspre de baix a dalt, de 5-10 cm, fre-

qüentment interromput a la base, verd o violaci,
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Gramíiiies. G. 754. - Setària.

espiguetes amb dues cerres proveïdes de denlícules reflexes, el•líptiques,

obtuses, glumes molt desiguals^ la superior quasi igual a la flor, glumel•les

ji)ia}nenl puntefadcs.

Geografia. — Horts, vinyes i terres cultivades : Comuna al litoral, Vallès, Pene-
dès, Bages = Olot, Sant Hilari, Scgaró, etc. (Vay.) ; S. Beat (C. et S.) — Juny-Oct.

2,883. S. itàlica P. B.

(per haver-lo cultivat a Itàlia des de molt antic:

és cl Panicum italicum de Bauhin.)

Sinonímia. — Paiiís, cua de guineu ; caste-

llà, paiiizo, inijo menor; fr., millet des oiseaux.

Tija de 5-10 dni, dreta, robusta, aspra a l'à-

pex, fulles verdes, planes, amples d' 1-2 cm, llar-

gament acuminades, aspres al marge, amb la

beina i la lígula peludes, tirs gran, de 2-3 dm
X 2-3 cm, lobulat, freqüentment interromput

a la base, llis de baix a dalt, verd, espiguetes

el•líptiques, obtuses, amb 1-3 cerres denticuludes, dretes, glumes molt des-

iguals, la superior més llarga, un poc més curta que la flor, amb cinc nervis.

glumel•les el•líptiques, obtuses, molt finament puntejades, cariòpside oval o

suborbicular.

Geografia. — Cultivada i subespontània. — Juny-Set.

Setària itàlica

2,884. — S. glauca P. B.

(pel fullatge més menys glauc.)

Sinonímia. — Panissola ; cast., hopiilo.

Tija d' 1-5 dfflj dreta o estesa, prima, llisa,

fulles planes, d'un verd bonic, de 4-7 mm d'am-

ple, acuminades, aspres al marge, amb llargs

pèls en lloc de lígula, tirs groguenc, de 2-5 cm,

llis de baix a dalt, espiguetes ovals, obtuses,

amb nombroses cerres rosses groguenques pro-

veïdes de dentícules dretes, glumes un poc des-

iguals, la superior quasi la meitat més curta

que la flor, amb cinc nervis, glumel•les elegantment arrugades de través.

Geografia. — Terrenys cultivats i arenoses : Al litoral, Can Tunis i Prat de Llo-

bregat ; a l'interior, al Vallès, Penedès = Olot, Besalú, Banyoles, Segaró, etc. (Vay.) ;

abundant a l'Empordà (Sen.) — Juny-Set.

Setària glauca

130



FLORA DE CATALl'NYA

Gramínies. G. 754. - Setària,

2,885. — S. víridis P. B.

(pel coL•r verd franc de la planta.)

Sinonímia. — Panissola, cerreig ; cast., pa-

nizo silvestre.

Tija d'1-5 dm, dreta o estesa, freqüentment

ratnificada a la base, aspra a l'àpex, fulles ver-

des, planes, de 5-10 mm d'ample, acuminades,

aspres al marge, lígula i beines un poc peludes,

tirs verd o rogenc, compacte, llis de baix a dall,

espiguetes el•líptiques, obtuses, amb nombroses

cerres verdes o rogenques, proveïdes de dentícu-

les dretes, glumes molt desiguals, la superior igual a la flor, amb cinc nervis,

la inferior la meitat més curta, trinèrvia, glumel•les el•líptiques, obtuses, fi-

nament puntejades.

Geografia. — Hortes, camps, vinyes i altres terres cultivades lleugeres : Comuna
al litoral, Vallès, Penedès i Bages. — Juny.-Oct.

Setària víridis
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Gènere 755 — PANICUM L.

(Nom llatí d'una gramínia que els autors identifiquen amb el panís.)

Espiguetes solitàries, plano-convexes, amb una flor hermafrodita acom-

panyada d'un altra d'estèril a la base, en panícula ramosa, fluixa, verda o

violada, gluraes membranoses, còncaves, mútiques, molt desiguals, la infe-

rior més petita, la superior amb 5-9 nervis, la flor estèril amb 1-2 glumel•les,

la inferior més llarga que la flor fèrtil, amb 5-9 nervis, la superior enerve,

a vegades nul•la, glumes fèrtils quasi iguals, coriàcies, llises o poc nervades,

tres estams, dos estils llargs, separats a la base, estigmes plumosos, cariòpsi-

de glabra, el•lipsoide, comprimida. Plantes anuals o perennes, peludes, de

fulles planes, aspres al marge i amb la lígula formada per pèls.

Plantes anuals, d'arrel fibrosa, branques de la panícula esteses, pedicels

capil•lars, espiguetes molt petites (2 mm), gluma inferior ovada tri-

angular, trinèrvia 2,886. P. capillare.

Plantes perennes, de rizoma estolonífer i serpentejant, branques de la

panícula dretes, pedicels filiformes, espiguetes petites (2-5 mm), glu-

ma inferior suborbicular, enerve 2,887. P- répens.

N\

2,886. — P. capillare L.

(per la panícula capil•lar, de rametes primes

com cabells.)

Sinonímia. — Nebulosa.

Anual, d'arrel fibrosa i tija de 2-6 dm, dreta,

robusta, llisa, freqüentment ramificada a la ba-

se, fulles planes, de 8-14 mm d'ample, acumi-

nades, aspres al marge, molt peludes a la beina,

la superior, comunament, abraçadora de la base

Pànieum capillare (jg ]a panícula, aqucsta verda o violada, de

2-3 dm, molt ampla (2-3 dm) i molt fluixa,

amb pedicels capil•lars molt llargs i estesos, espiguetes molt petites (2 mm),
acuminades

,
glumes molt desiguals, la inferior ovada triangular, aguda, tri-

nèrvia, tres vegades més curta que la superior acuminada, una glumel•la

estèril.

Geografia. — Originària de l'Amèrica boreal, hom la cultiva per ornament ; natu-

ralitzada en terres arenoses. — Jul.-Oct.
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FLORA DE CATALUNYA
G. 755. - Pàniciun.

2,887. -
tum Cav.

P. répens L. — P. colorà-

(repens, de repere, arrossegarse
, pel rizoma

serpentejant.)

Perenne, de rizoma estolonífer i serpentejant,

tija de 2-8 dm, dreta, escamosa a la base, amb
fulles glauques, planes, amples de 4-5 mm, dís-

tiques, aspres al marge i lleugerament peludes

a la base i a les beines, panícula verda o lleuge-

rament violàcia, estreta, pedicels filiformes,

llargs, drets, espiguetes petites {z's mm), agu=

des, glumes molt desiguals, la inferior suborbi-

cular, enerve, quatre vegades més curta que la superior, dues glumel•lcs

estèrils.

Fànicum répens

Geografia. — Arenys marilims Iminits: Can Tunis, Prat de Llobregat, Salou =
Castelldefels (vSen.), Vilanova i la Geltrú (Compfi.!) — Ag.-Nov.

iV. 13. Hom cultiva també, i el trobem subespoutaui, el mill, Panictim milià-

ceum L.
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Gènere 756. — ECHINOCHLOA P. B.

(Del grec íyïvof, eriçó, i yXóa, herbeta, per les espiguetes sovmt eriçades d'arestes.)

Espiguetes comprimides, plano-convexes, auib una flor hermafrodita i

un rudiment de flor estèril a la base, reunides en espigues denses, nombro-

ses, alternes, formant una panícula, glumes molt desiguals, la inferior molt

petita, mútica o aristada, amb 3-5 nervis, la superior igual a la flor estèril,

amb cinc nervis pestanyosos, glumel-les fèrtils quasi iguals, coriàcies, llises,

lluents, tres estams, dos estils terminals, llargs, estigmes plumosos, cariòp-

side ovoide, plano-convexa, glabra, lliure. Plantes anuals, d'arrel fibrosa,

fulles planes, aspres, de lígula nul•la o peluda.

Fulles peludes, amb la lígula formada per pèls, espigues estretes (2 mm),

aplicades a l'eix i compostes d'espiguetes biseriades i peludes, amb
les glumes i les glumel•les mútiques. . . 2,888. E. eruciformis.

Fulles glabres, sense lígula, espigues més amples, separades de l'eix

i compostes d'espiguetes quadriseriades, amb les glumes mucronades

o aristades 2.

Espigues de 4-8 mm d'ample, amb nombrosos pèls a la base, espiguetes

peludes eriçades, glumes i glumel•les mucronades o aristades, glumella

inferior igual a un terç de la superior. . . 2,889. E. crus-galli.

Espigues de 3-4 mm d'ample, amb pocs pèls a la base o sense, espi-

guetes finament pubescents, glumes i glumel•les mucronades, glumel•la

inferior igual a la meitat de la superior. 2,890. E. colona.

Echinóchloa eruciformis

2,888. — E. eruciformis Rchb.

(per les espiguetes agrupades en espigues ver-

des, que recorden una eruga ; eruciformis, en

forma d'eruga.)

Tija de 4-8 dm, geniculada ascendent, radi-

cant als nusos inferiors, ramificada, fulles glau-

cescents, planes, de 4-6 mm d'ample, amb pèls

escampats, lígula formada per pèls, panícula

d'un verd glauc, composta d'espigues alternes,

unilaterals, estretes (2 mm), aplicades a l'eix,

pubescents, espiguetes biseriades, ovoides, pe-

tites (2 mm), amb les glumes i les glumel•les
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Gramínies. G. 756. - Echinóchloa.

Echinúchloa crus-galii

mútiques, les primeres molt desiguals, la inferior sis vegades més curta

i glabra, la superior pcluthi.

Geografia. — Terres cultivades : Terrassa, Gelida = Manresa, prop de la Riera
de Rajadell (Piij., C. !), la Cellera (Cod.!), Teià (Hb. Costa). — Ag.-Set.

2.889. — E. crus-galli P. B.

(del llatí crus, pota, i gallus, gen. galli, gall,

és a dir, pota de gall, aUudint a la fornia del

laquis de la inflorescència.)

Sinonímia. — Cerreig ; casí., panicello, mi-

jera
; fr., pied-de-coq.

Tija de 2-10 dm, dreta o ajaguda a la base,

freqüentment ramificada, fulles planes, amples

de 5-10 mm, acuminades, glahres, comunament
ondades i sense lígitla, panícula contreta, verda

o violada, composta d'espigues alternes, unila-

ierals, amples de 4-8 mm, eriçades, formades d'espiguetes de 3-4 mm,
peludes eriçades, ovoides, en quatre rengles irregulars, glumes i glumel•les

mucronades o aristades, aquelles desiguals, la inferior tres vegades més

curta, glumel•la inferior igual a un terç de la superior.

var. aristata Rchb. — Glumel•la inferior de la flor estèril llargament

aristada.

Geografia. — Camps humits i vores de reguerols : Des del litoral a les valls pire-

nenques. La var. aristata, menys freqüent que el tipus, a Cerdanyola = La Cellera

(Cod. !) — Jul.-Oct.

2.890. — E. colona ParL

(del llatí colonus, propi per al conreu, perquè

es fa als conreus com una mala lierba.)

Considerada per Husnot com a subespècie de

l'anterior , hom la distingeix per ésser més pri-

ma i de menor talla, per la panícula menys pe-

luda, pels pèls de la base de les espiguetes pocs

o nuls, per les espigues més estretes (3-4 mm)
i les espiguetes més petites (2 mm), amb les

glumes i glumel•les mucronades, la glumel•la

inferior igual a la meitat de la superior.

Geografia. — Llocs humits, vores dels corrents : Can Tunis = Bagà, a les vores

del Bastareny (Puj., C. !), Pla del Llobregat, Premià (Sen.!) — Jnl.-Oct.

Echinóchloa ^colona
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Gènere 757. — OPLÍSMENUS P. B.

(Del grec óttXiítjjlívoi; , l'armat, al•ludint a les arestes de les glumes.)

Panícula composta d'espigues curtes, alternes i distants, cada una ami)

una flor estèril i una de superior hermafrodita, glumes quasi iguals, més
curtes que les flors, ari&tades, ovades, pestanyoses, glumella inferior de la

flor estèril més llarga que les glumes, escotada i breument aristada, amb
7-9 nervis, glumel•les de la flor fèrtil quasi iguals, la inferior amb cinc

nervis, la superior amb dos, tres estams, dos estils, estigmes llargament

plumosos, cariòpside oblonga, glabra, lliure. Planta peluda, de 2-5 dm, fulles

amples (12-15 mm), ovades lanceolades, acuminades, peludes i ± ondades.

2,891. — O. undulatifólius R. S.

Orthopógon undulatifólium R. Br.

(per les fulles ondades al marge.)

OpUsmenus undulatifólius

Geografia. — En unes roques del Clos del Mas Gusinyer, de Castellfollit de la

Roca, setembre del 1890, R. de Bolòs, in litt. (i)

(l) Sobre Ij dispersió d'atjuesta espècie a Cstjlunya, vegeu A de Bolòs, Butll. Inst. Cat H. N., vol. XXXIII, númC'

ros 4-s (1935)

136



F I. O R A DE CATALUNYA

Gènere 758. — DÍGITÀRIA SCOP.

(Del llatí digitus, dit, per les inflorescències parcials espiciformes partint de l'extrem

de la tija com els dits de la mà.)

Rspiguetes comprimides, pla no-convexes, formades per una flor herma-

írodita amb un rudiment de flor estèril a la base, disposades unilateralment

en dos rengles formant llargues espigues linears inserides totes elles en un

punt o en dos que disten prop d'un centímetre, glumes molt desiguals, raú-

tiques, còncaves, la inferior molt petita o nul•la, la superior 5-10 vegades

més gran, amb 3-5 nervis, glumel•les quasi iguals, coriàcies, llises, tres

estams, dos estils acostats a la base, estigmes plumosos, cariòpside oblonga,

lliure. Plantes anuals, de fulles planes, aspres, amb lígula membranosa.

Fulles i beina peludes, 3-10 espigues al principi dretes, després esteses,

espiguetes lanceolades, de 3 mm, gluma superior peluda pestanyosa,

la meitat més curta que l'espigueta. . . 2,892. D. sanguinalis.

Fulles i beines glabres, 2-6 espigues més curtes i més primes, ± esteses,

espiguetes el•líptiques, de 2 mm, gluma superior pubèrula, igual a

l'espigueta 2,893. D. filiformis.

2,892. — D. sanguinalis Scop. — Pàni-
cum sanguinale L.

(per la inflorescència sovint purpúria, o de

color de sang.)

Tija d' 1-5 dm, prostrada ascendent, freqüent-

ment radicant a la base, fulles planes, curtes,

amples de 4-8 mm, acuminades, verdes o rogen-

ques, ± peludes al limbe i a la beina, lígula

curta, denticttlada, panícula violàcia, a vegades

verda, formada per 2-8 espigues digitades, dre-

tes i després esteses, llargues, primes, espigue-

tes lanceolades, geminades, biseriades, l'una

llargament, l'altra breument pediceUada, glu-

ma inferior molt petita, la superior lanceolada, aguda, peluda, pestanyosa,

la meitat més curta que les flors, glumel•la de la flor estèril linica, oblonga

lanceolada, aguda, breument pestanyosa, fortament nervada i igual a la

flor fèrtil.

Digitària sanguinalis
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Gramíuies. G. 758. - Digitària.

var. ciliaris G. et G. — Glumel•la de la flor estèril llargament pestanyosa,

fulles més amples i més curtes.

Geografia. — Hortes i terres cultivades, lleugeres : Comuna al litoral i a l'interior.

La var. ciliaris G. et G (D. ciliaris Koel.), a Can Tunis (Sen. !) — Juny-Oct.

2,893. — D. filiformis Koel. — D. gla-

bra R. et S.

(per les tiges i espigues molt primes, gairehc

liliformes.)

Tija d' 1-5 dm, prostrada estesa, freqüent-

ment radicant als nusos inferiors, fulles planes,

curtes, amples de 2-5 mm, glabres llevat de

l'entrada de la beina, lígula curta, panícula ge-

neralment violada, formada per 2-6 espigues ±
esteses, molt primes, espiguetes iivades oblon-

gues, geminades, biseriades, l'una llargament,

l'altre curtament pedicel•lada, glumes molt des-

iguals, la inferior íhc// petita, escamiforme o nul•la, la superior igual a les

jlors, oblonga, pjibescent, glumel•la de la flor estèril l'inica, semblant a la

glumel•la superior, pubescent.

Geografia. — Camps àrids i terres cultivades : Comuna a Vidreres (I,len. !), Molins

(Sen.!), Olot (Vay.), principalment a les valls de la regió freda (Costa). — Juny-Oct.

Digitària filiformis
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Gènere 759. — PÀSPALUM L.

(Del grec iràsitotXot;, mill, en Hipòcrates.)

Espiguetes ovoides, sèssils o breument pedicel•lades, en 2-4 rengles uni-

laterals formant llargues espigues simples, linears, reunides en nombre de

2-7 en una panícula clara, glumes molt desiguals, la inferior molt petita

o nul•la, la superior igual a les flors, mucronada, amb 3-5 nervis, glumel•la

de la flor estèril única, igual a la gluma superior, tres estams, dos estils

lliures, estigmes plumosos, cariòpside ovoido-oblonga, plano-convexa, lliure.

Plantes perennes, de rizoma serpentejant, fulles planes, acuminades, aspres

al marge, peludes a l'entrada de la beina, amb la lígula molt curta.

Panícula composta de dues (rarament i o bé 3) espigues oposades, al

principi dretes i aplicades l'una contra l'altra, glabrescents, espi-

guetes en dos rengles, glumes i glumel•les breument pubescents.

2,894. P- vaginàtum.
Panícula composta de 3-7 espiguetes alternes, dretes, peludes llanoses,

espiguetes en 3-4 rengles, glumes i glumel•les llargament pestanyoses.

2,895. P- dilatàtum.

2,894.— P- vaginàtum Sw. — Digitària

vaginata Magnier — D. paspaloídes

Duby — D. dísticha Fiori

(per h'S seves beines amples.)

Tija prostrada , radicant a la base, de 3-10 dm,

glabra, fulles amples de 3-7 mm, amb la lígula

molt curta i obtusa, panícula composta normal-

ment de dues espigues oposades, al principi dre-

tes i aplicades l'una contra l'altra, després

separades, de 2-3 mm d'ample, verdes, denses,

espiguetes ovoides agudes, subsèssils, en dos

rengles iinilalerals, gluma inferior ovada triangular, molt petita o nul•la,

la superior igual a les flors, ovada agnda^ amb 3-5 nervis, piibescent, glu-

mel•la de la flor estèril única, igual a la gluma superior, glabra.

Geografia. — Originària dels països intertropicals, hom la troba perfectament

naturalitzada a Can Tunis, Terrassa, Caldes de Montbui, Devesa de Girona, Gelida =

Logrono (Hno. Elias!) — Jul.-Oct. (i)

(i) També a Lleida, a les vores del Segre, on forma gespa densa (F. Q.).
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Gramíuies. G. 759. - Pàspalum.

2,895. — P- dilatàtum Poir. — Digità-

ria dilatada Coste

(del llatí dilatatus, eixamplat, per les espigues

més amples que en les altres espècies amgène-

res, com dilatades.)

Hom diferencia aquesta espècie de l'anterior

per la tija més llarga (5-10 dm) i més robusta,

amb les fulles més amples (4-8 mm), per la

lígula lanceolada aguda, per la inflorescència

amb 3-7 espigues alternes, dretes, peludes Ua-

noses a la base, de 5-6 mm d'ample, amb

^4 rengles d'espiguetes, i per les glumes i glumel•les llargament pesta-

nyoses.

Geografia. — Oriünda d'Amèrica; naturalitzada a la Cellera (Cod.!) = Canet,

al Dep. del Var (Hanry, iu Hb. Cad. !) — Jul.-Oct

Pàspalum dilatàtum
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Gènere 760. — ELÉUSINE GAERTN.

Panícula digitada, amb 2-7 espigues unilaterals, denses, acintades, blan-

quinoses, espiguetes comprimides, amb 4-7 flors hermafrodites subsèssils

i dístiques, de gluraes desiguals, mútiques, carenades, amb la carena aspra,

més curtes que la flor, la inferior lanceolada, uninèrvia, la superior ovada,

més llarga, amb 3-8 nervis, glumel•les quasi iguals, la inferior mútica,

carenada, amb 5-7 nervis, la superior bicarenada, tres estams, estigmes ter-

minals, cariòpside glabra, oblongo-cilíndrica, convexa pel dors i solcada

per la cara interna. Herbes anuals d'arrel fibrosa, multicaules, amb tiges

de 5-12 dm, comprimides, fulloses, ascendents, ramificades des de la base,

fulles planes, dístiques, glaucescents, agudes,

glabres però amb la beina i la lígula peludes.

2,896. — E. indica Gaertn.

(perquè és oriünda de les índies.)

Geografia. — Importada de la índia amb els car-

regaments de cotó, i naturalitzada a l'autic Jardí

Botànic de la Univer.'iitat de Barcelona i a altres

llocs; Puig-reig (Puj., C. !), la Cellera (Cod.!) —
Jul.-Oct.

Eléusine indica

Eléusine barcinonensis

2,897. — E. barcinonensis Costa, ap.

Wk.— T oligostachya (Lk.) apud Fiori?

(perquè fon descoberta a Barcelona.)

Probablement és una nova varietat de l'ante-

rior. Hom la distingeix per les espigues, gemu
nades o solitàries, més curtes (i'5-2 cm), més

amples (o'5-i cm) i compactes
,
per les espigue-

tes amb 6-7 flors i per la cariòpside més grossa,

ciíbico-hem-isfèrica, amb dos clotets a la cara

externa i una excavació circular a la interna.

Geografia. — D'igual procedència que l'anterior,

naturalitzada a Can Tunis = Hospitalet, Prat de

Llobregat, etc. (Costa), Pedralbes, Font del Lleó

(Sen.), Castelldefels (Puj., C!) — Maig.-Nov.
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Gènere 761. — CYNODON RCHB.

(Del grec xútov, ca, 1 fjvy'jr:,, deut, de ca, al•ludint a l'aspecte de les gemes del rizoma

del gram.)

Panícula digitada, amb 4-7 espigues linears, primes, unilaterals, esteses,

ferqüentment violades, compostes d'espiguetes solitàries, biseriades, compri-

mides, uniflores, amb un rudimnet de flor estèril, glumes quasi iguals, la

inferior un poc més petita, més curtes que les flors, lanceolades, carenades,

mútiques, uninèrvies, amb la carena aspra, glumel•les mútiques, breument

pestanyoses a la carena, la inferior més ampla, comprimida, carenada, tri-

nèrvia, la superior lanceolada, bicarenada, bidentada, tres estams, dos estils

lliures, estigmes plumosos, cariòpside oblonga comprimida, lliure, glabra.

Plantes herbàcies, perennes, de rizoma llargament serpentejant i tiges de

2-4 dm, prostrades geniculades, ascendents, ramificades, amb fulles glau-

cescents, planes, curtes, llargament acuminades, aspres al marge, de lígula

formada per pèls.

Cynodon Dàctylon

2,898. — C. Dàctylon Rich.

(és el Gramen Dàctylon folio arundinaceo ma-

jus de Büuhin, que aquest autor creu igual al

Dactylus de Plini; derivat de SàxtuÀoç, dit així

per la disposició de les espiguetes. com els

dits de la mà.)

Sinonímia. — Agram, gram ; casi., grama
;

fr., chiendent.

Geografia. — Comuníssima en marges i camps de terres margoses arenoses —
Maig-Oct.
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FLORA DE CATALUNYA

Gènere 762. ANDROPOGON L.

(Del grec ivíjp, borae, i Trwyüjv, barba, al•ludint a les arestes florals, que tenen l'aspecte

de pèls de la barba.)

Panícula composta de dues o més espigues linears, digitades o fascicu-

lades a l'àpex de la tija, espiguetes geminades o ternades, comprimides,

polígames, les unes, hermafrodites o femenines, sèssils o breument pedi-

cel•lades, les altres, masculines o neutres, pedicel•lades, glumes quasi iguals,

més llargues que la flor, mútiques o la superior anstada, glumella inferior

llargament aristada. Herbes perennes, de rizoma gruixut i tija dreta, fulles

estretes, planes o plegades, amb la lígula formada per pèls.

Espiguetes geminades a l'àpex de les branques, en panícula llarga i

fuUosa, eix de l'espigueta ni articulat ni fràgil. 2,899. A. hirtus.

I

Espiguetes geminades o fasciculades a l'àpex de la tija, en panícula

curta i nua, eix de l'espiga articulat i fràgil 2.

Dues espigues geminades, groguenques, de 5-8 cm, gluma superior

aristada 2,900. A. distachyus.

Espigues fasciculades en nombre de 3-10, purpúries o violàcies, de

4-5 cm, gluma superior no aristada. . 2,901. A. Ischaemon.

2,899. — A. hirtus L.

(pel peduncle, raquis i glumes peluts, del llatí

hirtus, pelut.)

Sinonímia. — Fenal ; casl.^ cerrillo, triguera

borde.

Tija de 5-15 dm, peluda, ramificada a l'àpex,

fulles glauques, planes, de 2-4 mm d'ample,

amb lígula curta i pestanyosa, panícula llar-

ga, molt fluixa, fiillosa, de branques llargues,

geminades o verticillades, amb una bràctea de

2-3 cm envolupada, junt amb la part inferior de

la branca, per la beina de la fulla, ordinàriament dues espigues de 2-3 cm,

una de les quals és sèssil i l'altra breument pedunculada a l'extrem de la

branca, raquis ni articulat, ni fràgil, espiguetes geminades, peludes sedoses,

Andropogon hirtus
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Grainínies. G. 702. - Andropogon.

de 4 mm, l'una sèssil i hermafrodita, l 'altra pedicel•lada i masculina, glumes

quasi iguals, mútiques, glumel•la inferior bíjida, amb una aresta de dos cen-

tímetres.

var. piibésce)is Vis. — A. pubescens Vis. — Planta menys peluda, fulles

més estretes, branques pubèrules i poc peludes sota l'espiga glabra, aresta

més llarga (3 cm).

Geografia. — Llocs secs i pedregoses de la regió mitjana, d'on remunta fins al

Pireneu: Abundant al Vallès i Penedès. La var. pubescens freqüent al litoral, Vallès,

Penedès, Bages, etc. — Maig-Nov.

2,900. — A. distàchyus L.

(del grec òi, dos, i aràyvç, espiga, perla inflo-

rescència formada per dues espigues.)

Tija de 3-8 dm, dreta, fulles planes o canali-

culades per dessecació, estretes (2-3 mm), acu-

minades setàcies, amb alguns pèls disseminats,

lígula orada, guarnida de pèls als dos costats

de la base, panícula de dues espigues gemina-

des, groguenques, linears, de 5-8 cm, amb l'eix

articulat, fràgil i pelut d'un costat, dues espi-

guetes, l'una sèssil, hermafrodita, de 12 mm,
l'altra breument pedicel•lada, estèril i curta-

ment aristada, glumes desiguals, la superior més curta, trinèrvia, escotada

i terminada en una aresta tant o mes llarga que ella, glumel•la inferior tri-

nèrvia, bífida, amb una aresta aspra, quatre vegades nu's llarga que ella.

Geografia. — Llocs secs i pedregoses: Al litoral, Vallès, Terrassa, Caldes de

Montbui, Gualba; al Penedès, cap a Pontons; Bages = Regió mitjana, d'on remunta

fins a Talaixà, etc, del Pireneu (Vay.), Berga, Ripoll, Pont de Molins (Sen.) ; Man-

resa, Sallent, Puig-reig, Merlès, Casserres, Serrateix, l'Espunyola, Avià (Puj., C.)

Maig-Nov.

Andropogon distàchyus
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2,901. — A. Ischaemon L.

(és un dels Ischaemon dels autors prelinneans,

nom emprat per Plini per a designar una gra-

))iinia hemostàlica, una fnena de sanguinària,

del grec ''^X'^t Isnir, i aí(j,a, sang.)

Tija de 3-8 dm, dreta o ascendent, freqüent-

ment ramificada, nua a l'àpex, fulles d'un verd

glauc, linears, de 2-3 mm d'ample, canalicula-

des, acuminades, i peludes, lígula molt curta,

pestanyosa, amb llargs pèls que neixen sota

d'ella, panícula formada per 3-10 espigues

digitades, fasciculades a l'àpex de la tija, pur-

púnes o violàcies, linears, de 4-5 cm, eix de l'espiga articulat i fràgil, dues

espiguetes, l'una sèssil, hermafrodita, de 4 mm, l'altra pedicel•lada, estèril,

glumes quasi iguals, múíiques, la superior trinèrvia, l'inferior multinèrvia,

glumel•la inferior moll estreta, terminada per una aresta geniculada, aspra,

de lo-is mm.

Andropogon Ischaemon

Geografia. — Terrenys calcaris secs i àrids : Al Vallès, Penedès, Bages i altres

llocs de la regió mitjana i part de la superior = Diverses localitats del üergiiedà

(Piij., C), Olot, Santa Pau (Vay.) — Juny-Set.
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Gènere 763. — HETEROPOGON PERS.

(Del grec l'tipoí;, divers, i itwyiüv, barba, per les espiguetes diversament aristades.)

Una espiga terminal dreta, comprimida, ornada a la part superior de

llargues arestes cargolades, espiguetes geminades, l'una subsèssil i Taltra

pedicel•lada, aquella femenina superiorment, cilíndrica i llargament aristaua,

la pedicel•lada masculina i mútica, essent les espiguetes inferiors totalment

masculines i sense arestes, gluma inferior cilíndrica, cargolada, la superior

envolupada per ella quasi completament, glumella inferior molt estreta,

linear, amb una aresta de 7-8 cm geniculada flexuosa i torçada, molt peluda

inferiorment i aspra més amunt, totes les arestes dirigides a la fi cap al

mateix costat i entortolligades conjuntament, estils llargs, soldats a la base,

estigmes curts, cariòpside oblonga cilíndrica. Herbes perennes, de rizoma

fibrós i tiges dretes, primes, de 4-6 dm, fulles d'un verd glauc, de 2-5 mm
d'ample, planes, acuminades, amb alguns pèls llargs a la base, espiga en-

voltada freqüentment a la base per la beina de la fulla superior, lígula for-

mada per pèls curts.

2,902. — H. Alliónii R. S. — Andro-

pogon contortus L. — A. Bellàrdii Bub.

(dedicada a Cario Allioni, professor de botàni-

nica a la Universitat de Torí, 1^25-1804; con-

tortus, per les arestes entortolligades; C. A. L.

Bellardi, col•laborador d' Allioni.)

Heteropogon Alliónii

Geografia. — Llocs secs i pedregoses : Gavà, al peu de la carretera, cap a Bruguers

= Manresa, al Torrent de vSant Pau (Puj., C. !) ; vessant oriental del Tibidabo, Cas-

telldefels, Tarragona (Seu.!), la Cellera (Cod.!), Port-Vendres, Panyuls (Gaut.) —
Maig-Nov.
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Gènere 764. — SORGHUM L.

(De sorghi, nom indi del Sorghum vulgarc.)

Panícula gran, de branques ± nues a la base, dividides en rametes que

porten petites espigues a l'àpex, espiguetes geminades o ternades, compri-

mides pel dors, l'una sèssil i hermafrodita, ovada o el•líptica, l'altra mascu-

lina i pedicel•lada, glumes quasi iguals, molt coriàcies, lluents, mútiques,

tridentades o com rosegades a l'àpex, la inferior més ampla, convexa, la

superior també convexa o carenada, glumel•les hialines, pestanyoses, des-

iguals, la inferior mútica o amb una aresta geniculada a l'escotadura, glu-

mèl•lules truncades, llargament pestanyoses, tres estams, dos estils, estigmes

plumosos, cariòpside ovoide suborbicular, lliure. Plantes anuals o perennes,

robustes, amb fulles planes, d'1-3 cm d'ample, de raquis blanc i lígula peluda.

Planta perenne, amb rizoma serpentejant i estolonífer, panícula pirami-

dal, raquis glabre 2,903. S. halcpensc.

Planta anual, amb arrel fibrosa, panícula ovada oblonga, raquis

pubescent 2,904. S. vulgare.

2,903, — S. halepense Pers.

(perquè viu a Alep ; és el Gramen arundina-

ceum halepense de Leonard Plukenet )

Sinonímia. — Ganyota ; cast., caSota, mi-

llaca
;
/r., herbe de Cuba.

Perenne, de rizoma serpentejant i estoloní-

fer, tija de 5-20 dm, dreta, robusta, de nusos

pubescents, fulles planes, linears lanceolades,

llargament acuminades, d'1-2 cm d'ample, gla-

bres, aspres al marge, amb la lígula curta i

pestanyosa, panícula piramidal, violada, de ra-

quis glabre i branques solitàries, geminades o verticil•lades, ramificades,

espiguetes en espiga fluixa, geminades o ternades, l'una sèssil, hermafrodita,

l'altra o les altres dues pedicel•lades, masculines, espigueta hermafrodita

oblongo-lanceolada, amb les glumes quasi iguals, peludes, multinèrvies, glu-

Sórghum halepense
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üraminies. G. 764. - Sórghum.

mèlies hialines, pestanyoses, la inferior escotada, mútica o amb una aresta

geniculada a l'escotadura dues vegades més llarga que l'espigueta, cariòp-

side ovoide oblonga.

Gografta. — Comuna a les vinyes i camps arenosos de la zona inferior i part de la

mitjana. — Jul.-Oct.

2,904. — S. vulgare Pers.

(es cl sorghum per excel•lència, Z'Holcus Sór-

ghum, de Linuc, freqüentment cultivat i vul-

gar.)

Sinonímia. — Melca ; cast., zahina, alcan-

día
;

/)'., sorgho commua.

Anual, à'arrel fibrosa i tija d' 1-3 m, dreta,

robusta, fulles planes, lanceolades acuminades,

d'1-3 cm d'ample, glabres, llises, amb la lígula

Sórghum vulgare curta i pestanvosa, panícula ovoide oblonga,

verda, groguenca o rogenca, compacta, molt

ramificada, de raquis pubescent i branques dretes, tortuoses, ramificades,

breument nues a la base, pubescents, espiguetes geminades o temades, l'una

sèssil, hermafrodita, mútica o aristada, l'altra o les altres dues pedicel•lades,

masculines i mútiques, espigueta hermafrodita transovada, amb les glumes

quasi iguals, peludes, glurael-les hialines, la inferior bilobada, amb una

aresta molt curta o prop de dues vegades més llarga que l'espigueta, cariòp-

side ovoide suborbicular.

Geografia. — Cultivada i subespontània a les terres fluixes. — Jul.-Oct.
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Gènere 765. — ERIANTHUS RICH.

(Del grec ïpir)-, llaua, àvSoi;, flor, per les flors amb llargs pèls tot al volt.)

Panícula raraosa, piramidal, gran (fins de 5 dm), blanca sedosa, espi-

guetes geminades, ocultes per llargs pèls, l'una sèssil, l'altra pedicel•lada,

comprimides pel dors, biflores, amb la flor inferior neutra i reduïda a una

glumel•la, la superior hermafrodita, glumes quasi iguals, un poc més llargues

que les flors, glumel•la inferior de la flor fèrtil aristada, amb una aresta

tant o més llarga que ella, tres estams, dos estils llargs, lliures, estigmes

plumosos, cariòpside lliure, oblonga, glabra. Planta perenne, de rizoma llar-

gament serpentejant i tija d' 1-2 m, dreta, robusta, amb les fulles molt

llargues, acuminades, amples de 6-15 mm, canaliculades, aspres al marge

i sobre llurs cares, beines inferiors peludes i lígula substituïda per un

feixet de pèls.

Eriantbus Ravennae

2,905- E. Ravennae P. B.

(és Z'Arundo farcta alpium ravennae, de Gia-

conio Zanoni; de Ravenna, ciutat d'Itàlia, per-

què hi va ésser trobada.)

Geografia. — Vores del mar i dels rius i rieres ; Castelldefels, abundaut ; marges

de l'Anoia ; vores del Llobregat i del Cardener, des de la desembocadura fins a

Balsareny = Castelladral, Cardona, Súria {l'uj., C!) — Ag.-Oct.
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Gènere 766. — IMPERATA CYR.

(Dedicat a Ferrante Imperato, botànic napolità del segle xv!».)

Panícula espiciforme, cilíndrica, blanca sedosa, d' 1-2 dm, densa, amb
espiguetes geminades i ocultes per llargs pèls blancs, l'una sèssil, l'altra

pedicel•lada, biflores, mútiques, articulades, la flor superior liermafrodita,

la inferior neutra, glumes quasi iguals, prop de la meitat més llargues que

les flors, multinèrvies, agudes, glumel•les hialines, mútiques, enerves, fran-

jades a l'àpex, 1-3 estams, dos estils soldats a la part inferior, estigmes

plumosos, cariòpside oblonga i lliure. Planta perenne, de rizoma serpente-

jant i tiges de 3-10 dm, dretes, fortes, fulles estretes (2-4 mm), acuminades.

canaliculades, glauques, lígula curta, llargament pestanyosa.

Imperata cylíndrica

2,906. — L cylíndrica P. B.

(per la inflorescència cilíndrica: Lagurus spica

cylindrica mutica, diu Linné.)

Geografia. — Arenys humits del litoral i de les vores dels rius : Pla del Llobregat;

vores de l'Anoia, Gelida ; Cairat i més amunt, per la ribera del Llobregat i Cardener,

quasi als mateixos llocs que l'anterior = Litoral de Girona, Empordà (Vay.), Pont

de Molins, Castelldefels (Sen.) ; vores del Besòs; cap a Lleida, vores del Segre

(Costa) — Març-Jul.
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Gènere 767. ARUNDO L.

(Es el nom llatí de la cauya.)

Panícula oblonga tirsoide, molt gran (4-6 dm) i molt ramificada, com-

posta d'espiguetes pedicel•lades, comprimides pel dors, amb 2-7 flors herma-

froditcs guarnides inferiorment de pèls sedosos quasi iguals a elles, glumes

quasi iguals, tan llargues com les flors, acuminades, còncaves, carenades,

glabres, amb 3-5 nervis, glumel•la trífida, amb pèls tan llargs com les glumes.

Planta perenne, de rizoma serpentejant, gruixut, i tiges de 2-5 m, dretes,

molt robustes, llenyoses, fulles molt grans, de 2-5 cm d'ample, planes, llar-

gament acuminades, glauques, amb dues llargues orelletes a la base del

limbe, lígula molt curta, truncada, breument pestanyosa.

Arundo Dònax

2,907. — A. Dónax L.

(del grec Só va' nom de la canya en Dioscò-

rides i Teofrast.)

Sinonímia. — Canya ; cast., cafia
;
francès,

roseau.

Geografia. — Cultivada 1 espontània a les vores dels rius, marp^es i torrents de

la regió baixa. — Set.-Oct.

N. B. No sembla que hagi estat trobada a Catalunya VArundo Plirtiana Turr.,

dels Pireneus orientals, que posseïm del Var.
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Gènere 768. — PHRAGMITES TRIN.

(Mot emprat per Dioscòrides per a designar una mena de senill, que hom fa derivar

de 'iiçiiyixa, tanca, perquè clou els llocs on es ía.)

Panícula gran (1-3 dm), violàcia, groguenca o bruna, molt ramificada,

de branques verticillades, aspres, peludes en el punt de llur inserció, com-

posta d'espiguetes pedicel•lades, comprimides, amb 3-7 flors, fluixes, la in-

ferior masculina, les altres hermafrodites, glabres però rodejades de llargs

pèls blancs inserits al raquis, gluraes més curtes que les flors, desiguals,

còncaves, carenades, la inferior la meitat més curta, agudes, enteres, gla-

bres, amb 3-5 nervis, glumel•les molt desiguals, la inferior més llarga que

les glumes, trinèrvia, la superior 3-4 vegades més curta, hialina i bicarenada.

Planta perenne, de rizoma llargament serpentejant, tija d' 1-4 m, dreta, no

llenyosa, fulles linears lanceolades, llargament acuminades, d'1-3 cm d'am-

ple, glauques, aspres al marge, amb la lígula formada per pèls curts i iguals.

2,908. — Ph. communis Trin.

(per ésser comuna a Europa.)

Sinonímia. — Canvis, càrritx, senís, senill,

xisca ; cast., carrizo, cafiiza.

Var. nígricaiK G. et G. ; var. suhunijlorus

DC. — Planta més petita i més prima, panícu-

la curta (i dm), amb les espiguetes negroses,

uniflores o biflores.

Raça Ph. Isiacus Kunth — Ph. gigantea

Gay — Planta de major talla (4-6 m), més ro-

= busta, de fulles més amples i panícula més llar-

ga (2-4 dm), rossa, glumes més amples, obtuses, la inferior tridentada o

hilobada i amb un petit mucró a l'escotadiira.

Geografia. — Vores de rius, recs, pantans i llocs humits: Al litoral, Vallès,

Penedès, Bages = Lluçanès, litoral de Girona (Vay.). I.a var. nigricans G. et G.,

als pantans de la Pinya, prop d'Olot, Banyoles, Dosquers, etc. (Vav.). La raça

Ph. Isiacus Kunth, a Can Tunis, proii de la Farola — Costes de Barcelona (Benth.)

i més cap a l'interior (Costa) — Set.-Oct.

Pbragmitet communis
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Gènere 769. CALAMAGROSTIS ROTH.

(Es un nom de Dioscòrides, format de ~4Xoi|j.o<;, canya, i à-,'pti)TTi(;, una gramínia, perquè

té les arrels que recorden les de la canya.)

Paiiícula llarga, ramilicada, composta d'espiguetes pedicel•lades, compri-

mides, uniflores, flors liermafrodites, rodejades a la base de pèls tant o més

llargs que elles, acompanyades o no d'una flor rudimentària, glumes quasi

iguals, més llargues que la flor, carenades, agudes, mútiques, la inferior

uninèrvia, la superior trinèrvia, glumel•les desiguals, la inferior més llarga

i més ampla, bífida o emarginada dentada, amb 3-5 nervis i freqüentment

aristada al dors o a l'escotadura, la superior bicarenada, tres estams, estils

curts, estigmes subsèssils, cariòpside oblonga, canaliculada a la cara interna,

glabra. Plantes perennes, de rizoma serpentejant i fulles llargues, cargolades,

amb lígula membranosa.

'Glumella inferior guarnida a la base de pèls quatre vegades més curts

que ella i amb una aresta geniculada ± exerta.

2,909. C. arundinàcea.

I

Glumel•la inferior guarnida de pèls quasi iguals a les glumes i amb una

aresta inclusa 2.

!Glumel•la inferior bífida, amb una aresta a la meitat del dors i més curta

que els pèls i que les glumes 2,910. C. epigeios.

Glumel•la inferior dentada escotada, amb una aresta al capdemunt, dreta

i a penes més llarga que les dents . . . 2,911. C. lanceolata.

2,909. C. arundinàcea Roth.

('íi\irundinaceus, semblant a la canya, que re-

corda la canya.)

Tija de 6-12 dm, glabrescent, nua a l'àpex,

fulles llargues, linears, planes, acuminades,

aspres, amb pèls a l'entrada de la beina, amb
la lígula oblonga, panícula llarga d'1-2 dm,

amb taques violades i groguenques, dreta, es-

piguetes amb una flor hermafrodita i una de

rudimentària, glumes quasi iguals, lanceolades,

breument acuminades, glumel•la inferior '/s

més curta que les glumes, amb pèls a la base
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Gramíuies. ü. 769. - Calamagrostis.

quatre vegades més curts que ella i al quart inferior una aresta geniculada

niés llarga que les glumes i ben exerta.

Geografia. — Boscos i roques silícies de les muntanyes: Pireneu oriental, r. (Vay.,

Gaut.), Núria (Sen.), conca de les Maleïdes (Costa), Viella (Llen.!), Montartó, Pla

de Beret, Ruda (C. et S.) — Jul.-Ag.

2,910. — C. epigeíos Roth.

(del grec éTrí^stoç, sobre la terra, és a dir, en

llocs eixuts, contràriament al que ocorre en les

altres espècies d^Arundo, gènere en què fou

inclusa per Linné.)

Tija de 8-12 dm, dreta, robusta, aspra a l'à-

pex, fulles molt llargues, acuminades setàcies,

aspres, Ugula oblonga, lacerada, panícula llar-

ga (15-25 cm), dreta, violàcia o verda, espigue-

tes sense rudiment de flor estèril, glumes quasi

iguals, tancades després de la floració, glumel-

la inferior la meitat més curta que les glumes,

bífida, amb pèls quasi iguals a aquelles i una aresta recta a la meitat del

dors, més curta que. els pèls.

Geografia. —• Prats humits i vores de rius : Devesa de Tragurà (Vay., amb dubte),

Arles, Sant Llorenç dels Cerdans (Compy.) — Jul.-Ag.

Calamagrostis epigeios

2,911. — C. lanceolata Roth.

(per les espiguetes lanceolades.)

Tija de 6-12 dm, dreta, prima, quasi llisa

a l'àpex, fulles llargues, linears, acuminades,

lleugerament aspres, lígula oblonga, panícula

violada, a vegades verda o rossa, dreta o pen-

jant a l'àpex, fluixa, espiguetes sense rudiment

d'altra flor, glumes quasi iguals, separades des-

prés de la floració, glumel•la inferior V.i '"''-^

curta que les glumes, emarginada dentada i

amb una aresta molt curta a l'escoladura, a

penes més llarga que les dents, i amb pèls

quasi tan llargs com les glumes.

Geografia. — Boscos i prats humits: Pla del Besòs, Baix Empordà (Vay.) —
Jul.-Ag.

Calamagrostis lanceolata
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Gènere 770. - AMPELODESMOS LlNK

(Format dels mots àjjL•iie/oc, vinya, i òníi.óc,, lligam, és el nom que donaven els sicilians,

segons Plini, a una mena de planta emprada per a lligar la vinya, molt probablement

l'espècie següent.)

Panícula llarga, molt ramificada, fluixa, tacada de verd i violat, espi-

guetes pedicel•lades, comprimides, compostes de 2-5 flors hermafrodites, glu-

mes quasi iguals, lanceolades, carenades, molt més curtes que les flors,

trinèrvies, mucronades aristades, glumel•les quasi iguals, coriàcies, la infe-

rior bideutada aristada, coberta de pèls fins a la meitat, amb 5-7 nervis, tres

estams, estigmes subsèssils, llargs, plumosos, cariòpside cilíndrica, solcada

a la cara interna i peluda a l'àpex. Planta perenne, de rizoma fibrós, cespitós,

tija de 2-T, m, dreta, robusta, amb fulles molt llargues, linears canaliculades,

acuminades alenades, aspres, molt teuaces, amb la lígula lanceolada i pesta-

nvosa a la base.

2,912. — A. ténax Link - A. maurità-

nica Poir.

(de tenax, tenaç, per la tenacitat de les fulles;

mauritanica, de Mauritània, perquè s'hi fa.)

Sinoniniia. — Carcera.

Ampelodesmos ténax

Geografia. — Costers àrids del litoral: Abundant a Gavà; Gelida, Bosc de Font-

verdina; s'interna al Vallès, fins a Terrassa 1 al Penedès, fins prop de Pontons —
Maig-Juny. (i)

(1) Els limits, a Catalunya, ión, per una banda, la Serra de Collcerola, a Barcelona, i, a Migjorn, la Plana de Sant Jordi,

fins a Ampolla (F. Q.),
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Gènere 771. — PSAMMA P. B. — AMMOPHILA HOST

(Del grec <\iitx[io<;, areua, perquè són plantes dels sorrals; Ammophila, de àii'j.of;, arena,

i 9ÍX01;, amar, per la mateixa raó.)

Panícula espiciforme, cilíndrica, densa, llarga (10-25 cm), d'un blanc

groguenc, espiguetes pedicel•lades, uniflores, flors hermafrodites, rodejades

de pèls a la part inferior, una flor rudimentària, glumes quasi iguals, care-

nades, agudes, poc més llargues que la flor, la inferior uninèrvia, la superior

trinèrvia, glumel•les quasi iguals, la inferior bidentada, breument mucronada

a l'escotadura, carenada, amb cinc nervis, la superior bicarenada, amb quatre

nervis, tres estams, estils curts, estigmes pluraosos, cariòpside oblongo-cilín-

drica, solcada a la cara interna, glabra, lliure. Planta perenne, de rizoma llar-

gament serpentejant i tija de 5-10 dm, dreta, rígida, fulles llargues, convolu-

tes junciformes, de punta quasi vulnerant, lígula molt llarga i bífida.

Animóphila areoària

2,913. — P. arenària Roem. et Sch.

(perquè viu als arenys.)

Sinonímia. — Borró ; casl.^ barrón
; fr., ro-

seau des sables.

Geografia. — Arenys del litoral : Castelldefels i Gavà = Sant Martí de Provençals

(Costa), litoral de Girona, Empordà (Vay.), Roses (Bub.), litoral de Salses i Cervera

(Gaut.) — Maig-Jul.
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FLORA DE CATALUNYA

Gènere 772. — AGROSTIS L.

(Del grec iypíosxífj nom emprat per Dioscòrides per a designar una g^ramínia

dels camps.)

Panícula rainificada, estesa o contreta, cspiguetes pedicel•lades, comprimi-

des, amb una flor fèrtil rarament acompan3'ada d'una altra d'estèril, gluraes

iguals o desiguals, carenades, mútiques, uninèrvies, glumel•les iguals o des-

iguals, amb pèls molt curts a la base, la inferior mútica o aristada, amb 3-5

nervis, la superior bicarenada, molt petita o nul•la, tres estams, estils molt

curts, estigmes plumosos, cariòpside oblonga, lliure, convexa per fora i acana-

lada a la cara interna. Plantes anuals o perennes, de fulles totes o parcialment

planes, amb la lígula membranosa.

Í

Plantes anuals, d'arrel fibrosa, fulles totes planes 2,

Plantes perennes, de rizoma fibrós o serpentejant, amb les fulles con-

volutes o planes 4.

ÍGluma inferior quasi igual a la superior més gran, glumeHa inferior

generalment mútica 2,914. A. nebulosa.
Gluma inferior més petita, glumel•la inferior amb aresta ílexuosa . 3.

{Panícula ampla, piramidal, aresta de la glumel•la inferior 4-6 vegades

més llarga que l'espigueta 2,915. A. Spica-venti.

Panícula estreta, constreta, aresta de la glumel•la inferior 3-4 vegades

més llarga que Tespigueta 2,916. A. ínterrupta.

í Fulles totes convolutes filiformes, rizoma fibrós 5.

4 < Algunes o totes les fulles planes, rizoma, generalment, estolonífer ser-

/ pentejant 6.

Espiguetes de 2 mm, glumes iguals, glumel•la inferior terminada per

I quatre dents molt curtes, iguals, amb l'aresta que li surt del terç

- ] inferior 2,917. A. rupestris.

J
Espiguetes de 3-4 mm, glumes desiguals, glumel•la inferior terminada

f
per quatre dents desiguals, amb l'aresta que li surt de prop de la base.

2,918. A. alpina.

! Fulles basilars convolutes setàcies, les caulinars planes, glumel•la infe-

rior amb l'aresta dorsal dues vegades més llarga que ella.

2,919. A. canina.

Fulles totes planes, glumel•la inferior quasi sempre mútica. . . 7.

Lígula molt curta, panícula oberta, de branques semiverticil•lades, glu-

mel•les iguals 2,920, A. verticillata.

'
\ Lígula oblonga, panícula constreta, de branques fasciculades, glumel•les

molt desiguals 2,921. A. alba.
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Grainínies. G. 772. - Agrostis.

2,914. — A. nebulosa Boiss. et Reut.

(del Ualí nebulosus, nebulós, pel gran nombre
d'espigueles de la panícula, que li donen un
aire de nebulosa

;
probablement inspirat en la

nomenclatura vulgar.)

Anual, d'arrel fibrosa i tija d'1-4 dm, dreta,

simple o ramificada a la base, fulles planes,

aspres, lígula oblonga i laciuiada, panícula

ampla, oblonga o lanceolada, blanquinosa o vio-

làcia, de branques nombroses, semiverticil•lades,

pedicels capil•lars, gluraes iguals, lanceolades,

obtusiúscules, amb la carena aspra, glumel•les

hialines, llises, quatre vegades més curtes que les glumes, quasi iguals, la

inferior amplament transovada, la superior bífida (Husn., tab. 33).

Geografia. — Terrenys guixosos : Rius paral•lels a la frontera catalana que des-

emboquen a l'Ebre (Loscos!). Cultivada en alguns jardins d'Europa (Husn.) —
Juny-Jul.

2,915. — A. Spica-venti L. — Apera

Spica-venti P. B.

(inspirat en el nom vulgar suec d'aquesta

planta.)

Anual, d'arrel fibrosa i tija de 4-10 dm, dre-

ta, bastant robusta, fulles planes, linears, de

3-6 mm d'ample, aspres, lígula oblonga, lace-

rada, panícula llarga (i'5-3 dm) i ampla, pira-

midal, verdosa, violàcia o purpúria, amb nom-

broses rames desiguals, capil•lars, flexuoses i

aspres, espiguetes d'uns 2 mm, ghtmcs des-

iguals, lanceolades, agudes, la inferior uninèr-

via, la superior més gran, trincrvia, glumel•la inferior un poc més llarga que

les glumes, aguda, entera, amb cinc nervis i una aresta subapical flexuosa

4-6 vegades més llarga que l'espigueta, la superior un poc més curta que la

inferior, bicarenada, anteres linears oblongues.

Geografia. — Sembrats i camps arenoses: Comuna a la vall de Banyuls (Compy.)
;

Niça (Husn.) — Juny-Ag.
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Giaiuínics. ü. 772. - Agrostis.

2,916. ^ A. interrupta L.

(per la inflorescència com interrompuda.)

Anual, d'arrel fibrosa i tija de 2-6 dm, pri-

ma, dreta, fulles planes, curtes, estretes (1-2

mil•límetres), aspres, amb la lígula lanceolada,

lacerada, panícula de 6-18 cm, estreta, inter-

rompuda, constreta durant la floració, verda

blanquinosa, de rames curtes, amb espigue-

tes fins a la base, glumel•la inferior un poc més

llarga que les glumes, amb una aresta flexuosa

subapical ;^-4 vegades més llarga que l'espigue-

ta, anteres ovades.

Geografia. — Llocs arenosos o pedregoses, muralles, sembrats : Serralada superior

del Vallès, a l'era de la Mata = Berguedà, a Merlès i Casserres; Pinós (Puj., C. !)
—

Juny-Jul.

Agrostis interrupta

2,917. — A. rupestris All.

(del llatí rupes, la roca, perquè sol créixer en

llocs rocosos.)

Perenne, de rizoma fibrós cespitós i tija de

5-20 cm, dreta, prima, glabra, fulles convolutes

setàcies, curtes, les basilars fasciculades, lígula

lanceolada, panícula oblonga, de 3-5 cm, poc

gens constreta després de la floració, violada o

rogenca, rarament groguenca, amb les rames

nues a la base, llises i glabres, espiguetes peti-

tes (uns 2 mm), glumes quasi iguals, lanceola-

des, separades, glumel•la inferior única, un poc

més curta que les glumes, terminada per quatre dents iguals i una aresta dor-

sal geniculada que surt del terç inferior, més llarga que les glumes.

Geografia. — Pastures pedregoses de les altes muntanyes : Núria = Puigmal

(Puigg. !), Noufonts (Sen.!), Costabona (Compy.), des de la Montjoia al Port de la

Picada i de Benasc, Penyablanca, Clot de l'Infern ; base i conca de les Maleïdes

(Costa) ; Lezat (Tinib.), Ruda (C. et S.) — Jul.-Ag.

Agrostis rupestris
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Gramíuies. G. 772. - Agrostis.

2,918. — A. alpina Scop.

(per viure als Alps.)

Perenne, amb el rizoma fibrós cespitós i tija

de 10-25 ^^, dreta, prima, fulles convolutes

setàcies, curtes, les basilars fasciculades, lígu-

la llargament lanceolada, panícula ovada o bé

oblonga, de 3-5 cm, estesa després de la flora-

ció, violada o daurada, amb les rames nues a la

base, eriçades, espiguetes grandetes (uns 4 mil-

límetres), glumes desiguals, lanceolades, sepa-

rades, glumel•les rodejades a la base de pèls

curts, la inferior un poc més curta que les glu-

mes i terminada en quatre dents desiguals, amb
una aresta basilar geniculada més llarga que les glumes.

Subsp. A. Schleicheri Jord. et Verlot — Planta de major talla (2-4 dm),

més prima, fulles capil•lars, panícula estreta, cl•lipsoidc lanceolada, constreta

després de la floració, espiguetes més llargues (uns 5 mm), amb les dues pun-

tes laterals de la glumel•la inferior més llargament cuspidades.

Geografia. — Pastures pedregoses de les altes muntanyes: Rasos de Pegwera;

Cadí, al Pedró dels Quatre Batlles = Costabona, Canigó (Cïaut.). La subsp. A. Schlei-

cheri Jord. et Verlot, molt rara al Canigó (Gaut.) ; al Cagire (C. et S.) — Jul.-Ag.

2,919. — A. canina L.

(és un dels anomenats Gramen caninum pels

autors antics, perquè són herbes que els cans

mengen per guarir-se.)

Perenne, de rizoma normalment fibrós, no

estolonífer, i tija de 2-6 dm, dreta o ascendent,

molt rarament radicant, fulles verdes, les basi-

lars convolutes setàcies, les caulinars platies,

de 2*5 mm d'ample, lígula oblonga, panícula

oblonga, contreta després de la floració, viola-

da, de rames dretes o bé ± esteses, nues a la

base, aspres, espiguetes petites (uns 2 mm),

glumes quasi iguals, lanceolades agudes, aspres al raquis, glumel•la inferior

més curta que les glumes, truncada dentada i amb una aresta geniculada que

neix un poc per sota del mig, dues vegades més llarga que ella i més llarga

que les glumes, la glumel•la superior nul•la.

Agrostis canina
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Gramíiiius. G. 772. - Agrostis.

Geografia. — Prats i boscos humits: Comuna al Montseny, Vic, Olot (Costa),

Albera, Canigó (Gaut.) — Juny-Ag.

2,920. — A. verticillata Vill.

(per la panícula com verticil•lada.)

Perenne, rizoma generalment estolonífer i

tija de 2-8 dm, radicant a la base o ascendent,

fulles planes, linears, de 5-6 mm d'ample, agu-

des, glaucescents, aspres, les cauliuars curtes,

lígula també curta i truncada lacerada, panícu-

la oblonga cònica, de 5-12 cm, verda blanqui-

nosa, lobulada, molt ramificada, estesa àdhuc

després de la floració, de rames semiverticil•la-

des, curtes i amb espiguetes fins a llur base,

aquestes d'uns 2 mm, glumes quasi iguals,

acostades després de l'antesi, obtuses, mucronades, breument pubescents, glu-

mel•les iguals^ la meitat més curtes que les glumes, obtusiúscules, denticula-

des, la inferior sempre mútica, amb 3-5 nervis, la superior bidentada i

binèrvia.

var. acutiglumis Costa — A. adscendens Wk. -- Glumes acutiúscules,

patents després de l'antesi, panícula menys densa, fulles canaliculades a la

base i convolutes del mig en amunt.

Geografia. — Aiguamolls i llocs humits : Comuna al litoral, Vallès i Bages =
Olot, i més amunt (Costa). La var. acutiglumis Costa, a Vic; Lleida, a les vores del

Segre (Costa) ; els Prats de Rei (Puigg. !) — Maig-.\g.

Agrostis verticillata

2,921. — A. alba L.

(per la panícula esblanqueïda.)

Perenne, de rizoma cespitós i freqüentment

estolonífer, tija de 2-5 dm, dreta, ascendent o

prostrada i radicant a la base, fulles planes,

curtes, linears, acuminades, lleugerament as-

pres, lígula oblonga, més llarga que ampla, ±
denticulada a l'àpex, panícula blanquinosa, ra-

rament violàcia, dreta, molt ramificada, oblon-

ga, constreta després de la floració, rarament

durant la florida, rames fasciculades, primes,

desiguals, aspres així com els pedicels, espigue-

tes d'uns 2 mm, amb les glumes quasi iguals, lanceolades, agudes, aspres al
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raquis, glumel•la inferior un quart més curta que les glumes, hialina, obtusa,

mútica, rarament aristada, la superior la meitat més curta, bicarenada.

raça A. prorépens Rouy — A. stolonifera auct. — Rames laterals estolo-

nijormes, més nombroses, més gruixudes i més llargues, panícula estreta.

raça A. castellana Boiss. et Reut. — Tija dreta o ascendent, fulles basilars

planes, les caulinars convolutes setàcies, panícula violada o verdosa, oblonga,

fluixa, glumes quasi iguals, glumel•les desiguals, la inferior amb dues puntes

setijormes terminals, la superior igual a la meitat de la inferior, escotada.

var. mútica Hack. — .4. olivctórum G. et G. — Totes les flors viútiques,

glumel•la inferior terminada en puntes molt curtes o nulles.

subsp. A. marítinm Lamk. — Tija dreta o ascendent, fulles glauques,

convolutes subcilíndriques i alenades, panícula estreta, molt constreta, subes-

picijorine, blanquinosa, a la fi groguenca, glumel•les més curtes que les glu-

mes, la superior dues terceres parts més llarga que la inferior, que és com-

pletament glabra.

subsp. .4. vulgaris With. — Rizoma serpentejant, fulles totes linears,

planes, lígula curta, truncada (més ampla que llarga), panícula ordinàriament

violàcia, ovoide, fluixa, estesa després de la floració, glumel•les desiguals, la

inferior un poc més curta que les glumes, mútica o a vegades aristada a l'àpex,

la superior el doble més curta.

var. púmila Schur — .4. pumila L. — Arrel fibrosa i tija d'1-2 dm, fu-

llosa inferiorment, panícula curta, ovoide, d'espiguetes relativament grans i

denses, ± atacades per un ustilagal.

Geografia. — Llocs incultes, prats secs, vores de camins. La raça stolonifera,

al peu de Gualba ; a les Adous del Bastareny = Llocs humits, majorment de la regió

freda (Costa) ; Olot, Guilleries, Segaró (Vay ). La raça A. castellana Boiss. et Reut.

var. miitica a les serralades inferior i superior del Vallès ; al Cadí, Pedró dels Quatre

Batlles = Llers (Sen.!). La subsp A. marítima Lamk., a Cabanes (Sen.!), prats

marítims del Baix Empordà, a Banyoles (Vay.). La subsp. A. vulgaris With., al

Montseny i a la vall de Ribes = Blanes (Llen. !), Avià, l'Espunyola (Puj., C. !), Vall

d'Aran, Arties (Llen.!), Artiga de Lin (Costa); la var. puvüla Schur, a la part

elevada del Montseny i a la Vall de Núria — Jul.-Ag.
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Gènere 773. — SPOROBOLUS R. BR.

(Del grec uitopí, sement, i ^óXoi;, llançar, perquè les llavors d'aquestes plantes, sense

adherència al pericarpi, són expulsades pel fruit en obrir-se.)

Panícula ovoide cònica o espiciforme, espiguetes pedicel•lades, comprimi-

des, amb una sola flor herraafrodita, sense rudiment de flor estèril, glumes

desiguals, la inferior més petita, la superior més curta que la flor o a penes

igual, glumel•les quasi iguals, la inferior mútica, trinèrvia, la superior bica-

renada, 2-3 estams, estils molt curts, estigmes plumosos, cariòpside oblonga,

glabra, amb el pericarpi que es desprèn fàcilment. Herbes perennes, de fulles

a la fi convolutes i amb la liguia molt curta o substituïda per pèls.

Rizoma llargament serpentejant, panícula ovoide cònica, lígula substi-

tuïda per pèls 2,922. S. púngens.
Rizoma fibrós, curt, panícula espiciforme, lígula molt curta

2,923. S. tenacíssimus.

2,922. — S. púngens Kunth

(per les fulles rígides, quasi punxants.)

Rizoma llargament serpentejant i escamós,

tija d'1-3 dm, ascendent, rígida, ramificada,

molt fullosa, fulles glauques, dístiques, convo-

lutes, alenades, quasi punxants, curtes, peludes

per sobre, les superiors embeinadores a la

base de la panícula, lígula substituïda per pèls,

panícula ovoide cònica, curta (2-4 cm), verdosa

o violàcia, constreta abans i després de la flora-

ció, espiguetes d'uns 3 mm, glumes desiguals,

lanceolades, uninèrvies, la superior el doble

llarga, quasi igual a la flor, glumel•les iguals, la inferior mútica, trinèrvia, la

superior bicarenada.

Geografia. — Arenys humits del litoral: Salou; Prat de Llobregat, a l'Estany de

Remolà = Montjuïc, Masnou, Teià, etc. ; La Ràpita, Alfacs (Costa) ; Roses, etc, de

l'Empordà (Vay.) ; Premià, Tiana (Sen.) — Ag.-Set.

Sporóbolus púngens
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Gramlnies. G. 773- - Sporóbolus.

2,923. — S. tenacíssimus P. B.

(per la tenacitat de les tiges i fulles d'aquesta

planta.)

Rizoma fibrós, curt, tija de 3-8 dm, dreta, poc

fullosa, fulles linears, llargament acuminades,

a la fi convolutes, lígula molt ciiria, panícula

espiciformc, llarga d'1-2 dm, espiguetes d'uns

2 mm, glumes desiguals, més ciírtes que la flor,

la inferior el doble més petita, glumel•les quasi

iguals, la inferior mútica, cariòpside quadran-

gular.

Geografia. — Originària d'Amèrica, la tenim naturalitzada als arenys de Can
Tunis = La Cellera (Cod.!), entre Pont de Molins i Cabanes, Peralada (Sen.), Roses
(Bub.) — Jul.-Oct. (i)

sporóbolus tenacíssimus

(1) Infesta com mala berba els herbeis de la baixa Catalunya silicia, a Blanes, Tordera, Martorell de la Selva, Caldes de

Malavella, Sant Felia de Guixols, Calonge, etc. (F. Q.).
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Gènere 774. — GASTRÍDIUM P. B.

(De Y'jiaTrj'p, ventre, per la forma ventruda de la base de les espiguetes.)

Panícula d'un verd blanquinós, lluent, fluixa durant la floració, després

constreta, espiciforme, espiguetes breument pedicel•lades, comprimides, infla-

des globuloses a la base, amb una flor herniafrodita, glumes desiguals, molt

més llargues que la flor, cartilaginoses, lanceolades agudes, uninèrvies, glu-

mel•les quasi iguals, la inferior truncada dentada, mútica o amb una aresta

subapical tant o més llarga que les glumes.

2,924. — G. lendígerum Gaud.

(de Iens, gen. lendis, llémena, i gero, jo porto,

com si diguéssim Uemenós, per la forina de les

espiguetes.)

Geografia. — Camps i llocs arenoses : Al Vallès, Terrassa, comuna = Tibidabo,

Pedralbes, Sant Pere Màrtir, Vallvidrera, Horta (Sen.) ; Albera, Port-Vendres (Gaut.)

Maig-Jul.

165



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Gènere 775. — POLYPOGON DESF.

(De TtoXúi;, molt, itiúywv, barba, per les inflorescències amb arestes molt nombroses

i fines.)

Panícula espiciforme, peluda sedosa, espiguetes pedicel•lades, comprimi-

des, amb els pedicels articulats i una sola flor hermafrodita, glumes quasi

iguals, molt més llargues que la flor, carenades, enteres o escotades, pesta-

nyoses, uainèrvies, amb una llarga aresta apical, glumel•les quasi iguals, la

inferior aristada o mútica, la superior bicarenada, tres estams, estigmes sub-

sèssils, plumosos, cariòpside oblonga, lliure, amb un solc a la cara interna.

Herbes anuals d'arrel fibrosa i tija de 2-8 dm, dreta o prostrada radicant,

amb les fulles planes, aspres, i la lígula lanceolada.

2,925. — P. monspeliensis Desf.

(perquè Sauvages, abans que Linné, la consig-

nà, en la seva Flora Monspeliaca, de Monl-

peller.)

Sinonímia.

zorra.

Cua de rata ; cast., cola de

Polypógon monspelíeniis

subsp. P. marílimus Willd. — Planta més

prima, de menor talla, glumes bífides, amb els

lòbuls subobtusos, aresta terminal ires vegades

mes llarga que les glumes.

Geografia. — Llocs arenosos, humits : Al litoral, Vallès, Bages = Pla d'Urgell

(Costa), Port-Vendres (Gaut.). La subsp. P. maritimum Willd., a Cabanes (Sen.),

Roses, Cardona, Solsona (Bub.) ; litoral de Canet, molt rara (Gaut.) — Abr.-Jul.
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Gènere 776. — LAGURUS L.

(Del grec ya-/^'^' llebre, i oüpí, cua, tcua de llebre», per la inflorescència molt peluda

i fina.)

Panícula ovoide, tirsoide, blanca sedosa, espiguetes breument pedicel•la-

des, comprimides, amb una flor hermafrodita i una altra de rudimentària,

glumes molt més llargues que la flor, iguals, lanceolades linears, llargament

acuminades, alenades, carenades, pestanyoses, uninèrvies, glumel•les rodeja-

des a la base de pèls curts, la inferior terminada en dues llargues dents aris-

tades i amb una llarga aresta subapical geniculada, trinèrvia, la superior

bilobulada, binèrvia, dos estams, estigmes sèssils, plumosos, cariòpside oblon-

ga, un poc comprimida.

Lagurus ovatus

2,926. — L. ovatus L.

(per la forma ovoide de la inflorescència.)

Sinonimia. — Cua de ca ; cast., rabillo de

conejo
; fr., lagurier.

var. nanus Guss. — Planta nana, de 4-5 cm,

tiges fasciculades, molt ramificades.

Geografia. — Arenys marítims i interiors poc distants de la costa: Castelldefels,

Blanes, Riera de Terrassa = Pla de Barcelona, des del Besòs al Llobregat (Costa),

Cadaqués (Trèm.), Roses (Vay.). La var. nanus Guss., al Prat de Llobregat —
Maig-Juny.
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Gènere 777. LASIAGROSTIS LINK

(Del grec Xíjick;, pelut, i íypioTcK,, com si diguéssim cagrostis peludai, al•ludint als

pèls de les glumel•les.)

Panícula llarga (12-25 cm), ramificada, al principi com argentada, després

groguenca, llargament corbada, penjant a l'àpex, amb les rames primes, nues

a la base, semiverticil•lades, espiguetes de 6-8 mm, lanceolades, peciolades,

comprimides, amb una flor hermafrodita, glumes quasi iguals, més llargues

que la flor, lanceolades acuminades, trinèrvies, glumel•les desiguals, la infe-

rior més curta que les glumes, amb cinc nervis, coberta de pèls més llargs

que ella, bífida i amb una aresta apical geniculada i flexuosa de 10-15 mm,
tres estams, auteres breument barbudes, etils molt curts, estigmes plumosos,

cariòpside oblongo-cilíndrica, solcada a la cara interna, lliure. Herbes peren-

nes, amb rizoma un poc serpentejant i tija de 5-10 dm, dreta, fullosa, fulles

verdes, llargament acuminades, canaliculades, convolutes quan són seques,

llises i glabres.

Lasiagrostis Calamagrostis

2,927. — L. Calamagrostis Link —
Calamagrostis argéntea DC.

(vegeu l'etimologia del gènere Calamagrostis
;

argéntea, per la patiicula com a argentada.)

Geografia. — Roques calcàries i pendissos de les muntanyes : Bagà, sobre el ce-

mentiri ; Montserrat, cap a Santa Cecília = Conca del Segre, des dels Tres Ponts

(Costa), prop d'Organyà (Jover!), Fiscal (Nuet!), Vall d'Arties, al peu del Montartó,

Arties i Salardú (C. et S.) — Jul.-Ag.
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Gènere 778. — ARISTELLA BERT.

(Gènere format per Bertoloni a base de VStipa Aristella de Linné, dita així perquè,

contràriament al que ocorre en les altres Stipa, aquesta té l'aresta de la glumel-la

inferior molt curta; aristella, diminutiu à'arista, aresta.)

Panícula llarga (1-2 dm), dreta, verda, molt estreta, espiguetes pedicel•la-

des, comprimides, amb una sola flor hermafrodita subsèssil, de rames dretes,

aplicades a l'eix o poc separades, primes, desiguals, les inferiors geminades,

glumes quasi iguals, lanceolades linears, raucronades, trinèrvies, glumel•les

desiguals, la inferior coriàcia, peluda a la base, molt breument bilobada, amb

cinc nervis i una aresta subapical dreta d'uns 15 mm, la superior quasi la

meitat més curta, tres estams, estils molt curts, estigmes plumosos, cariòp-

side subcilíndrica, estreta, lliure. Herbes perennes, de rizoma fibrós i tija de

5-10 dm, dreta, rígida, prima, fulles llargues, verdes, molt estretes, convolu-

tes, aspres per sobre, beina pestanyosa, lígula molt curta.

AristeUa bromofdes

2,928. — A. bromoídes Bert.

(bromoides, perquè té una retirança als Bromus.)

Geografia. — Llocs secs i àrids : Serralada superior del Vallès, a l'Obac = Cap

a Sant Aniol (Costa), Sant Llorenç dels Cerdans, Custoja (Compy.), Albera (Gaut.)

Jul.-Set. (I)

(i) També aI Montseay, sobre Sant Pere de Vilamajor. (F. Q.).
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Gènere 779. STIPA L.

(Del llatí stipa, la palla de cobrir barraques i rafals.)

Panícula generalment fluixa, espiguetes pedicel•lades, comprimides, amb
una flor hermafrodita sobre un pedicel gruixut i pelut, glumes més llargues

que la fl.or, quasi iguals, lanceolades linears, carenades, insensiblement ate-

nuades en una punta canaliculada que simula una aresta, glumel•les iguals o

desiguals, la inferior coriàcia, amb cinc nervis i una aresta apical molt llarga,

articulada a la base i generalment cargolada, la glumel•la superior, envolupa-

da estretament per la inferior, mútica i trinèrvia, tres estams, estils molt

curts, estigmes plumosos, cariòpside subcilíndrica, llarga, estreta, lliure.

Herbes generalment perennes, cespitoses, de fulles convolutes, filiformes i

lígula membranosa.

í Planta anual, panícula densa, espiciforme, arestes a la fi entortolligades.

1 < 2,929. S. tórtilis.

(Plantes perennes, panícula fluixa, arestes rectes o corbades . . 2.

í Aresta peluda plumosa a la part superior, de 15-30 cm

2 } 2,930. S. pennata.

(Aresta glabra o ± peluda a la part superior, de 8-15 cm . . . 3.

(Glumes molt desiguals, aresta recta, no geniculada, de 8-11 cm

3 / 2,931. S. parviflora.

/Glumes iguals, aresta recta superiorment, geniculada .... 4.

í Are.sta corbada, glabra 2,932. S. capUlata.
4

I
Aresta dreta, peluda 2,933. S. júncea.

stipa tórtilis

2,929, — S. tórtilis Desf.

(del llatí tórtilis, retorçat, per les arestes tor-

çades i entortolligades.)

Anual, amb l'arrel fibrosa i la tija de 2-6 dm,

geniculada ascendent, fulles d'un verd glauc,

convolutes filiformes, curtes, aspres, lígula inolt

curta i pestanyosa, panícula de 3-8 cm, envolu-

pada inferiorment per la beina de la fulla supe-

rior, espicijorme, densa i a la fi entortolligada

per les arestes, espiguetes blanquinoses, d'uns

2 cm, amb les glumes quasi igtials, nni- o tri-

nèrvies, linears lanceolades i atenuades en una
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punta més llarga que elles, glumel•la inferior peluda en tota la seva longitud,

amb cinc nervis, terminada en una aresta de 5-10 cm, cargolada i peluda fins

a la primera colzada, dreta i aspra més amunt d'aquella.

Geografia. — Llocs secs i àrids del litoral : Castelldefels, al peu del Castell ; Ter-

rassa, tocant a la via fèrrea, tal vegada accidental = Costes de Tarragona (Costa),

abundant prop de la Bonanova i al Dipòsit d'Aigües del Llobregat (Sen.), Cadaqués
(Trèm.), Sant Feliu de Guíxols (Rub.), Roses (Vay.), Albera, platges d'Argelés a

Cervera (Gaut.) — Abr.-Juny.

2,930. — S. pennata L.

(del llatí penna, ploma, pennatus, proveït de

plomes, per les arestes amb pèls tnolt jins lot

al volt, com les barbes d'una ploma.)

Sinonímia.

espolín.

Nebulosa ; cast., cerrillo,

stipa pennata

Perenne, amb rizoma gruixut, cespitós, i tija

de 4-8 dm, dreta, rígida, fulles glauques, llar-

gues, convolutes, filiformes, un poc aspres, la

superior embeinadora de la panícula, liguia

lanceolada, pubescent, panícula pauciflora, flui-

xa, espiguetes d'un verd groguenc, de 4-6 cm, glumes quasi iguals, linears

lanceolades, atenuades en una punta més llarga que llur major amplada,

amb 3-7 nervis, glumel•les iguals a la meitat de les glumes, la inferior peluda

als nervis fins a la meitat, amb una aresta de 15-30 cm, geniculada, cargolada

i glabra sota la colzada, flexuosa arquejada i fortament peluda plumosa en la

resta.

Geografia. — Terrenys secs i àrids : Lleida, i gran part de la Segarra, des d'on

baixa fins a l'esquerra del Llobregat, en terme de Castellgalí = Pla d'Urgell, Mont-

serrat i a la seva rodalia (Costa); els Prats de Rei (Puigg. !), Manlleu (Sen.), de

Viella a Salardú, Ruda (C. et S.), Vall de Llo (Gaut.) — Abr.-Maig.
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Gramiuies. G. 779. - Stipa.

Stipa parviflora

2.931. — S. parviflora Desf.

(del llatí parvus, poc gran, per la petitesa rela-

tiva de les flors i de les espiguetes.)

Perenne, amb rizoma fibrós, flexuós, llarg,

multicaule, tiges de 3-6 dm, dretes, primes, fu-

lles convolutes, filiformes, rígides, curtes, gla-

bres, la superior inflada i embeinadora de la

panícula, lígula curta i truncada, panícula dre-

ta, molt fluixa, quasi arquejada, d'uns 2 dm,

pedicels subcapiUars i glumes niolt desiguals,

acuminades cuspidades, glabres, glumel•les molt

desiguals, la superior igual a un terç de la in-

ferior i amb una aresta de 8-1 1 cm, no geniculada, recta, però cargolada a la

base i glabra en tota la seva llargada.

Geografia. — Terrenys àrids, argilosos calcaris : Urgell, erms de Lleida, de Me-

nàrguens i de Bellvís ; Sallent, Sampedor ; Terrassa, molt rara = Vall del Segre,

cap a la Seu d'Urgell (Benth.), camp de Tarragona (Webb), Balaguer, no escassa

(Compn.!), frontera de Catalunya i Aragó (Loscos) ; talús de la carretera d'Horta,

al Barranc del Manicomi, a Barcelona (Sen.) — Maig-Juny.

2.932. — S. capillata L,

(per les arestes llargues i fines, capil•lars.)

Perenne, amb rizoma gruixut, cespitós, i tija

de 4-8 dm, dreta, rígida, coberta fins a l'àpex

per les beines de les fulles, aquestes glauques,

llargues, convolutes, filiformes, aspres, la su-

perior dilatada i embeinadora de la base de la

panícula, lígula lanceolada, glabra, panícula

fluixa, dreta, de rames molt desiguals, les infe-

friors ternades o quaternades, espiguetes ver-

doses, d'uns 2 cm, glumes quasi iguals, amb

^-5 nervis, acuminades aristades, amb la punta

més curta que elles, glumella inferior igual a la meitat de les glumes, amb

una aresta de 10-15 ^^i gsniculada, torçada sota la colzada i aspra i capil•lar

en la resta, a la fi flexuosa i recorbada.

Geografia. — Llocs secs i àrids : Al peu del castell de Figueres = Manlleu
;
prop

d'Ivars d'Urgell; Cabanes, de l'Empordà (Sen.!) — Jul.-Set.
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2,933- — S. júncea L.

(perquè té les fulles junciformes.)

Perenne, amb el rizoma densament cespitós

i les tiges de 4-8 dm, dretes i rígides, fulles

glauques, convolutes setàcies, primes, rígides,

com joucs, glabres i lleugerament aspres per

sobre, la superior, generalment, apartada de la

panícula, lígula ohlonga, glabra, panícula flui-

xa, llarga, dreta, amb les rames anguloses,

dretes, llises, les inferiors solitàries o gemina-

des, glumes quasi iguals, més llargues que la

flor, blanquinoses, amb 3-5 nervis, atenuades

en una punta tant més llarga que elles, glumel•la inferior igual a la meitat

de les glumes, amb una aresta de 8-10 cm, geniculada, forçada i pubescent a

la part inferior, aspra, nua i capil•lar a la superior, i per fi recta.

Geografia. — Boscos secs i àrids: Serralada superior del Vallès, Serra de l'Obac;

Montserrat; Bages = Montsant (Costa), Sant Quirze de Besora, Segaró, etc. (Vay.)>

Vilatorta (Masf. !), Ripoll, Berga, Empordà (Sen.) ; sobre Marinyac (C. et S.) —
Abr.-Juny.
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Gènere 780. — MACRÓCHLOA KUNTH

(Del grec |Aaxpó(; gran, i yÀcíoi, gramínia, per l'alçària d'aquestes plantes.)

Panícula dreta, fluixa, constreta, de 16-28 cm, groguenca, pedicels filifor-

raes, desiguals, espiguetes uniflores, hermaírodites, glumes membranoses,

quasi iguals, lanceolades, setàcies, trinèrvies, cuspidades, més llargues que

la flor, glumel•les setoso-piloses exteriorment, coriàcies, la inferior amb cinc

nervis, bífida i amb una aresta terminal de 5-9 cm, geniculada, torçada

i peluda a la base, nua superiorment, glumel•la superior bicuspidada, anteres

barbudes a l'àpex, estigmes peluts, cariòpside oblonga, glabra. Herbes pe-

rennes, cespitoses, amb rizoma oblic, serpentejant i tiges de 6-10 dm, fulles

convolutes filiformes, tenacíssimes, glabres, de 3-6 dm, lígula substituïda per

dos apèndixs laterals cuspidats, auriculats, barbuts.

2,934. — M. tenacíssima Kunth-Stipa

tenacíssíma L.

(per la tenacitat de les seves fulles.)

Sinonímia. — Espart ; cast., esparto
; fran-

cès, halfa.

Macrochioa tenacíssima

Geografia. — Llocs estèrils, àrids, pròxims al litoral : Hospitalet de l'Infant, a

la Plana de Saut Jordi (Font!, 15 juny igi6 legit).
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Gènere 781. — MÍLIUM L.

(Milium és el nom que els romans donaven al mill. Els autors prelinneans anomenàveu

Gramen miliaceum, a l'espècie següent.)

Panícula piramidal, verda o violàcia, amb les rames semiverticil•lades,

capil•lars, llises, llargament nues a la base, esteses o reflexes, espiguetes ovoi-

des, de 3-4 mm, convexes en ambdues cares, subdeprimides, uniflores, herma-

frodites, amb les glumes ovades lanceolades, trinèrvies, iguals, poc més llar-

gues que la flor, glumel•les iguals, la inferior coriàcia, lluent, mútica, la

superior més o menys envolupada per la inferior, escotada a l'àpex, tres es-

tams, estils curts, estigmes plumosos, cariòpside ovoide, lliure, glabra. Herbes

perennes, amb rizoma fibrós, curtament estolonífer, i tija de 6-15 dm, dreta,

primeta, fulles linears lanceolades, agudes, bastant llargues, de prop d'i cm

d'ample, planes, aspres al marge, amb la lígula oblonga.

Mllium efTúsum

2,935- — M. eíïúsum L.

(del llatí effusus, escampat, al•ludint a la forma

de la panícula; es el Gramen silvaticum, pani-

cula miliacea sparsa, de Bauhin.)

Geografia. — Boscos frescos i ombrosos de les muntanyes : Montseny, vSant Hilari,

Pireneu (Costa); Platraver; Montseny, a Sant Marçal (Vay.), Bossòst (C. et S.) —
Maig-Juny.
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Gènere 782. — PIPTÀTHERUM P. B.

(Del grec itÍTriio, jo caic ; i iSrip aresta, per la caducitat de les arestes d'aquestes

plantes.)

Panícula raniificada, espiguetes pedicel•lades, poc o gens comprimides, amb
una flor hermafrodita sèssil o subsèssil, glumes iguals o la inferior més llarga,

amb 3-7 nervis, més llargues que la flor, glumelles iguals, la inferior corià-

cia i amb una aresta subapical articulada a la base i molt caduca, dreta o fle-

xuosa, la superior, envolupada totalment o parcial per la inferior, entera

escotada, tres estams, estils molt curts, estigmes plumosos, cariòpside oblon-

ga, lliure. Herbes perennes, glabrescents, de rizoma gruixut i fulles planes o

a la fi convolutes, amb la lígula membranosa.

/Panícula multiflora, molt ramificada, de rames verticil•lades, espiguetes

í petites (uns 3 mm), glumes desiguals, trinèrvies, aresta glumel•lar

1 el doble llarga que les glumes 2,936. P. miliàceuni.

/ Panícula pauciflora, poc ramificada, de rames solitàries, geminades

o temades, espiguetes mitjanes (6-8 mm), glumes quasi iguals, quin-

quenèrvies, aresta glumel•lar quasi igual a les glumes o dues vegades

més llarga que elles 2.

Fulles planes, lígula molt curta, truncada, rames de la panícula gemi-

nades o ternades, aresta de la glumel•la dues vegades més llarga que

\
les glumes 2,937. P- paradóxum.

Fulles, a la fi, convolutes, lígula lanceolada, rames de la panícula soli-

tàries o geminades, aresta de la glumel•la a penes igual a les glumes.

2,938. P. caeruléscens.

Pipt&therum millàceum

2,936. — P. miliàceum Coss,— Mílium
multiflórum Cav.

(és /'Agrostis miliacea de Linné, perquè recor-

da el mill, Milium ; multiflórum, de moltes

flors, aquí prenent per flors les nombrosíssimes
espiguetes de la panícula.)

Rizoma fibrós i tija de 6-12 dm, dreta, rígida,

fulles linears acuminades, planes o enrotUades

al marge, lígula curta, truncada, panícula

multiflora, llarga (1-3 dm), molt ramificada,

de rames verticil•lades, primes, nues a la base,

espiguetes petites (3-4 mm), ovoides, glumes

176



FLORA DE CATALUNYA
Gramínies. G. 782. - Piptàtherum.

Piptàtberum paradoxum

un poc desiguals, lanceolades acuminades, trinèrvies, glumel•les iguals als

dos terços de les glumes, la inferior amb una aresta subapical el doble llarga

que les glumes, molt caduca, anteres peludes a l'àpex.

Geografia. — Marges dels camps i llocs herbosos : Litoral, Vallès, Bages i altres

llocs de l'interior. — Maig-Jul.

2,937- — P- paradoxum P. B.

(perquè per a Linné fou una Agrostis, sense

que li ho acabés de semblar, fins al punt que en

la segona edició d'Species plantarum la féu

d'un altra gènere: Milium paradoxum ; del

grec TrapàSoJoç, rar, estrany.)

Rizoma fibrós i tija de 5-12 dm, dreta, rígida,

fulles amplament linears, acuminades, planes,

llises, lígula molt curta, truncada, panícula

pauciflora, poc ramificada, de rames gemina-

des o ternades, llargament nues a la base,

espiguetes mitjanes (6-7 mm), oblongo-lanceo-

lades, fasciculades a l'àpex de les rames, glumes quasi iguals, lanceolades

acuminades, amb cinc nervis, glumel•les iguals als dos terços de les glumes,

coriàcies, la inferior amb una aresta subapical dues vegades més llarga que

les glumes, anteres glabres.

Geografia. — Boscos i ermots de les muntanyes : Serralada superior del Vallès,

Obac, la Mata; Montserrat = Banyuls (Compy.), Sant Beat (C. et S.), Albera (Gaut.)
Maig-Jul.

2,938. — P. caeruléscens P. B.

(caerulescere, blavejar, pel color blavenc de la

panícula.)

Rizoma fibrós i tiges de 3-6 dm, dretes o as-

cendents, fulles estretament linears, acumina-

des, a la fi convolutes, lígula llarga, lanceolada,

panícula pauciflora, blavenca, poc ramificada,

de rames solitàries o geminades, nues a la

base, espiguetes mitjanes (7-8 mm), lanceola-

des, glumes quasi iguals, lanceolades acumina-

des, amb ciiic ner-nis, glumel•les iguals, a tot

'

tirar, a la meitat de les glumes, glabres, la

inferior amb una aresta apical que )io ultrapassa les glumss, molt caduca, an-

teres amb alguns pèls curts a l'àpex.

Geografia. — Roques i terrenys àrids de la zona litoral, des d'on penetra més o
menys vers l'interior: Prop de la farola del Cap de Creus; Montjuïc; costes de Garraf,

des de Sitges a Vallcarca ; Gelida, roques del camí de la Font Freda = Sant Feliu

de Guíxols (Bub.) — Abr.-Juny.

Piptàtherum caeruléscens

»3 177



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Gènere 783. CORYNEPHORUS P. B.

(Del grec /.opjvj), porra, i tsipn'i, portar, al•ludint a les arestes terminades en una
diminuta clava.)

Espiguetes pedicel•lades, amb dues ílors hermafrodites, la inferior sèssi'i,

la superior pedicel•lada, disposades en panícula dreta, de rames esteses durant

la florescència, glumes quasi iguals, carenades, mútiques, uniuèrvies o triuèr-

vies, més llargues que les flors, glumelía inferior aguda, amb una aresta dor-

sal articulada a la meitat i guarnida d'un anell de pèls, claviforme a l'àpex,

glumel•la superior binèrvia i trilobada, tres estams, estigmes plumosos, ca-

riòpside el•lipsoide, adherent a la glumel•la superior, glabra. Herbes perennes

o anuals, de tija prima, fulles convolutes setàcies, amb la lígula oblonga.

Planta perenne, fulles basilars nombroses, fasciculades, panícula el•lip-

soide lanceolada, densa, de rames curtes i molt breument nues a la

base, aresta de la glumel•la insensiblement claviflorme, igual a les

glumes 2,939. C. canéscens.
Planta anual, fulles basilars poc nombroses, no fasciculades, panícula

ovoide, fluixa, de rames llargues i llargament nues a la base, aresta

de la glumel•la bruscament claviforme, més curta que les glumes.

2,940. C. articulatus.

2,939. — C. canéscens P. B.

(del llati canescere fer-se cauós, al•ludint a l'a-

resta de la glumel•la, fosca inferiormenl i blan-

ca en la part superior.)

Perenne, de rizoma fibrós, cespitós, tiges

d'1-4 dm, dretes o geniculades, fulles glauques,

convolutes setàcies, les basilars nombroses,

densament fasciculades, aspres, lígula el•líptica,

panícula el•lipsoido-lattccolada, blanquinosa o

violàcia, densa, de rames curtes, guarnides

d 'espiguetes fins prop de Ic base, espiguetes

oblongues, pèls infraflorals iguals, a tot tirar,

a una sisena part de les glumel•les, aresta de la glumel•la insensiblement cla-

viforme, igual a les glumes.
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/3 mariiimus Godr. — Tiges de 4-8 cm, geniculades, panícula curta

(1-2 cm).

Geografia. — Terrenys pedregoses, àrids : Montseny, Sant Marçal ; Sant Hilari =
Caldes de Montbui, Sant Feliu del Pinyó (Jover!), Montsoliu (Vay. !), Castanyadell

(Costa). La /3 maritimus Godr., a Can Tunis, pr. de Barcelona — Maig-Jul.

2,940. — C. articulatus P. B.

(és í'Aira articulata, de Desjontaines, dita així

per l'articulació de l'aresta.)

Anual, d'arrel fibrosa i tiges de 2-8 dm, as-

cendents, fulles verdes, al principi planes, però

després convolutes, aspres, les basilars setàcies,

poc nombroses, no fasciculades, liguia el•líptica,

panícula ovoide, d'un blanc violaci, fluixa, de

rames llargues i llargament nues a la base, es-

piguetes oblongues, pèls infraflorals iguals a

dues terceres parts de les glumel•les, aresta de

les glumes bruscament claviforme, més curta

que les glumes.

subsp. C. grdcilis Rouy — C. fasciculatus Boiss. et Reut. — Pot ésser

netament diferenciada del tipus per la talla major, per les tiges menys nom-

broses (1-3), per la panícula més ampla i més fluixa, amb les glumes més es-

tretes i més llargament acuminades, i els pèls infraflorals a tot tirar iguals a

una quarta part de la glumel•la, i per l'aresta llarga, insensiblement cL•vi-

forme.

Geografia. — Terrenys arenosos o pedregosos : Arenys de Castelldefels = Roses

;

Baix Empordà, fins a Cabanes, Vilarnadal (Vay.). La subsp. C. gracilis Rouy, a

l'areny del Besòs; serralada superior del Vallès, Terrassa, Bosc de Can Carbonell —
Banyuls (Compy.), Albera (Gaut.) — Maig-Juny.

Corynephorus arliculatus
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Gènere 784. — AÏRA L.

(El mot ve de la aTpa de Dioscòrides i d'altres autors de l'antiguitat, que correspon

a la zitzània, el jull.)

Panícula molt ramificada, fluixa, de rames primes, tricotòmiques, aspres,

espiguetes comprimides, pedicellades, amb dues flors hermafrodites sèssils

la superior breument pedicel•lada, la superior, i a vegades totes dues, aris-

tada, glumes més llargues que les flors, iguals o quasi iguals, careiiades, uni-

nèrvies, glumel•la inferior aristada, llargament acuminada i bífida o mútica,

aresta dorsal ni articulada ni inflada a l'àpex, tres estams, estils molt curts,

estigmes plumosos, cariòpside oblonga, solcada a la cara interna. Herbes

anuals, d'arrel molt curta i tija prima, fulles curtes, convolutes setàcies, amb
la lígula lanceolada.

(Espiguetes 4-6 vegades més curtes que els pedicels, solitàries, glumel•la

inferior igual a les glumes 2,941. A. capillaris.

\ Espiguetes més curtes, iguals o poc més llargues que els pedicels, soli-

f tàries, geminades o fasciculades 2.

!Espiguetes més curtes que els pedicels, solitàries o geminades.

2,942. A. caryophyllea.

Espiguetes iguals als pedicels o més llargues, fasciculades.

2,943. A. Cupaníana.

2,941. — A. capillaris Host,

(per les rametes de la panícula primes com ca-

bells, capil•lars.)

Tiges d' 1-4 dra, dretes o ascendents, molt

primes, fulles setàcies, beina fortament solcada,

aspra, panícula gran, dreta o estesa, repetida-

ment tricotòmica, de rames llargues i molt fi-

nes, pedicels 4-6 vegades més llargs que les

espiguetes, inflats sota l'àpex, amb una sola es-

pigueta uni- o biaristada, flor superior aristada,

la inferior, en la planta típica, miUica, glumes

quasi iguals, agudes, denticulades, glumel•la
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quasi tan llarga com les glumes, llargament acuminada, hífida, aresta una

vegada més llarga que les glumes.

Geografia. — Llocs arenosos o pedregoses, àrids: IJtoral de Barcelona (Costa);

Bosc de la Tosca, pr. d'Olot (Vay.) ; Girona, sota Banyoles (Bub.) — Maig Juny.

Aïra caryophyllea

2,942. — A. caryophyllea L.

(Linné acceptà la suggerència de Bauhin, qui,

en veure en aquesta planta alguna rctirança

amb les alsinees, l'anomenà Caryophyllus ar-

vensis glaber minimus ; caryophyllea, doncs,

significa que té quelcom de cariofil•làcia.)

Tiges d'1-4 dm, dretes, primes, simples,

llargament nues a l'àpex, fulles basilars curtes,

convolutes, filiformes, les caulinars plegades

longitudinalment, beina llisa o un poc aspra,

panícula curta, fluixa, repetidament tricotòmi-

ca, de branques dretes o ascendents, pedicels

iguals a les espiguetes o el doble més llargs, engruixits sota l'àpex, simples

o bifurcats, amb 1-2 espiguetes de dues flors aristades, glumes quasi iguals,

lanceolades, agudes o breument acuminades, glumel•la poc més curta que les

glumes o quasi igual a elles, curtament bífida, aresta geniculada, ordinària-

ment una vegada més llarga que les glumes.

Var. divaricata Husn. — A. patúlipes Jord.

panícula a la fi divaricada.

Tiges més curtes (5-20 cm),

Geografia. — Terrenys granítics o arenosos : Montseny ; formació granítica de les

Guilleries = Riera d'Osor, Mare de Déu del Far (Cod.!), prats secs del Pireneu,

a Rocabruna, Coral, Olot, Besora (Vay.) ; Mura, Montcau (Font), Serrateix (Puj., C.)

;

Cabanes, Sant Climet, l'Albera (Sen.!). La var. divaricata Huns., a Lés i Bossòst, de

la Vall d'Aran (Llen.!) — Abr.-Juny.
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Aira Cupan''aDa

2,943. — A. Cupaníana Guss.

(dedicada a Francesca Cupani, metge i botànic

sicilià del segle XVII, autor del Catalogus

plantarum Sicularum noviter adinventarum.)

Tiges d' 1-4 dm, dretes, primes, fascicula-

des, llargament nues a l'àpex, fulles basilars

convolutes, setàcies, les caulinars plegades lon-

gitudinalment, beines solcades i aspres, panícu-

la dreta o ascendent, repetidament tricotòmica,

pedicels iguals a les espiguetes o més curts,

bricscament engruixits sota l'àpex, terrainats

per espiguetes agrupades o fasciculades, flor

superior aristada, la inferior ordinàriament luúiica, glumes quasi iguals,

truncades denticulades, glumel•la inferior igual a la meitat o als tres quarts

de les glumes, breument b'ijida, aresta quasi una vegada més llarga que les

ghimes.

Geografia. — Boscos secs i llocs arenoses : Vidreres, Cadaqués ; Penedès, a la

Plaua d'Ancosa = Girona (Bub.), Vallvidrera, Sant Gervasi i altres llocs pròxims

a la costa (Costa), Gavà; Empordà, fins a les Guilleries; Santa Fe, Dosquers (Vay.).

Tibidabo, Sant Medi, Barranc del Manicomi (Sen.) — Abr.-Maig.
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Gènere 785. — DESCHAMPSIA P. B.

(Ciènere dedicat Deschamps, metge i naturalista francès del segle xviii)

Panícula ramificada, estesa durant l'antesi, després dreta, espiguetes pe-

dicel•lades, comprimides, amb 2-4 flors, la inferior sèssil, les altres pedicel•la-

des, glumes quasi iguals, membranoses, carenades, la inferior amb 1-3 ner-

vis, la superior trinèrvia, glumel•les quasi iguals, la inferior barbuda a la

base, truncada dentada, amb una aresta dorsal recta o geniculada, ni articu-

lada ni claviforme, la superior bicarenada i bífida, tres estams, estils molt

curts, estigmes plumosos, cariòpside oblonga, plana a la cara interna, glabra,

lliure. Herbes perennes, cespitoses, de fulles planes o convolutes, amb lígula

raembranosa.

Lígula curta, truncada, panícula constreta després de la floració, aresta

de la glumel•la geniculada i llargament exerta- 2,944. D. flexuosa.

I

Lígula llarga, lanceolada, panícula estesa després de la floració, aresta

de la glumel•la recta, poc o no gens exerta 2.

{Fulles planes, verdes, aresta inserida a la base de la glumel•la ....
2,945. D. caespitosa.

Fulles convolutes, setàcies, aresta inserida a la meitat de la glumel•la .

2,946. D. média.

2,944. — D. flexuosa Gris.

(perquè les rametes de la panícula són fle-

xuoses.)

Rizoma fibrós, cespitós, tija de 3-8 dm,

dreta, prima, llargament nua a la part supe-

rior, fulles basilars fasciculades, convolutes,

setàcies, verdes, bastant llises, les caulinars

curtes, un poc aspres, lígula bastant curta,

truncada, bífida, panícula constreta després de

la floració, violada i a vegades groguenca, ver-

dosa o, rarament, blanquinosa, de rames ca-

pil•lars, llargues, flexuoses i un poc aspres, pe-

dicels més llargs que les espiguetes o iguals a aquelles, espiguetes d'uns

5 mm, biflores, pedicel de la superior s-(> vegades més curt que la flor, glu-

Desch&mpsia flexuosa
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mella inferior amb una aresta geniculada, basilar, nua vegada nih llarga

que ella.

Geografia. — Boscos i pastures pedregoses, seques, de les muutaiiyes : Mont-
seny, prats de Santa Fe ; Sant Hilari ; al Berguedà, boscos de Rebost ; Núria,

Coma d'Eina = Berga, Artiga de Lin, Montjoia, al peu de les Maleïdes, vall de

Benasc (Costa) ; Setcases, Camprodon, Rocabruna, Molló, Bassegoda, Guilleries,

(Vay.) ; Montartó, Vall de Ruda (C. et S.) ; Portilló, Salardú, Tredòs, Montgarri

(Llen. !) — Juny-Ag.

Deschàmpsia caespitosa

2,945- -

(del llatí

gespa.)

- D. caespitosa P. B.

caespitosus, cespitós, perquè /«

Rizoma densament cespitós, tija de 5-15 dm,

fulles basilars molt llargues, fasciculades, els

fascicles molt durs i difícils de separar, planes,

linears, molt aspres a l'anvers, beina quasi

llisa i lígula llarga, lanceolada, panícula pira-

midal, gran (fins de 4-5 dm), fluixa, violàcia

o blanquinosa, estesa després de l'antesi, de

rames primes, pedicels més curts que les espi-

guetes, aquestes d'uns 4 mm, ordinàriament

amb dues flors fèrtils, glumella inferior tri- o quinquedentada, amb 3-5

nervis i una aresta basilar quasi recta i inclusa o apenes exerta.

(3 Llenasii Cad. et Pau — Panícula més petita, d'un violat fosc, espigue-

tes de tres flors hermafrodites poc ultrapassades per les glumes abans de

l'antesi, fulles de 3-5 cm, rígides i subespinescents.

Geografia. — Boscos i prats humits: Artiga de Lin (Compn. !), Ribera de Ruda
iUen.), Vall d'Eina (Gaut.) ; Marinyac, Tredòs, Beret (C. et S.). La /3 Llenasii

Cad. et Pau, a Núria i als llacs de Colomers (Llen. !) — Juny-Ag.
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2,946. — D. média Roem. et Sch.

;

subesp. de l'anterior apud Rouy

(és TAira media de Gouan, que aquest autor

considerà de posició sistei)iàtica mitjana entre

les Aira montana i A. capillaris.)

Hom la diferencia essencialment de la D.

caespitosa pel rizoma menys cespitós, pels fas-

cicles foliars menys adherents i fàcils de sepa-

rar, per les fulles con^'ohiles setàcies, glau-

ques i fines (bastant semblants a les de la Fes-

tuca ovina), per la panícula amb les rames

llargament nues inferiorment, i per les flors amb l'aresta recta, inserida

ordinàriament a la meitat superior de la glumella i íatií o més llarga que ella.

Geogmfia. — Boscos, prats i llocs incultes, secs o humits: Ardèvol (Puj., C.!),

el Miracle (Marcet!), Berga, prop de Blancafort (Sen.), Baix Aragó (Losc. !), Fis-

cal (Nuet!) — Juny-Jul.

Deschàmpsia média
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Gènere 786. -- AVENA L.

(Es el nora que donaven els romans a la civada i a la cngula)

Panícula generalment gran, piramidal, rarament espiciforme, espiguetes

pedicel•lades, més o menys comprimides, amb 2-8 flors hermafrodites fre-

qüentment articulades al raquis, glumes quasi iguals, membranoses, uni- o

trinèrvies, o bé amb 7-11 nervis, glurael•les poc desiguals, la inferior més o

menys coriàcia després de la floració, bidentada o biaristada, amb una aresta

dorsal generalment geniculada i torçada sota el colze, la superior bicarenada,

escotada o bífida, tres estams, estigmes subsèssils, plumosos, cariòpside

oblonga, amb un solc a la cara interna. Herbes anuals o perennes, de fulles

planes o convoiutes, amb la lígula membranosa.

(Plantes anuals, de fulles planes i un poc amples, espiguetes penjants o

horitzontals, glumes amb 5-1 1 nervis 2.

\ Plantes perennes, de fulles convoiutes i estretes, espiguetes dretes, glu-

I mes amb 1-3 nervis 5.

(Glumel•la inferior glabra, flors no articulades a l'eix, difícils de des-

prendre 2,947. A. sativa.

] Glumel•la inferior coberta fins a la meitat de llargs pèls sedosos, flors,

I almenys les inferiors, articulades a l'eix, fàcils de desprendre . 3.

«'Espiguetes de 2-4 flors, les dues superiors mútiques, glumel•la inferior

bífida, aresta dorsal dues vegades més llarga que les glumes .

^ 2,948. A. macrocarpa.

i Espiguetes de 2-3 flors totes aristades, aresta dorsal de la glumel•la in-

[ ferior una vegada més llarga que les glumes 4.

/Panícula estesa en tots sentits, glumel•la inferior bidentada, coberta de

pèls rossos 2,949. A. fàtua.

Panícula unilateral, glumel•la inferior biaristada a l'àpex, coberta de

pèls més llargs i més abundants, sedosos, blancs .

2,950. A. barbata.

'Lígula curta, truncada, pestanyosa, fulles generalment convoiutes, sol-

cades, aspres per sobre i llises inferiorment, sense bordó marginal 6.

^
] Lígula llarga, oblonga o lanceolada, fulles planes o fluixament convoiu-

tes, de cares semblants, amb bordó marginal blanquinós ... 7.
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10

Fulles planes, després plegades i convolutes, curtes, verdes, flors totes

I articulades, aristades i caduques 2,951. A. montana.
Fulles convolutes filiformes, llargues, glauques, flors no articulades,

persistents, solament la inferior aristada 2,952. A. sempervírens.

ÍGlumel•la inferior biaristada, fulles planes, llises en ambdues cares 8.

Glumel•la inferior truncada, laciniada o denticulada, fulles planes o ple-

[
gades, llises o aspres 9.

l'Panícula curta (2-6 dm), glumel•la feblement nervada, tija de 15-40 cm,
' cilíndrica 2,953. A. versícolor.
Panícula llarga (10-25 cm), glumel•la fortament nervada, tija de 50 cm

a I m, comprimida a la base 2,954. A. sulcata.

l Fulles i beines inferiors pubescents, glumes quasi iguals a les flors, la

inferior uninèrvia 2,955. A. pubéscens.

f
Fulles i beines glabres, glumes més curtes que les flors .... 10.

Panícula estreta, quasi espiciforme, de 12-20 cm, de rames inferiors

solitàries o geminades, aresta de la glumel•la inferior erecta estesa. .

2,956. A, pratensis.

I

Panícula estreta, de S-15 cm, de rames inferiors geminades o ternades,

aresta de la glumel•la inferior pàtulo-divaricada

2,957. A. bromoídes.

2,947. — A. sativa L.

(del llatí sativus, satiu, perqui^ ho)ii la cultiva.)

Si}ii>iiíiiiia. — Civada ; cast., avena
; fran-

cès, avoine.

.1 ));(«/, d'arrel fibrosa i tija de 5-15 dm,

dreta, glabra, fulles planes, un poc amples,

agudes, aspres, lígula curta, truncada, paní-

cula piramidal, gran, molt fluixa, verda, des-

prés groguenca, estesa en tots sentits, de ra-

Avena Sdtiva mcs uiolt dcsíguals, les inferiors semiverticil-

lades, espiguetes penjants, d'uns 2 cm, molt

obertes, amb dues flors hermafrodites i una de rudimentària, no articulades

a l'eix i difícils de desprendre, glumes i>iés llargues que la fh^r. amb 7-9

nervis, glumel•les quasi iguals, la inferior glabra, hideiitada, mútica o amb

una aresta dorsal geriiculada i torçada, una vegada més llarga que les glumes.

Geoirrafia. — Cultivada i subespoiitàiiia. — Maig-Juuy.

187



PUBLICACIONS DP: L'INSTITUT DE CIÈNCIES

iiianiiiiies. Ci. 786. - Avena.

2,948. — A. macrocarpa Moench —
A. stérilis L. («nomen ineptum», perquè

és molt prolífica).

(del grec [tay-cjóç gran, i xap-óç, fruit, per

la seva cariòpside tncs grossa que en les espè-

cies afins; stérilis, estèril, perquè en madu-

rar els fruits es desprenen fàcilment i queden

les dues glumes sense grana.)

Sinoniínia. — Cugula ; cast., avena loca,

ballueca
; fr., folle avoine.

Avena stérilis

Anual, d'arrel fibrosa i tija de 6-12 dni,

dreta, fulles planes, linears lanceolades, glabres, aspres, lígula curta, tru)i-

cada, panícula a la fi unilateral, dreta o penjant a l'àpex, espignetes horit-

zontals o penjants, niult graus (3-4 tni), obertes, amb 2-4 flors hermafrodites

i una de rudimentririLi, únicament la inferior articulada, glumes més llargues

que les flors, amb 7-1 c nervis, glumel•les quasi iguals, la inferior hífida,

groguenca, coberta de pèls llargs i sedo.';os, groguencs bruns, amb una

aresta dorsal genieulada i torçada, dues vegades més llarga que les glumes.

Geografia. — Terres cultivades i incultes, principalment en llocs pedregoses: Al

litoral, Vallès, Bages = Camps de la zona baixa (Costa) ; Empordà, fins a Dos-

auers, Segaró, etc. (Vay.), Albera (Gaut.) — Abr.-Juny.

2,949- A. fàtua L.

(del llatí, fatuus, fatu, emprat metafòricament

per a expressar la buidor de les seves espiguc-

tes, reduïdes a les glumes, molt aparents, un

cop despreses les granes.)

.Si)iontniia. — Com en l'anterior.

.inual, d'arrel fibrosa i tija de 5-10 dm, dre-

ta, fulles ordinàriament glabres, lígula curta,

truncada, panícula piramidal, fluixa, estesa

en tots sentits, espiguetes penjants, grans (.;-

2*5 cm), molt obertes, amb 2-3 flors hermafro-

dites, totes articulades i aristades, eix més o menys pelut, glumes quasi

iguals, >nés llargues que les flors, glumel•la inferior groguenca, després bru-

Avena fàtua
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11a, coberta de llargs f^Ns sedosos i rossos, bidentada, amb una aresta dorsal

geniculada, més llart^a que Ics i,'7ín«t\s-.

Geografia. — Sembrats i terres de conreu : Litoral, Vallès, Bages, etc.

Juny.

Abril-

2,950- — A. barbata Brot; subesp. de
l'anterior apud Rouy — A. hirsuta

Roth

(del llatí barbatus, barbut, al•ludint als pèls

llargs i abundants de la <;luuicl•la inferior.)

Difereix de l'anteriur per les fulles inferiors

pubescents, per ia panícula snbuiiilateral, ra-

rament estesa, per les espiguetes horitzontals

o penjants, amb la glumel•la inferior igual a la

glunia, biaristada a l'àpex i coberta de pèls més

llargs i niés abundants, sedosos, blanquinosos,

que es tornen groguencs.

Geografia. — Llocs incultes, vores dels camps : Al Vallès i part de Bages = Tot
l'Empordà, fins a Maià, Segaró, etc. (Vay.) ; Albera (Gaut.) — Abr.-Juny.

Avena barbata

2,951. — A. montana ViU.

(perquè viu a muntan\'a.)

Perenne, de rizoma fïbrós, cespitós, tiges de

3-7 dm, fasciculades, ascendents, fulles verdes,

planes, després plegades convolutes, ordinària-

ment glabres, aspres al marge, fortament es-

triades per sobre, lígula molt curta, truncada

pestanyosa, panícula violàcia o groguenca, de

5-10 cm, espiguetes dretes, llargues d'i cm,

lluents, amb 2-3 flors fèrtils, articulades, aris-

tades, caduques, pèls de l'eix iguals a un quart

de la longitud de les flors, glumes un poc de.•^-

iguals, iguals a les flors o poc més curtes, uni- trinèrvies, glumel•la inferior

escotada i breument mucronada, escariosa a l'àpex, puntejada aspra, amb

.set nervis i una aresta dorsal geniculada i torçada, quasi una vegada més

llarga que les glumes.

Geografia. — Pastures rocoses de les altes muntanyes: Núria, Puigllauçada =
Morens, vSetcases, Costabona (Vay.), Penvablanca, Castanesa (Zett., Costa), Port

de la Picada (Costa), Benasc, Montartó (C. et S.) — Jul.-Ag.

Avena montana
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2,952. — A. sempervírens ViU.

( pí-rquc, persistint les fulles durant tot l' hi-

vern, fins que neixen les noves, la planta és

sempre verda, semper virens.)

Perenne, de rizoma fihrós i fortament cespi-

tós, tiges de 4-10 dm, dretes o arquejades, 110

faseiculades, fulles glauques, llargues, convi'-

lutes finformes, fortament estriades per sobre,

glabres, un poc aspres al marge, lígula moll

curta, truncada, pcstanyosa, panícula glauca o

violàcia, el•lipsoide, llarga de 8-15 cm, espigue-

tes dretes, de prop d'i cm, amb tres flors fèr-

tils, ordinàriament la inferior solament aristada, pèls de l'eix igualant la

meitat de la flor, glumes un poc desiguals, glumel•la inferior fortament ner-

vada, truncada escoiada, amb l'aresta dorsal geniculada, torçada, una vegada

més llarga que les glumes.

Geografia. — Pastures pedregoses de les altes muntanyes : Valls de Carençà ; Prats

de Molló, a la muntanya del Mir (Compfi.) ; indicada al Pireneu per De Candolle,

l'arlatore i Bubani ; a Proveuça (Coste) — Juuy-Ag.

Avena sempervírens

2,953.— A. versícolor ViU. - A. Scheuch-

zeri Schur

(versícolor, de iolors diver.sos, al•ludint a la pa-

nícula bigarrada; dedicada a Johann Scheuch-

zer, de Zurich, mort el 173S, que esmenta aques-

ta planta en la seva Agrostographia.)

Perenne, de rizoma íïbrós cespitós i tiges d'i-

4 dm, fasciculades, dretes, fulles verdes, curtes,

planes o les radicals plegades longitudinalment,

obtuses, llises en ambdues cares, aspres al mar-

ge, lígula lanceolada, panícula ovoide, curta

(2-6 cm), de rames solitàries o geminades, den-

sa, bigarrada de verd, violat, groc i roig, espiguetes dretes, d'uns 15 mm,
amb cinc flors articulades i aristades, pèls de l'eix ultrapassant la base de la

i^lumel•la inferior, glumes desiguals, més curtes que les flors, trincrvies, glu-

mel•les deí;iguals, la inferior nervada, biaristada, aresta dorsal geniculada,

torçada, í/hom" el doble niés llarga que les flors.

Avena versícolor
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írí•o.yni/iii. — Pastures i loqui.•s dels Pireiieus : Font de Cóms, Pla Guillem, Ca-
nigó (Husn.), Penyablanca (Zett.), de Güerri a I,iat (Lap.), roques d'Araug
(C. et S.) - Jul.-Ag.

Avena sulcata

2.954- — A. sulcata Gay

(pels iicn-if moll si'rlits de la QluDiel•la injeiidr,

(/!(( la full sriíihlar solcada.)

I\'•rcnnc, de rizoma lïbrós cespitós i tiges de

,s-io dm, dretes, fasciculades, comprimides a la

base, sense fulles a la part superior, primes,

fulles linears, planes, les basilars dístiques,

freqüentment conduplicades, les superiors cur-

tes, obtuses, glabres, llises en ambdues cares,

aspres al marge, lígula lanceolada triangular,

glabra, panícula blanca groguenca o violàcia,

llaví^a (10-25 cm), de rames dretes, les inferiors

geminades o ternades i amb 1-3 espiguetes d'uns 15 mm, cadascuna amb
3-7 flors aristades 1 articulades amb l'eix, caduques, glumes més curtes que

les flors, quasi enterament escarioses, trinèrvies, pèls de la base de cada flor

iguals a una dècima part de la longitud d'aquella, glumel•la inferior esca-

riosa superiorment, biaristada a l'àpex, amb una petita aresta per banda i

5-7 nervis proiniíteuls que li donen l'aspecte solcat, aresta dorsal geniculada

i torçada, el doble de llarga que les flors.

var. albinervis Husn. — .-1. alhinervis Boiss. — Fulles més fortes, amb
els nervis marginals i el dorsal d'un blanc groguenc, glumel•la inferior meuy<:

solcada, coberta de pèls curis en el terç inferior.

Geografia. — Boscos àrids i ombrosoa de la zona muutana : Sant Beat, a Puig de
Geri (C. et S.) ; lloes pedregoses del Moncayo (lyoscos). La var. alhinervis Husn.,
a la Vall de Lliberós, prop d'Horta, de Tarragona (Font!) — Juny-Jul.

2.955- — A. pubéscens L.

(per les fulles pubescents.)

Perenne, de rizoma fibrós, freqüentment es-

lolonífer, tija de 4-10 dm, dreta o geniculada

interiorment, fulles verdes, planes, linears, sub-

obtuses, quasi llises, les inferiors i les beines

pubescents, lígula oblonga, acuminada, glabra,

panícula blanca argentada o violàcia, oblonga,

de 8-15 cm, rames inferiors reunides en nombre

de 3-5 en cada punt d'inserció, desiguals, amb

1-4 espiguetes llargues de 12-15 mm, de 3-4

flors cadascuna, bi- o triaiistades, articulades
Avena pubéscens
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(iiaininies. G. 786. - Avena.

i caduques, glumes iguals a les flors o més curtes, uninèrvies o trinèrvies,

pèls de l'eix iguals a la meitat de la glumel•la inferior, que és quadrilobadu

laciniada al capdamunt, llargament escariosa, puntejada aspra, amb cinc

nervis i l'aresta dorsal geniculada, forçada, una vegada més llarga (juc la flor.

Geografia. — Prats secs, boscos i costers calcaris; Prats de les Guillaries (Vay.),

Vall d'Eina i Albera (Gaut.), Cagir (Timb.), Torre de Les, a Sant Beat (C. et vS.).

-Maig-Jul.

2,956. — A. pratensis L.

(del llatí pratensis, propi dels prats, perquè

s'hi sol fer.)

Perenne, amb el rizoma fibrós, cespitós, i

tiges de 5-10 dm, dretes, fortes, llargament

nues a la part superior, fulles verdes, planes o

les inferiors ± convolutes, aspres al marge i

a l'anvers, agudes, les superiors curtes i obtu-

siúscules, lígula oblonga, freqüentment lacera-

da, panícula espiciforme, di'eta, de 12-20 cm,

amb les rames quasi aplicades a l'eix i amb
i-^ espiguetes cadascuna, lluents, di bigarra-

des de verd, violeta i groc, de 3-6 ilors generalment totes aristades, articula-

des i caduques, amb pèls infraflorals curts, iguals a '/lo Z'^'' <^*' '« glumeMa

inferior, glumes desiguals, lanccolades, més curtes que les flors, trinèrvies,

glemel•les desiguals, la inferior bífida, irregularment quadridentada o quin-

quedentada a la punta, no cuspidada, amb cinc nervis que no arriben a l'àpex

i l'aresta dorsal geniculada, llarga, erecta estesa.

Gcúgriiliíi. — Prats, boscos i costers àrids: Montserrat; serralada superior del

Vallès = Serres occidentals i orientals de Bages (Font), prop de Camprodon, Olot,

Agudes del Montseny, Guilleries, Mare de Déu del Mont, la Jonquera (Vay.) ; altures

de Cerdanya (Gaut.), sota Bezins (Zett.), Pic de Gar (C. et S.) — Juny-Ag.

Avena pratensis
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2,957. — A. bromoídes Gouan ; subsp.

de l'anterior apud Rouy
(bromoides, derivat de Bromus, perquè té una

vclirauça amb les gramínies d'aquell gènere.)

Difereix de VA. pratensis L. per tenir les

fulles llises per l'anvers, la lígula lanceolada,

la panícula més llarga, les espiguetes més
i;rans (uns 2 cm), amb 6-8 flors d'arestes niés

^stcses i divaricades, pels pèls infraflorals molt

curts, que no iiltrapa.<;sen la base de les jlors,

per la glumelía inferior ovada, obtusa, trunca-

da, llisa, amb 5-7 nervis, els mitjans allargats

fins a l'àpex i ullrapassaut-lo formant un curt mucró.

Geografia. — Prats secs i erms : Al Vallès, Montserrat i part de Bages i del Pe-

nedès = Prop de Barcelona i altres punts de la costa i part de la Segarra, Pla d'Ur-

gell (Costa) ; Puig-altet (Puigg. !) ; molt comuna a Bages (Font) ; Mare de Déu del

Mont, Olot, la Jonquera, Sant Martí Surroca, Gavà, etc. (Vay.) — Maig-Juny.
N. B. Font ens ha remès d'Ulklecoua una A. larraconensis Fout, que, com encer-

tadament observa ell mateix, ad bronioideni vergeiïs, però presenta les fulles més con-

volutes, quasi filiformos i la panícula més llarga i més estreta, amb les espiguetes

7nés petites, d'arestes menys divaricades. Juny del 1916.

Avena bromo/des
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Gènere 787. — TRISETUM PERS.

(Per les dues arestes terminals de la gluma, que, conjuntament amb la dorsal, fan

tres cerres per flor; del llatí in", forma prefixada de ter, tres vegades, i seta, cerra)

Panícula ramificada, amb les rames curtes, esteses o dretes, espiguetes

pedicel•lades, comprimides, de 2-6 flors hermafrodites, la inferior subsèssil,

glumes iguals o més freqüentment desiguals, més curtes que les flors o

iguals, agudes, carenades, uninèrvies o trinèrvies, glumel•les desiguals o

iguals, la inferior membranosa, bicuspidada o biaristada, quinquenèrvia,

amb una aresta dorsal geniculada, flexuosa, dreta o estesa, la superior bi-

dentada, tres estams, estils molt curts, estigmes plumosos, cariòpside oblon-

go-comprimida, lliure, sense cap solc a la cara interna. Herbes anuals o

perennes, generalment amb les fulles planes i la lígula curta i truncada.

Plantes perennes, de rizoma cespitós, fort, espiguetes de 4-7 mm, d'eix

pelut 2

\ Plantes anuals, d'arrel fibrosa, no cespitoses, espiguetes de 2-3 mm
' d'eix glabrescent 3

Í Rizoma llargament serpentí, fulles dístiques, glumes iguals.

2,958. T. distichophyllum
Rizoma curt, cespitós, fulles no dístiques, glumes desiguals .

2,959- T. flavéscens

! Panícula cilíndrica oblonga, lobada, molt densa, espiguetes de 4-6 flors

fulles i beines ± peludes 2,960. T. negléctum
Panícula tirsoide, poc ramificada, fulles i beines pubescents. . .

!Espiguetes de 4 flors, glumes peludes, aresta de la glumel•la més llarga

que les flors 2,961. T. púmilum.
Espiguetes de 2 flors, glumes glabres, aresta de la glumel•la una vegada

i mitja més llarga que les flors . . 2,962. T. Loeflingiànum.
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2,958. — T. distichophyllum P. B. —
T. brevifólium Roem. et Sch.

(del grec Síottxoç, dístic, i çúXXov, julla, per-

què té les fulles en dos rengles ; brevifólium, de

fulles curtes.)

Perenne, de rizoma llargament serpentí i tija

d'1-3 dm, prostrada ascendent, prima, fulles

d'un verd glauc, dístiques, curtes, planes, li-

nears, acuminades alenades, lígula curta, trun-

cada, panícula bigarrada de violeta, verd i

blanc, predominant el primer d'aquests colors,

de 3-5 cm de llarg, ovoido-oblonga, fluixa, amb
les espiguetes de 6 ram, compostes de 2-4 flors, eix llargament pelut, glumes

iguals, lanceolades agudes, trinèrvies, glumel•la inferior terminada en dues

puntes curtes, amb una aresta dorsal geniculada, una vegada més llarga

que ella.

Geografia. — Pedruscall i pastures pedregoses de les altes muntanyes : Vall de

Llo, Font del Segre, Carençà (Compy., ex Vay.) — Ag.

Trisétum distichophyllum

2,959- T. flavéscens P. B.

Trisétum flavéscens

(del llatí flavescere, groguejar, pel color gro-

guenc de la inflorescència.)

Perenne, amb rizoma cespitós, un poc ser-

pentí, i tija de 4-S dm, dreta, glabra i sovint

pubescent per sobre i per sota dels nusos, fu-

lles planes, linears, agudes, de 2-4 mm d'ample,

lígula wolt curta, truncada, laciniada, panícu-

la groguenca, rarament violàcia, de 4-20 cm,

estesa durant l'antesi i després constreta, de

rames desiguals, semiverticil•lades, espiguetes

de 5-6 mm, amb 2-3 flors, glumes desiguals,

la inferior uninèrvia, més curtes que les flors o iguals a elles, glumel•la infe-

rior terminada en dos lòbuls setacis, quinquenèrvia i amb una aresta dorsal

geniculada 1-2 vegades més llarga que ella.

Geografia. — Prats i pastures de llocs muntanyosos : Vessant septentrional del

Turó de Montcada; boscos de Montsoliu = Prop de la Mata (Puj., C. !), la Cellera,

Contestins (Cod.!), Tibidabo, Santa Creu, Vallvidrera, Sarrià (Sen.!), Camprodon,
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Vilallonga, Alt Empordà, Maià, Vilanant, Tragurà, Rocabruna (Vay.), Vall d'Ar-

ties, Tredòs (C. et S.) — Ag.

2,960. — T. negléctum Roem. et Sch.—

T. paníceum Pers.

(de neglectus, oblidat, perquè Savi, en descriu-

re-la en el gènere Avena el iJçS, creia que nin-

gú no s'havia ocupat d'aquesta planta ahans

que ell.)

Anual, amb l'arrel fibrosa i la tija d'1-5 dm,

dreta o ascendent, glabra, fulles planes, de

3-6 mm, acuminades, i peludes així com les

beines, aspres al marge, panícnla ohlongo-cilín-

Trisétum paniceum dvicu , lobulado, cstcsa durant l'antesi i després
''

constreta, densa i molt fornida d'espiguetes,

blanca sedosa, lluent, amb les rames curtes i les espiguetes petites (3-3'5 mm),
de 4-6 flors, amb l'eix poc pelut, glumes un poc desiguals, acuminades, la

inferior uninèrvia, la superior més ampla, trinèrvia, glumel•la inferior ter-

minada en dues puntes curtes, amb l'aresta dorsal prima, erecta jlexuosa,

una vegada més llarga que ella.

i8 ciliatuni Willk. — Gluma inferior llargament pestanyosa.

Geografia. — Llocs arenoses, secs, de la regió mediterrània : La Cellera, Sant
Martí Sapresa (Cod.) La yS ciliata Willk. al Tibidabo (Llen. !, maig 1906 legit) —
Abr.-Juny

2,961. — T. púmilum Kunth

(del llatí purailus, nan, per la seva escassa alçària.)

Anual, cespitosa, amb l'arrel fibrosa i tiges de 5-15 cm, geniculades, ra-

mificades a la base, filiformes, paucifoliades, fulles quasi totes basilars, pla-

nes, curtes, blanes, puhescents així com les beines, panícula tirsoide, curta

(1-3 cm), dreta, densa, d'un verd groguenc, lluent, de rames generalment

geminades, espiguetes amb 1-4 flors, de raquis llargament pelut, glumes

quasi iguals, ovades lanceolades, peludes, un poc més curtes que les flors, glu-

mella inferior hidentada, amb Varesta dorsal recta i més llarga que ella. (i)

(i) Mo figurem aquesta espècie perquè Cadcvall va prendre per altra 1» planta de Blinei. Hem examinat els exemplars

del Triíetum que, procedents d'aqaell indret, figaren al seu herbari. Corresponen a una forma o varietat del 7". paniaum, diversa

del tipus per la intlorescència carta (l'ç. 2 cml, subespiciforme, i, sobretot, per les fulles molt eitretes amb les beines glabres,

nitides. (T. paniceum Peri. var Cadevalliif. Q.) El Dr. C. Pau, a qui hem consultat el cas, també creu que la planta ha d'isser

referida al T. baniuiim (F. Q.)
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Geografia. — Sorrals de la regió mediterrània : Platja de Blanes, 17 maig 1909

lesi-

2,962. — T. Loeflingiànum P. B.

(és i'Avena Loeflingiana L., dedicada per

aquest autor al seu descobridor Pelir Loefling,

enviat per Linné a Espanya i mort prematura-

ment a America.)

Anual, amb arrel fibrosa i tiges de 5-12 cm,

dretes, primes, fulloses a la base i afil•les supe-

riorment, fulles quasi planes, curtes, linears

lanceolades, pubèrulcs, la superior amb el lim-

be la meitat més curt que la beina, que és íin

poc ventruda i també pubcrula, panícula tirsoi-

de. curta (2-3 cm), fluixa, verda groguenca o

rogenca, lluent, poc ramificada, de raquis a penes pelut, espiguetes biflores,

amb una flor sèssil i l'altra pedicel•lada, glumes quasi iguals, lanceolades,

acuminades, glabrcs, un poc més llargues que les flors, glumel•la inferior

llargament bisetosa, amb l'aresta dorsal erecta jlexuosa, no geniculada, una

vegada i mitja )nés llarga que la fiar (i)-

Geografia. — Llocs arenosos del litoral i de l'interior: Puig-reig, Montclar, Sa-

llent (Puj., C. !, sub T. Cavanillcsii Trin.), salines de Cardona (Llen. !) — Abril-

Maig. Vidu Pau.

Trisétum Loeflingiànum

(i) Les glumes no són pas iguals, com afirma Cadevall, sinó ben diverses per llur longitud i per llur forma, com s*indica

en el gravat. La ghima superior, amplament lanceolada, és dos terços més llarga que la inferior, linear lanceolada i molt

aguda. (F. Q.)
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Gènere 788. — ARRHENATHERUM P. B.

(Del grec Spp')'/, mascle, i àS-op, aresta, al•ludint a la flor inferior de les espiguetes,

masculina i llargament aristada)

Panícula llarga (1-3 dm), dreta, constreta després de la floració, fluixa,

d'un verd blanquinós o violàcia, de rames semiverticil•lades, espiguetes trans-

ovoides, de 8 mm, comprimides, amb dues flors sèssils i una de rudimentària,

glumes membranoses, còncaves, mútiques, desiguals, glabres, uni- o trinèr-

vies, la superior igual a les flors, glumel-la inferior bidentada, amb una aresta

llarga prop de la base en la flor inferior, curta i prop de l'àpex en la superior,

tres estams, cariòpside peluda a l'àpex, oblonga, no solcada en la cara inter-

na. Herbes perennes, de 6-12 dm, amb rizoma fibrós i fulles verdes, planes

i aspres, i lígula curta i truncada.

2,963. — A. elatius Mert. et Koch —
A. avenàceum P. B. — Raça A. preca-

tórium P. B. apud Rouy

(comparaliu rf'elatus, elevat, de gran talla,

perquè comprès pri)r,era}nent entre les Avena

es fa remarcar per la seva alçària; avenàceum

avenaci, que té una retirança amb les Avena
;

precatorium, dels pregadors, al•ludint a la for-

ma de rosari de la part inferior de la tija, amb
entrenusos tuberifonnes superposats, pròpia

d'uua varietat d'aquesta espècie.)

/3 bulbósum Gaud. — Entrenusos superiors

del rizoma curts i tuberosos, nusos inferiors de la tija pubescents o peluts,

panícula més petita, de floració més tardana, espiguetes més grans.

Geografia. — Boscos, vores dels torrents i llocs herbosos : Al litoral, Vallès, Bages

= Muntanyes pròximes a Barcelona, Prades, Berga, Olot, fins a la zona subalpina

(Costa) ; Marinyac (C. et S.). La /3 bulbósum Gaud., a Terrassa, i a la Cellera

(Cod.!) — Abr.-Juny.

Arrhenàtherum elatius
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Gènere 789. — HOLCUS L.

(Nom douat per Pliui a una mena de gramíuia que els autors identifiquen amb el

margall)

Pauícula pubescent, ramificada, de rames esteses durant l'antesi, espi-

guetes pedicel•lades, comprimides, de dues flors, la inferior hermafrodita i

mútica, la superior masculina i aristada, glumes quasi iguals, naviculars,

carenades, membranoses, més llargues que les flors, la inferior uninèrvia, la

superior molt més ampla, mucronada o acuminada aristada, trinèrvia, glu-

mel•les quasi iguals, la inferior més ampla, obtusa, entera, amb cinc nervis,

la superior bicarenada, escotada dentada a l'àpex, tres estams, estils molt

curts, estigmes plumosos, cariòpside oblonga, comprimida, no solcada o

amb solcs a penes perceptibles, glabra, lliure però rodejada per les glumel•les.

Herbes perennes, de fulles planes i lígula membranosa.

Rizoma fibrós, lígula truncada, laciniada, panícula ovoido-oblonga, ares-

ta que no ultrapassa les glumes 2,964. H. moUis.
Rizoma serpentí, lígula oblonga, pestan^'osa, panícula oblonga, aresta

que ultrapassa les glumes 2,965. H. lanatus.

2,964. — H. lanatus L.

(lanatus, llanat, a causa de la pubescència de

la planta.)

Rizoma jibrós i tija de 4-12 dm, dreta, pu-

bescent als nusos i a l'àpex, fulles d'un verd

blanquinós, planes, blanes, linears acuminades,

cobertes com les beines de pèls petits i suaus,

lígula cíirta, truncada i laciniada, panícula

ovoido-oblonga, verda blanquinosa o rogenca,

de rames esteses durant l'antesi, espiguetes

ovals, de 3*5-4 mm, glumes quasi iguals, pu-

bescents o pestanyoses als nervis, la inferior

lanceolada, uninèrvia, la superior ovada oblonga, mucronada o breument

aristada, escotada, glumel•la de la flor superior amb una aresta ganxuda

prop de l'àpex, que ultrapassa les glumes.

Geografia. — Prats, vores de camins i llocs herbosos : Al litoral, Vallès, Bages, etc.

= Vall d'Aran, Fos, Mèlies (C. et S.) — Maig-Jul.

Kolcus lanatus
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Gramínies. G. 7S9. - Holcus.

2,965- H. moUís L.

(del llatí mollis, suau, per la mol•lície de tota

la planta.)

Rizoma llargament serpentt i estolonífer, tija

de 4-12 dm, dreta, peluda o pubescent als nu-

sos, fulles planes, linears acuminades, ± pu-

bescents, aspres al marge, lígula ublonga, la-

ciniada, panícula oblonga, més estreta que en

l'espècie anterior, blanquinosa o rogenca, amb
les rames esteses durant l'antesi, espiguetes

oblongues lanceolades, d'uns 5 mm, glumes

quasi iguals, lanceolades, acuminades mucro-

nades, pubescents o pestanyoses als nervis, la inferior uninèrvia i més es-

treta, la superior trinèrvia, flor superior rodejada a la base de nombrosos

pels que arriben fins a un terç de la seva llargada, glumel•la inferior amb
una aresta geniculada flexuosa que surt de prop de l'àpex i ultrapassa llar-

gament les glumes.

Geografia. — Pastiues i llocs lierbosos, arenoses : Montseny, vSant Hilari, les

Guillaries = I,a Cellera, r. (Cod.!), Castanyadell (Masf. !) — Juny-Ag.
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FLORA DE CATALUNYA

Gènere 790. — KOELERIA PERS.

{Gènere dedicat al botànic alemany del segle xviii Georg I^udwig Koeler, autor de

Dcscriptio Graminum Gaíliae et Gcrmaniae, 1S02)

Panícula espiciforme, amb les espiguetes pedicel•lades, comprimides, de

2-8 flors hermafrodites, la interior sèssil, glumes quasi iguals, iguals a les

flors o més curtes, uninèrvies o trinèrvies, glumel•les iguals o desiguals, la

inferior entera i mútica o bidentada, amb una aresta apical recta i més curta

que ella, trinèrvia, la superior bidentada o bífida, tres estams, estils molt

curts, estigmes plumosos, cariòpside oblonga, comprimida, sense solc a la

cara interna, glabra, lliure. Herbes anuals o perennes, de fulles planes o

convolutes, amb la lígula curta i truncada.

! Plantes anuals, d'arrel fibrosa, íàcils d'arrencar, glumel•la inferior bi-

dentada o aristada 2.

Plantes perennes, de rizoma cespitós, molt fort, glumel•la inferior entera,

acuminada o mucronada 3,

/Glumes iguals a les flors, peludes pestanyoses, glumel•la inferior esco-

j tada, breument aristada 2,966. K. villosa.

\ Glumes més curtes que les flors, glabres o pubèrules, glumel•la inferior

' tuberculosa, bidentada i curtament aristada . 2,967. K. phleoídes.

(Rizoma inflat, bulbós, recobert per les beines de les fulles velles dividi-

des en filaments reticulats, fulles basilars generalment convolutes

3 ' setàcies 2,968. K. setàcea.
i Rizoma poc inflat, recobert de beines a penes filamentoses reticulades,

[ fulles basilars generalment planes .... 2,969. K. cristata.

Koeléria villosa

2,966. — K. villosa Pers. — K. pubés-

cens P. B.

(de villosus, vellós, per la pubescència de la

planta.)

Anual, d'arrel fibrosa i lija d'1-4 dm, dreta,

glabra, fulles planes, linears acuminades, de

2-4 mm d'ample, molt peludes, la superior amb
la beina feblement inflada, lígula curta, trun-

cada, panícula espiciforme, de 3-8 cm, densa,

obtusa, bigarrada de blanc i de verd, de rames

pubescents i espiguetes de 4 mm, amb 1-3 flors
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Gramínies. G. 790. - Koeléria.

glumes iguals, peludes, pestanyoses a la carena, cscoiada, breument arisía-

da, la superior bidentada.

Geografia. — Arenys humits del litoral: Badalona (Llen.!), Barcelona, cap a la

Mar Vella (Vay.) — Maig-Juny.

Koeléria phleofdes

drets, acostats i cuspidats,

2,967. K. phleoídes Pers.

(plileoídes, semblant als Phleum, perquè re-

corda aquestes gramínies.)

Difereix de l'espècie anterior per la paiiícula

jreqüoitment lobulada, amb espiguetes de 5

mil•límetres, de j-S flors i glumes desiguals,

més curtes que aquelles, glabres o pubèrules,

per la flor inferior sèssil i les altres pedicel•la-

des, amb les glumel•les desiguals, la inferior

tuberculosa, peluda en la flor inferior i ordinà-

riament glabra en les altres, la superior moll

estreta, pregonament hífida, amb els lòbuls

Geografia. — Terres cultivades i vores de camins: Al litoral, Vallès i part de Bages

= Pla de Barcelona, Empordà, litoral de Girona fins a Olot i més amunt (Vay.) ;

comuna al litoral de Barcelona, a l'altra banda (Costa) ; Albera (Gaut.) — Juny-Jul.

Koeléria setàcea

2,968. — K. setàcea Pers.

(per les fulles molt fines, setàcies.)

Perenne, de rizoma inflat, bulbós, recobert

per les beines de les fulles velles dividides en

filaments reticulats, tiges d' 1-5 dm, dretes o

ascendents, glabres o glabrescents, fulles i bei-

nes glabres, les basilars convolutes setàcies,

les caulinars planes, Hgula curta, truncada, pa-

nícula espiciforme, de 2-5 dm, oblonga, densa,

bigarrada de verd, blanc i freqüentment de vio-

leta, espiguetes de 6 mm, bi- o triflores, glumes

quasi iguals, igualant les flors o un poc més
curtes, glumel•la inferior acuminada i entera,

la superior bidentada.

a glabra Godr. — Panícula cilíndrica, espiguetes biflores, glumes aspres

a la carena i glabres en la resta.
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Gramínies. G. 790. - Koeléria.

/? ciliala Godr. — Panícula cilíudrico-oblouga, espiguetes biflores, ca-

rena de les glumes pestanyosa.

Y pubcsccns Pari. — Panícula oblonga, espiguetes biflores, glumes pu-

bescents.

Geografia. — Boscos i erms : L'ï glabra Godr. als boscos pròxims a Terrassa =
Montserrat (Costa) ; Mura, Montcau (Font). La /3 ciliata Godr., a Montserrat, vSant

Vicenç de Castellet, vores del Llobregat ; Núria = IMontserrat (Costa). La y pubescens

Pari., en diversos llocs de Bages, Montserrat, la Guàrdia, Guardiola (Font) — Maig-

Juliol.

2,969. K. cristata Pers.

Koeléria cristata

(és el Gramen spica cri.stata subhirsutum, de

Baiihin; de cristatus, crcstallut, per la forma

de les espiguetes.)

Perenne, de rizoma fibrós, poc inflat, recobert

per les beines de les fulles a penes filamentoses

reticulades, tiges de 2-8 dm, llargament nues

a l'àpex, dretes o geniculades, fulles caulinars

planes, linears agudes, pestanyoses al marge,

les dels fascicles estèrils ± convolutes, les infe-

riors i les beines generalment peludes, lígula

curta i truncada, panícula espiciforme, llarga,

compacta, lobulada, freqüentment interrompuda a la base, blanquinosa o

violàcia, de rames curtes, cadascuna amb 1-15 espiguetes dretes i imbricades,

d'uns 6 mm, compostes de 2-4 flors, glumes desiguals, un poc més curtes que

les flors, glumella inferior acuminada, la superior bífida.

var. grandiflora Husn. — K. spléndens Presl — Espiguetes més grans

(7-8 mm), panícula atenuada pels dos caps.

Geografia. — Pastures seques i boscos àrids : Sant Hilari i les Guilleries ; Bagà,

bosc de l'Adou del Bastareny ; Rasos de Peguera = Proximitats de Berga (Costa)
;

Tragurà, Rocabruna, Olot, Mare de Déu del Mont (Vay.), Torelló, Bellmunt (Seu.!),

predominant la var. grandiflora Husn. — Maig-Jul.
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Gènere 791. — CATABROSA P. B.

(Del grec xaxàSptoiiLç , consumir o gastar, al•ludint a la gluma superior dentada al cap-

damunt, com rosegada)

Panícula ramificada, verdosa o violàcia, d'espiguetes pedicel•lades, com-

primides, generalment amb dues flors hermafrodites, la inferior sèssil, l'altra

pedicel•lada, glumes desiguals, còncaves, mútiques, més curtes que les flors,

la inferior ovada, la superior dilatada a l'àpex, lobulada o fistonada, trinèr-

via, glumel•les iguals, escarioses a l'àpex, obtuses, truncades denticulades,

convexes, la inferior amb tres nervis molt marcats, la superior bicarenada,

tres estams, estigmes subsèssils, plumosos, cariòpside transovoide, no solca-

da, lliure, glabra. Herbes perennes, de rizoma

serpent! i tija de 2-8 dm, prostrada radicant,

després ascendent, comprimida, amb les fulles

l)lanes, blanes, linears obtuses, llises, i la lígu-

la ovada.

2,970. — C. aquàtica P. B.

(perquè es fa en llocs aiguals.)

Catabrosa aquàtica

Geografia. — Vores d'aigües, estanys i llocs pantanosos : Fortià, la Molina, Cer-

danya (Vay.), prop de Montlluís (Gaut.), Montgarri (IJen.!), Vall de l'Hospital

de Renasc (Zett.), vall d'Arties, Port de Beret (C. et S.), prop de Luchon (Bub.) —
Jul.-Ag.
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Gènere 792. — GLYCERIA R. BR.

(Del grec yXv/.epói;, dolç, perquè les sements d'alguna d'aquestes plantes són em-

prades per a fer sopes i farinetes dolcenques)

Panícula ramificada, estesa o racemiforme, espiguetes cilíndriques, des-

prés comprimides, de 4-14 flors herraafrodites, glumes desigtials, còncaves,

obtuses, mútiques, amb 1-3 nervis, més curtes que les flors, glumel•les quasi

iguals, la inferior còncava semicilíndrica, mútica, amb 4-1 1 nervis, obtusa,

escariosa a l'àpex, entera o denticulada, la superior bicarenada i bidentada,

tres estams, estils llarguets, estigmes plumosos, cariòpside oblonga, obtusa,

amb la cara interna plana o lleugerament solcada, lliure i glabra. Herbes, ge-

neralment, perennes, de llocs humits, amb les fulles planes o convolutes,

lígula membranosa.

! Panícula unilateral, molt llarga, espiguetes de 15-30 mm, glurael•la in-

ferior amb 7-1 1 nervis prominents .... 2,971. G. flúitans.

Panícula estesa en tots sentits, espiguetes de 4-10 mm, glumel•la inferior

amb 5 nervis febles 2.

['Fulles convolutes alenades, lígula lanceolada acuminada, panícula oblon-

ga, espiguetes de 6-10 mm 2,972. G. COnvoluta.

I

Fulles planes, lígula curta, obtusa, panícula piramidal, espiguetes de

4-5 mm 2,973. G. dístans.

2,971, — G. flúitans R. Br.

(del llatí flúitans, allò que flota, perquè, arrela-

da al fons de les aigües poc profundes, les tiges

i fulles fluctuen en llur superfície.)

Rizoma fibrós, tija de 2-15 dm, prostrat, ra-

dicant, ascendent, fulles planes, linears, agu-

des, de 5-6 mm d'ample, un poc aspres, lígula

ovada truncada, panícula molt llarga, unilate-

ral, fluixa, de rames esteses en la floració, des-

prés acostades a l'eix, les inferiors reunides

en nombre d' 1-3, espiguetes de 15-30 mm, pe-

dicel•lades, de 5-14 flors, glumes molt desiguals,

uninèrvies, glumel•la inferior subaguda, amb 7-11 nervis sortits.

205



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Gramínies. G. 792. - Glycéria.

Subesp. Glycéria plicala Fr. — Panícula més gran, de rames inferiors

mes llargues, ordinàriament en nombre de 3-5, espiguetes més llargament

pedicel•lades, més cilíndriques, glumel•la inferior arrodonida i jistonada a l'à-

pex, un poc més llarga que la superior.

Geografia. — Vores de rius i dels corrents : Sèquies de Montcada ; Caldes de Mont-

bui, a la riera; Montseny, al riuct de Santa Fe; Berguedà, a la Font de Tagast =
Montseny i altres muntanyes, fins al Pireneu (Costa) ; Camprodon, Olot, Guilleries,

Arbúcies, La Jonquera, Castelló d'Empúries, etc. (Vay.) ; Artiga de Lin, Aigua-

moix, Ruda, Montgarri (Llen.!), Sant Beat, Fos (C. et S.) — Maig-Ag.

N. B. — Hem observat sempre la subesp. G. plicata Fr.

2,972. — G. convoluta Fr.

convoluta Grisb.

(per les fulles convolutes.)

Atropis

Rizoma fibrós, no estolonífer, tija de 2-6 dm,

dreta, de parets gruixudes, fulles glauques,

fortes, convolutes alenades, llargament acumi-

nades, llises, lígula lanceolada aguda, panícu-

la llarga (1-2 '5 dm), de rames flexuoses, as-

pres, al principi dretes, reunides en nombre

de 2-5, espiguetes verdes o violàcies, de 6-10

mil•límetres, amb 5-10 flors, glnmes desiguals,

molt obtuses, la inferior una íneitat un terç

més curta que la superior, glumel•la inferior oblonga, amb 5 nervis febles,

arrodonida.

Geografia.

Maig-Jul.

Terrenys salats i pantanosos : Pla d'Urgell (Costa), Argelés (Gaut.)
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Oramínies. G. 792. - Glycéria.

2,973- — G. dístans Wahlb. — Atro-
pis dístans Gris.

(és la Poa distans de Linné, dita així per les

flors distants, més o menys separades les unes
de les altres en cada espigueta.)

Rizoma fibrós, sense estolons, tiges de 2-6

decímetres, geniculades, dretes o ascendents,

de parets primes, fulles verdes, bruscament

acuminades, planes o conduplicades, lígula cur-

ta, obtusa, panícula piramidal, de rames molt

esteses o reflexes després de la floració, nues

a la base, les inferiors, ordinàriament, formant

semiverticils de cinc en cinc, espiguetes de 4-5

mil•límetres, amb 4-6 flors, glumes molt desiguals, la inferior la meitat més
curta que la superior, uninèrvies, glumel•la inferior arrodonida o mucronada,

amb 5 nervis febles, el del mig que no arriba a l'àpex.

Geografia. — Recs i llocs pantanosos del litoral : Can Tunis = Castelldefels ; Caste-

lló d'EImpúries (Sen.l), litoral de Salces (Gaut.) — Maig-Jul.
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Gènere 793. — SCHISMUS P. B.

(Del grec a7i<T|j.ói;, la fenedura, al•ludint a l'àpex bífid de la gluniella inferior)

Paiücula oblonga, petita (1-4 cm), bastant densa, blanquinosa o violàcia,

espiguetes breument pedicel•lades, comprimides, amb 5-7 flors liermafrodites,

totes pedicel•lades, d'eix articulat i fràgil, glunies quasi iguals, agudes, care-

nades, escarioses al marge, amb 3-7 nervis, molt grans, que arriben a l'àpex

de l'espigueta, glumel•les poc desiguals, la inferior mútica, el•líptica, bífida,

escariosa a l'àpex, amb 9 nervis, peluda a la base, la superior bicarenada,

entera, 3 estams, estigmes plumosos, cariòpside transovoide, lliure, glabra.

Herbes anuals, d'arrel fibrosa, cespitoses, tija de 5-25 cm, prima, geniculada

ascendent, amb fulles linears, agudes, planes però que es pleguen o s'enrot-

i
llen més tard, amb alguns pèls llargs, lígula

formada de pèls també molt llargs.

2,974. — S. marginatus P. B. — S. ca-

lycinus Coss,

(del llatí marginatus, inargi)wt, alíudint al

marge escariós de les glumes i glumel•les; és

la Festuca calycina de Linné, dita així per les

glunies, preses com a calze, relativament molt

desenrotllades.)
Schismus marginatus

Geografia. — Prats secs i arenoses : Al litoral, Montcada, Castelló d'Empúries =
Esparreguera (Costa) ; Can Tunis, la Farola, íSarrià, Sant Gervasi, Castelldefels

(Sen.), Camp de l'Arpa (Llen.!) — Abr.-Juny.
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Gènere 794. — POA L.

(Del grec ttói, herba o farratge)

Panícula ramificada, estesa almenys en la floració, espiguetes petites,

pedicel•lades, comprimides, de 2-9 flors, glumes poc desiguals, herbàcies,

carenades, agudes, uni- o trinèrvies, més curtes que les flors, glumel•les

iguals o quasi iguals, la inferior comprimida i carenada, mútica, quinque-

nèrvia o enèrvia, la superior bicarenada, escotada, tres estams, estils curts,

estigmes plumosos, cariòpside oblongo-trígona, amb la cara interna un poc

deprimida, amb una taca puntiforme, glabra, lliure. Herbes quasi sempre

perennes, de fulles planes o convolutes, amb lígula membranosa.

í' Plantes anuals o biennals, d'arrel fibrosa, lígula oblonga, panícula

I ovoide 2,975. P- ànnua.
(Plantes perennes, de rizoma fibrós o serpentejant 2.

I
Rizoma fibrós o poc serpentejant 3.

I
Rizoma llargament serpentejant 8.

[Tija bulbiforme a la base, lígula oblonga, panícula ovoide

2,976. P. bulbosa.
' Tija no bulbiforme a la base 4.

Panícula curta, ovoide o oblonga, amb les rames inferiors solitàries o

I geminades, tiges a tot tirar de 4 dm 5.

I

Panícula llarga, i piramidal, amb les rames inferiors semiverticil•lades

en nombre de 3-6, tiges generalment de més de 4 dm .... 6.

Panícula ovoide, lígules superiors oblongues agudes, glumel•la inferior

acutiúscula 2,977. P- aípina

I

Panícula oblonga, lígules totes lanceolades, glumel•la obtusa .

2,978. P. laxa

í Plantes de llocs humits, panícula piramidal, rames inferiors semiverti

6 < cil•lades en nombre de 4-6 2,979. P. trivialis

/Plantes de llocs secs, panícula oblonga
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Gramínies. G. 794. - Poa.

/Fulles planes, a la fi convolutes, lígula molt curta o nul•la, panícula

I molt fluixa 2,980. P. nemoralis.
'

j
Fulles convoluto-setàcies, lígula oblonga lanceolada, panícula fluixeta .

( 2,981. P. violàcea.

8
ÍTija i bei

iTija cilínc

beines de les fulles comprimides 9.

drica, beina de les fulles superiors més llarga que el limbe 10.

(Fulles no dístiques, d'1-3 mm d'ample, glumel•la inferior ovada obtusa.

2,982. P. compressa.
"

\ Fulles dístiques, de 4-10 mm d'ample, glumel•la inferior ovada aguda.

( 2,983. P. Chàixii.

I
Tija d'1-4 dm, lígula ovada oblonga, glumel•la inferior enèrvia .

I 2,984. P. cenísia.
"^ Tija de 6-8 dm, lígula curta, truncada, glumel•la inferior amb 5 nervis

sortits 2,985. P. pratensis.

2,975. — P. ànnua L.

(perquè és planta anual.)

Sinoníinia. — Pèl de ca; cast., hierba de pun-

ta, espiguilla.

Planta anual o biennal, d'arrel fibrosa i tiges

de 5-30 cm, pàtulo-ascendents, un poc compri-

mides, fulles verdes, linears, planes, de 2-5 mil-

límetres d'ample, blanes, acuminades, aspres

al marge, beines llises, ligules superiors oblon-

Poa ànnua gucs
,
pauícula ovoidc, quasi unilateral, fluixa,

amb les rames inferiors solitàries o geminades,

amb 4-10 espiguetes el•lipsoides de 3-6 flors sense pèls a la base, glumes des-

iguals, que a penes arriben a la meitat de l'espigueta, la inferior uninèrvia,

glumel•les desiguals, la inferior ovada obtusa, amb cinc nervis bastant mar-

cats, la superior escotada pestanyosa a les carenes.

Geografia. — Terres cultivades i incultes, vores de camins : Comnna en inn gran

part del país. — Quasi tot l'any.
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2,976. — P. bulbosa L.

(per tenir la base de les liges bulbiforme.)

Planta perenne, amb la tija d'1-4 dm, dreta,

niflada i hulhiforme a la base, cilíndrica, fulles

curtes, estretes, linears acuminades, les basi-

lars fasciculades, canaliculades o siíbconvolu-

les, les caulinars planes o feblement canalicu-

lades, un poc aspres, beines llises, la superior

bastant més llarga que el limbe, lígula oblonga

lanceolada, panícula ovoide, curta, dreta, den-

sa, de branques inferiors geminades, espiguetes

ovoides, amb 4-6 flors i un fascicle de llarçs

pèls llanosos a la base, glumes la meitat més curtes que l'espigueta, trinèr-

vies, gluniel•les un poc desiguals, la inferior acutiúscula, peluda pestanyosa

a la base, amb nervis febles.

Raça vivípara. — Espiguetes transformades en petits bulbs.

Geografia. — Pastures, vores de camins dels terrenys argilosos : Al litoral, Valies
Bages, i en la major part del país. No escasseja la raça "'ivípara barrejada amb el

tipus. — Abr.-Maig.

Poa bulbosa

2,977- — P- alpina L.

(per viure als Alps / a les muntanyes elevades.)

Planta perenne, de rizoma cespitós, tija d'i-

4 dm, dreta o ascendent, llargament nua al cap

d'amunt, llisa, fulles planes, linears, de 2-5

mil•límetres, consistents, bruscament agudes,

aspres, beines superiors molt més llargues que

el limbe, lígules inferiors curtes i truncades, les

superiors el•líptiques agudes, panícula ovoide o

piramidal, dreta, amb les rames inferiors ge-

minades, espiguetes grosses, ovoides, de 4-S

flors sense pèls llanosos a la base, glumes la

meitat més curtes que l'espigueta, ovades acuminades, trinèrvies, glumel-

les quasi iguals, la inferior ovada acutiúscula, peluda pestanyosa a la base,

amb nervis febles.

P frígida Salis. — Tija de 6-10 cm, més fullosa, de fulles bastant llar-

gues, espiguetes amb 3-4 flors.

'( brevifolia Koch — Planta prima, fulles curtes, les caulinars de limbe

molt curt.

Poa alpina
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Geografia. — Pasturts de les altes muntanyes: Niirin = Serra del Cadí (Jover!),

Puigmal (Puigg. !), Cambradases (.Sen.!), Port de Viella (Zett., Lleu.!), les Ma-
leïdes (Costa), Arties, Salardú, Pla de Beret, Ruda, Pic de Rie, Estanyau {C. et S.),

Port de Benasc (Compn. !); la /3 frígida Salis., al Puigmal; la ; brevifolia Koch, a
les pastures de Núria i Coll de Pal = Port de Viella (Llen.!). — Jul.-Ag.

2,978. — P. laxa Haenke

(del llatí laxus, lax, perquè fa una gespa molt

fluixa. )

Planta perenuc, de rizoma fiíbrós i tiges d'i-

2'5 dm, fasciculades, dretes o ascendents, fu-

lles linears, agudes, planes, blanes, glabres, les

superiors amb la beina generalment més llarga

que el limbe, lígules totes llargues, lanceolades

agudes, panícula oblonga, fluixa, constreta, es-

treta, de rames inferiors solitàries o geminades,

dretes o flexuoses, espiguetes suhorbicnlars,

amb 2-4 flors, ordinàriament amb un fascicle

de pèls llanosos en llur base, glumes relativament grans, que arriben fins

a les dues terceres parts de l'espigueta, glumel•les poc desiguals, la inferior

ovada, obtusa, denticulada, pestanyosa a la base, amb els nervis febles.

Geografia. — Roques i pastures de les altes muntanyes: Valls d'Eina, de Núria,
Lló i Err (Husn ) ; Noufonts, prop de 2,500 m (Sen.), zona alpina del Port de Be-
nasc (Zett., Husn.) — Jul.-Ag.

Poa laxa

2,979- P. trivialis L.

(del llatí trivialis, trivial, perquè és planta co-

muna en gran part d'Europa.)

Perenne, de rizoma cespitós o breument ser-

pentejant, tiges de 4-10 dm, rh encorbades o ra-

dicants, després dretes, cilíndriques, nues, i

ordinàriament aspres en la part superior, fulles

linears, planes, llargament acuminades, un poc

aspres, com les beines, de les quals la superior

és més llarga que el limbe, lígula oblonga agu-

da, panícula piramidal, gran (d'uns 2 dm),

fluixa, amb les rames inferiors semiverticillades

en nombre de 4-6, ascendents, llargament nues a la base, espiguetes ovades,

amb 2-4 flors que duen un fascicle de pèls llanosos a la base, glumes poc des-
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iguals, acuminades, uni- o irinèrvies, glumel-les iguals, la inferior ovada

aguda, breument peluda pestanyosa inferiorment, amb cinc nervis promi-

uents.

Geografia. — Prats i llocs humits, freqüent prop dels corrents d'aigua: Vallès,

Bages, Montseny, fins als Pireneus. — Abr.-Jul.

Poa nemoralis

2,980. — P. nemoralis L.

(del llatí nemoralis, nemoral, perquè creix als

boscos.)

Pcronic, de rizoma fibrós i a vegades un poc

serpentejant, tiges de 2-8 dm, ascendents, fre-

qüentment radicants a la base, primes, cilíndri-

ques, nues superiorment, falles linears, agudes,

planes o a la fi un poc convolutes, lleugerament

aspres, amb les beines llises, la superior més

curta que el limbe, lígula molt curta o quasi

iiiiUa, panícula llarga, dreta o inclinada a l'à-

pex, fluixa, amb les rames inferiors capil•lars,

semiverticil•lades en nombre de 3-6, espiguetes ovoido-lanceolades, amb 2-5

flors poc o gens peludes a la base, glumes quasi iguals, lanceolades, acu-

iiiinades o breument cuspidadcs, glumel•les poc desiguals, la inferior ovada

obtusa, pestanyn•ia a la base, amb cinc nervis poc marcats. Planta polimorfa.

Raça P. debilis Thuill. — Planta blana, verda, de tiges primes, ascen-

dents, fulles planes, atenuades, agudes, panícula ampla, piramidal, espi-

guetes petites (d'uns 4 mm), d'1-3 flors.

Geografia. — Boscos, roques i llocs pedregoses, lierbosos : Montserrat; Núria, al

Salt del Sastre = Muntanyes de Prades, a Tarragona (Costa) ; Tragurà, Camprodon,
Olot, Dosquers, etc. (Vay.) ; Cambradases ; Cerdanya, a Dorres (Senn!) ; a la rodalia

de Lleida (Comptí.!), Marinyac, Port de Viella, Pla de Beret (C. et S.). La raça

P. debilis Thuill., no escassa a Montserrat. — Juny-Ag.
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2,981. — P. violàcea Bell. — P. setifó-

lia Zett. ~ Festuca poaeformis Host
(Husn., 64)

(per la paiiícitla violàcia
; setifolia, per les fu-

lles setàcies.)

Perenne, de rizoma fibrós cespitós i tiges de

de 2-3 dm, dretes, fulles basilars convolutes se-

tàcies, junciformes, llargues, aspretes, beines

també, generalment, aspres, la superior més

llarga que el limbe, lígula obloní:;o-lauceolada,

panícula piramidal, ampla, llarga (d'uns 3 dm),
'

fluixa, violàcia, amb les rames inferiors semi-

verticil•lades en nombre de 4-6, ascendents, llargament nues en la part infe-

rior, espiguetes ovades, amb 3-6 flors reunides per un fascicle de pèls llano-

sos, glumes desiguals, amminades, uni- o trinèrvies, glumel•les iguals, la

inferior obtusiúscula, mucronada o breument aristada.

Geografia. — Pastures ile les altes muntanyes: Port de Beuasc, al vessant espa-

nyol (Zett.) ; cadena fronterera del Canigó fins a la Cerdanya, Carlit, Coll de Puig-

morens (Gaut.) ; Cambradases (Husn.) — Jul..-Ag.

Poa violàcea

Poa compressa

2,982. — P. compressa L.

(del llatí compressus, comprimit ,
perquè hi té

les canyes.)

Perenne, de rizoma llargament serpentejant

i tiges de 2-5 dm, prostrades i, generalment , ra-

dirants, després ascendents, nues superiorment,

comprimides, com les beines, que també ho són,

fulles glaucescents, linears, agudes, amples

d '1-3 mm, amb la beina de la superior més

llarga que el limbe, lígula curta, truncada, pa-

nícula oblonga, estreta, bastant densa, d'uns

5 cm, constreta després de l'antesi, rames infe-

riors generalment geminades o ternades, espiguetes lanceolades, amb 5-9

flors a penes llanoses a la base, glumes poc desiguals, la inferior ovada ob-

tusa, breument peluda pestanyosa a la base, enèrvia.

Geografia. — Llocs secs i àrids, arenosos o pedregoses : Vallès, a Terrassa, Obac,

Sant Llorenç del Munt = Segarra, Urgell (Costa), Montserrat (Puig.!), Olot,
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Guilleries, Montseny, Segaró (Vay.), la Cellera (Cod.!), Sant Lloreç dels Piteus

(Marcet!), Montgrony (Senn.!), Moià (Fout), Artiga de Lin (Compn. !), Pic de Gar
(Zett.), Pic de Rie, Estanyau, Sant Beat (C. et S.) — Maig-Jul.

2,983. — P. Chàixü Vill.

ca Haenke
P. sudéti-

(dedicat a l'abbé Dominique Chaix, del Delfi-

nat, cèlebre botànic i mestre de Villars; sudeti-

ca, pròpia de les muntanyes dites Sudeten, a

l'Europa Central.)

Perenne, amb rizoma curtament serpentejant

i tiges de 6-12 dm, dretes ascendents, com-

primides, llises, fulles arjiplament linears

Poa Chàixü (4-10 mm), planes, bruscament atenuades i cor-

bades a l'àpex en forma de cullera, molt aspres

al marge, les dels fillols estèrils dístiques i acostades, beines comprensibles,

llises, la superior molt més llarga que el limbe, lígula curta i truncada, pa-

nícula oblongo-piramidal d'i-2'5 dm, molt ramificada, branques inferiors

semiverticillades en nombre de 3-5, ascendents, flexuoses, nues inferiorment,

espiguetes de 8-g mm, ovoido-oblongues, amb 4-5 flors generalment glabres

a la base, glumes desiguals, lanceolades agudes, glumel•les quasi iguals, la

inferior ovada aguda, no peluda pestanyosa, amb cinc nervis prominents.

Gcognifia. — Boscos de les muntanyes : Cambradases {Sen. !), les Maleïdes (Zett.),

cadena del Canigó a Cambradases, Port de Benasc, la Renclusa (Husn.) — Juny-Ag.

Poa cenlsia

2,984. — P. cenísia AU. — P. disticho-

phylla Gaud.

(per haver estat descoberta al Mont Cenis, dels

Alps; disticophylla, de Sí<:ti)(oç, en dos rengles,

i 'f'AXoM, fulla, per les fulles dístiques.)

Perenne, amb el rizoma llargatnent serpente-

jant, tiges d' 1-4 dm, ascendents, cilíndriques,

llises, fulles glauques, linears, breument acu-

minades, planes, aspres al marge, les dels fi-

llols estèrils dístiques i acostades, beina su-

perior més llarga que el limbe, lígula ovato-

oblonga, panícula oblonga, constreta després
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de la floració, de branques flexuoses, les inferiors geminades o ternades,

espiguetes el•líptiques, violàcies, amb 3-5 flors reunides a la base per un

fascicle de pèls llanosos, glumes poc desiguals, més llargues que la meitat

de l'espigueta, lanceolades agudes, trinèrvies, glumel•les desiguals, la infe-

rior lanceolada aguda, peluda pestanyosa a la base, enèrvia.

Geografia. — Roques i pastures seques de les altes muntanyes: Morens (Vay.),

Carençà, Noufonts (Compy.), Setcases (Bub.). Prats-Balaguer, Eina, Fout-Romeu,

Montlluís, Carlit (Gaut.) — Jul.-Ag.

2,985. — P. pratensis L.

(perquè es fa als prats.)

Perenne, amb el rizoma llargament serpen-

tejant i tiges de 6-8 dm, dretes o ascendents,

cilíndriques, nues i llises superiorment, fulles

planes, linears, amples d' 1-5 mm, agudes, as-

pres al marge, beines llises, la superior molt

més llarga que el limbe, lígula curta, truncada,

panícula piramidal, dreta, de rames inferiors

semiverticil•lades en nombre de 4-5, esteses, es-

piguetes ovades, amb 3-5 flors reunides per un
fascicle de pèls llanosos, glumes desiguals, lan-

ceolades agudes, la inferior uninèrvia, glumel•les iguals, la inferior ovada

lanceolada, aguàa,pcluda pestanyosa a la base, amb cinc nervis prominents.

var. ànceps Gaud. — Planta gran, amb la tija comprimida i les fulles

ampletes.

Geografia. — Prats i llocs herbosos, frescals : Al litoral, Vallès, Montserrat, Bages,
Sant Llorenç del Munt, Montseny, i fins al Pireneu = Lluçanès, Besora, Olot (Vay.),
Castanyadell (Masf. !), Fos (C. et S.). La var. anccps Gaud., a Montserrat, camí de
la Trinitat a Santa Cecília, 10 jul. 1909 Icg. Marcet i Cad. — Maig-Ag.

Poa pratensis
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(Eis autors han pres aquest mot de Bauhin, que inspirat pel vulgar d'amourettes,

atribuït a alguna espècie d'aquest gènere, formà del grec ipíoi, amor, i à-^piuaní;,

gramínia)

Panícula comprimida, de branques esteses o dretes, espiguetes linears o

oblongues linears, pedicel•lades, comprimides, amb 4-10 flors imbricades,

glumes molt més curtes que l'espigueta, desiguals, ovades o lanceolades, uni-

o trinèrvies, glumel•les un poc desiguals, membrauoses, la inferior ovada,

carenada, miitica o molt breument mucronada, caduca, trinèrvia, la superior

bicarenada, entera o denticulada, molt més persistent, tres estams, estils

llarguets, estigmes plumosos, cariòpside glabra, oblouga o subglobulosa,

sense solc a la cara interna. Herbes anuals, de fulles planes i lígula formada

per pèls.

'Rames inferiors de la panícula subverticil•lades en nombre de 4-5, pedi-

cels capil•lars 2,986. E. pilosa

I

Rames inferiors de la panícula solitàries o geminades, pedicels filiformes

í Beines de les fulles caulinars amb algunes espiguetes ± exertes . .

2,987. E. Barrelieri
Beines de les fulles caulinars sense cap espigueta 3

í Beines glabres, espiguetes de 2-3 mm d'ample . 2,988. E. màjor
3 / Beines eriçades de llargs pèls, espiguetes estretes (a penes de 2 mm) .

( 2,989. E. mínor

2,986. — E. pilosa P. B.

culata Roem. et S.

E. verti-

(correspon a la Poa pilosa de Linné, anomenada

així per tenir les rames primàries de la paní-

cula peludes ; verticil•lata, al•ludint a la disposi-

ció de les rames de la inflorescència.)

Tiges d' I -5 dm, dretes o ascendents, fascicu-

lades, fulles estretament linears, acuminades,

planes, ciliades aspres al marge, no tuberculo-

ses, glabres, lígula formada de pèls curts amb
un fascicle de pèls més llargs a cada banda,

panícula violàcia vermellosa, estreta abans de
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l'antesi i després estesa, de rames inferiors capil•lars subverticil•lades en nom-

bre de 4-5, nues a la meitat inferior, espiguetes petites, linears, quasi iguals

als pedicels, amb 4-9 flors, glumes lanceolades, molt desiguals, glumel•les

un poc desiguals, la inferior ovada aguda, trinèrvia.

Geografia. — Terrenys cultivats i incultes : Vallès, Terrassa, no escassa = Alt i

Baix Empordà, Girona (Vay.), prop d'Olot (Bolòs), Guilleries (Masf.), Cierp (C.

et S.) — Jul.-Ag.

2,987. — E. Barrelieri Daveau — E.

poaeoídes Boiss,

(espècie dedicada a Jacques Barrelier, el famós

botànic dominicà del segle XVIP, que la repre-

sentà en els seus Icones; poaeoídes, és a dir,

semblant a les Poa.)

Tiges d'1-5 dm, dretes o ascendents, fulles

linears acuminades, al principi planes, després

± enrotllades, denticulades al marge però sen-

se tubercles glanduliformes, beines glabres,

barbudes al voltant de la lígula, totes elles amb
una petita panícula exerta o inclusa, panícula

oblonga, fluixa, amb rames solitàries o geminades, espiguetes més llargues

que els pedicels, curtament nues a la base, amples d' 1*5 mm, de flors densa-

ment imbricades, glumes lanceolades, agudes, un poc desiguals, glumeUa

inferior ovada obtusa, lleument escotada.

Geografia. — Terrenys arenoses o pedregoses : Litoral, Can Tunis, Vallès, Pene-

dès = Segarra, des de Tremp a Ponts, Tortosa, Alfacs (Costa), Montserrat (Mar-

cel !), Cabanes (Sen. !) — Jul.-Set.

Eragrostis Barrelieri
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2,988. — E. major Host — E. megas-

àchva LindLtàchya LindL

Eragrostis major

(per la seva grandària; megastachya, de [ié7aç,

gran, i azà^^ç, espiga, és a dir, d'espiguetes

relativament grans.)

Tiges d' 1-5 dm, geniculades ascendents, fu-

lles planes, linears acuminades, aspres i amb
tubcrcles glanditliformes petits i clars al marge,

glabres com també les beines, lígula formada

de pèls curts amb un fascicle de pèls llargs a

cada banda, panícula ovada, bigarrada de verd

i de violat, bastant densa, amb les branques

curtes, filiformes, solitàries o geminades, curtament nues a la base, espigue-

tes molt més llargues que els pedicels, amples d'uns 3 mm, amb 4-40 flors

imbricades, glumes un poc desiguals, ovato-lanceolades, agudes, glumel•les

un poc desiguals, la inferior obtusa, escotada i mucronada.

Geografia. — Comuna a les hortes i terrenys arenosos, cultivats : Litoral, Vallès,

Penedès i Bages = Olot, Girona, Empordà (Vay.), Cierp (C. et S.) — Jul.-Oct.

2,989. — E. mínor Host — E. micros-

tàchya Coss. et Germ.

(per ésser menor, en totes les seves parts, que

l'espècie anterior.)

Es molt afí a l'espècie anterior, de la qual

s'aparta per ésser planta més feble, amb les

beines guarnides de pèls llargs, la panícula més

fluixa, de rametes més primes i més llarga-

ment nues, els pedicels capil•lars, les espigue-

tes sublinears, d'uns 2 mm d'ample, més cur-

tes, la glumel•la inferior ordinàriament ^nalt

obtusa, rarament escotada i mucronulada.

Geografia. — Hortes i terres arenoses cultivades : Al Vallès, Penedès i Bages =
Cap a Horta, Tortosa i Alfacs ; de Tremp a Ponts, etc, de la Segarra Alta (Costa)

;

de Ripoll a Sant Joan de les Abadesses (Sen.
!
) — Jul.-Oct.

N. B. També hem trobat a Terrassa, perfectament naturalitzada, VEragrostis

collina Trin. var. hispànica Pau, a la vora esquerra de la Riera del Palau, davant de

can Bosc de Basca. — Maig del 1883 i juny del 1904, legi.
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(Del grec PpíÇa, nom d'un cereal)

Panícula simple o ramificada, d'espiguetes pedicel•lades, suborbicnlars,

de contorn ovat o triangiilar, comprimides, de 5-15 flors hermafrodites, im-

bricades, glumes més curtes que les flors, esteses horitzontalment, quasi iguals,

membranoses, còncaves ventrudes, ovoides suborbiculars, mútiques, amb 3-g

nervis, glumel•les membranoses, la inferior còncava ventruda, cordiferme a

la base, obtusa, mútica, multinèrvia, la superior més petita, bicarenada, trun-

cada, entera o superficialment escotada, tres estams, estils curts, estigmes

plumosos, cariòpside transovoide suborbicular, plano-còncava per la banda

de dins, glabra. Herbes anuals o perennes, de fulles planes i h'gula membranosa.

; Panícula simple, espiguetes llargues (10-18 mm), rames amb 1-2 es-

Ípiguetes . 2,990. B. màxima.
Panícula composta, espiguetes curtes (4-5 mm), rames dicòtomes o

tricòtomes 2.

!Plantes perennes, de rizoma estolonífer serpentejant, lígula truncada.

2,991. B. média.

Plantes anuals, d'arrel fibrosa, lígula llarga, lanceolada aguda.

2,992. B. mínor.

2,990. — B. màxima L.

(Bauhin agrupava les Briza sota la denomi-

nació de Gramen tremulum, el més robust dels

quals i cl d'espiguetes majors es aquest Gramen

tremulum maximum, nom específic que respec-

tà Liuué.)

Sinonímia.

tembladera.

Belluguets, ballarugues ; cast..

Anual, d'arrel fibrosa i tija de 2-5 dm, dreta,

fulles planes, linears, acummades, beina su-

perior un poc inflada, lígula llarga, lanceolada,

panícula simple, péndula, unilateral, rames inferiors solitàries o geminades,

amb pedicels capil•lars, flexuosos, que ordinàriament no porten sinó una es-
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pigueta, espiguetes poc nombroses, molt movedisses, grans (10-18 mm), de

contorn ovat triangiüar, lluents, amb 5-15 flors imbricades, glumes quasi

iguals, ovades, còncaves, freqüentment purpúries, glumel•la inferior suborbicu-

lar, cordiforme, obtusa breument acuminada, la superior transovada, lleuge-

rament escotada.

Gcos;raüa. — Tíoscos i cnns secs i àrids: Serralada litoral, a Gavà, Sant Fost;

serralada superior del Vallès, a Terrassa, Caldes ; Sils, Vidreres = Muntan3'es prò

ximes a Barcelona (Costa), Cadaqués (Trèm.), Roses (Vay.), La Cellera (Cod.!), L'Al-

bera (Gaut.) — Maig-Junj'.

2,991. — B. média L.

(Briza media mitjana, entre l'anterior i

la següent.)

Sinonímia. — Bellugadís, bellugadissa
;

cast., tembladera
; fr., amourette.

Perenne, de rizoma estolonífer, serpentejant,

i tija de 3-6 dm, dreta, fulles planes, curtes,

linears acuminades, aspres, la superior amb la

beina molt llarga, lígula curta, truncada, pa-

nícula ramificada, fluixa, de rames geminades,

llargues, fines, dicòtomes o tricòtomes, llar-

gament nues a la base, espiguetes sobre pedicels molt fins i més llargs que

elles, orbiculars o subcordiformes, més amples que llargues, amb 5-9 flors im-

bricades, glumes poc desiguals, transovades, còncaves, glumel•les quasi iguals,

la inferior comprimida, còncava, ovato-cordiforme, escariosa al marge, mul-

tinèrvia.

Geografia. — Prats i boscos de la part mitjana i superior : Montserrat, abundant

prop de Sant Miquel ; Sant Pere Sacama, Olesa ; Santa Fe del Montseny ; Menàr-

guens, a les vores del Segre ; Puigcerdà, Bagà, Coll de Jou ; les Guilleries = Sant

Martí Sacalm (C(xl.!); regió mitjana de Girona, fins a Santes Creus (Vay.) —
Maig-Jul.

Briza média
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2,992. — B. mínor L.

(és el Gramen tremulum «minus» panicula par-

va, de Bauhin, qualificatiu que acceptà Linnc.)

Anual, d'arrel fibrosa i tija d'1-5 dm, dreta,

fulles planes, linears acuminades, aspres, bas-

tant llargues, lígula llarga, lanccolada aguda,

panicula ramificada, de rames geminades, di-

o tricòtomes, llargament nues a la base, pe-

dicels capil•lars, més llargs que les espiguetes,

aquestes cordijormcs triangulars, amb 5-7 flors

imbricades, glumes quasi iguals, transovades,

còncaves, escarioses al marge, glumel•la inferior

siihorhicular cordiforme, comprimida, còncava, un poc escariosa al marge,

multinèrvia.

Geografiíi. — Camps arenosos i frescals : Abundant als regadius de Montcada
;

Martorell de la Selva = Des de la costa fins a muntanya, a Vic, Olot, etc. (Costa)
;

el Pastera! (Cod.
!
) — INIaig-Ag.
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Gènere 797. — MELICA L.

(Nora romà d'una mena de melca)

Panícula piramidal o espiciforme, multiflora o pauciflora, espiguetes pe-

dicel•lades, comprimides, de 3-5 flors, la inferior o les dues inferiors herma-

frodites, les altres estèrils, glumes + desiguals, mútiques, convexes, amb 5-7

nervis, quasi iguals a les flors, glumel•les desiguals, la inferior coriàcia, con-

vexa, multinèrvia, entera, mútica, la superior bicarenada i bidentada, tres

estams, estils llarguets, estigmes plumosos, cariòpside oblonga, amb la cara

interna plana i l'externa convexa, glabra, lliure. Herbes perennes, de fulles

planes o convolutes, amb la lígula membranosa.

ÍGlumel•la inferior llargament pestanyosa al marge 2,993. M. ciHata.

|Glumel•la inferior no pestanyosa 2,

Í Fulles convolutes setàcies, panícula piramidal, de rames esteses.

2,994. M. minuta.

Fulles planes, panícula espiciforme o de rames ascendents ... 3,

'Panícula espiciforme, unilateral, espiguetes de dues flors fèrtils.

2,995. M. nútans.

I

Panícula piramidal, de rames ascendents, espiguetes d'una sola flor

fèrtil 2,996. M. uniflora.

2,993. — M. ciliata L.

(per la glumeUa inferior guarnida de cilis.)

Rizoma curt, serpentejant, tija de 3-10 dm,

dreta, fulles estretes ± convolutes, aspres, bei-

nes generalment glabres, lígula oblonga, fre-

qüentment lacerada, panícula espiciforme, de 8-

15 cm, fluixeta, a la fi peluda sedosa, blanqui-

nosa, glumes desiguals, acuminades, glumel•la

inferior lanceolada aguda, amb llargs pèls blancs

sedosos al marge des de la base a l'àpex.

Subesp. M. Magnolii G. et G. — Tija de 4-10 dm, panícvda molt ramifica-

da, gran, lobulada, d'espiguetes nombroses i acostades, glumes molt desiguals.

223



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Gramínies. G. 797. - Mélica.

Subesp. M. nebrodensis Pari. — Planta feble, d'i'5-3 dm, paiiícula espici-

forme, unilateral, molt fluixa, blanca argentada, d'espiguetes grans, separades,

glumes molt desiguals, llargament acuminades.

Geografia. — La subesp. M. Magnolii G. et G., als boscos, marges i llocs lierbosos

del litoral, Vallès i Bages = Muntanyes pròxirues a Barcelona, INIontseny (Costa)
;

Olot, Empordà, Girona, les Guilleries (Vay.), Vic (Puigg. !), Vilatorta íMasf. !), en-

tre Bossòst i Viella, Arties, Salardú (C. et S.). La subesp. M. nebrodensis Pari., als

boscos, turons i llocs secs d'Olesa, Obac, Bages i fins a Bagà, Pobla de Lillet, Cas-

tellar de N'Hug — INIontsant, Siurana, Montserrat, Castelldefels (Costa) ; Freixa-

net, Batet, Bosc de la Tosca, pr. d'Olot (Vay.) — Maig-Jul.

Mélica minuta

2,994. — M. minuta L. — M. pyrami-

dalis Lamk. — M. major S. ei Sm.

Rizoma fibrós, cespitós, tiges d' 1-4 dm, dretes

o ascendents, primes, fasciculades, fulles con-

volutes setàcies, acuminades, pubescents, bei-

nes aspres, lígula oblonga, breument trífida,

panícula piramidal, de rames esteses, les infe-

riors geminades o ternades, espiguetes amb
dues flors fèrtils, dretes, glumes ± desiguals,

ovades lanceolades, agudes, amb 5-7 nervis,

glumel•les desiguals, la inferior el•líptica, for-

tament nervada, glabra.

Geografia. — Llocs secs i àrids : Montserrat ; Sant Salvador, sobre Olesa ; de Sit-

ges a Vallcarca = Pedralbes, Vallvidrera, Sant Gervasi, Sant Medir, etc. (Costa) ;

Gavà, les Guilleries, Mare de Déu del Mont (Vay.) — Març-Junj'.

Mélica nútans

2,995. — M. nútans L.

Huds.

M. montana

(del llatí nutare, inclinar-se, per les espiguetes

penjants.)

Rizoma prim, llargament estolonífer serpen-

tejant, tiges de 3-6 dm, dretes o ascendents,

primes, aspres a l'àpex, fulles planes, linears

acuminades, aspres, amb la lígula molt curta,

rodona, panícula espiciforme, unilateral, de ra-

mes curtes, solitàries o geminades, general-

ment amb una sola espigueta, rarament dues

espiguetes amb un parell de flors fèrtils, glu-
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mes quasi iguals, el•líptiques, molt obtuses, glumeUes molt desiguals, la infe-

rior ol•longa, glabra, multinèrvia, de nervis prominents.

Geografia. — Boscos i llocs ombrívols de les muntanyes : Serralada superior del

Vallès,, cap a l'Obac = Entre Esparreguera i Olesa, cap a la Puda (Costa) ; Olesa,

Guilleries, Segaró (Vay.) ; Castanyadell (Masf. !), Montartó, Port de Beret, Ruda,
Les Bordes, Artiga de Lin (C. et S.) — Maig-Jul.

2,996. — M. uniflora Retz.

(per, les espiguctes amh una sola flor.)

Difereix essencialment de l'anterior, a la qual

és molt afí, per la lígula curta i truncada, amb
el marge oposat al limbe de la fulla terminat

en un apèndix alenat, que simula una aresta

llarga i subherbàcia, per la panícula piramidal,

però de rames ascendents, llargament nues, per

les espiguetes poc nombroses, dretes i amb una

sola flor fèrtil.

Geografia. — Boscos i roques ombrosos : Serralada superior del Vallès, Obac,

a la Portella = D'Esparreguera a la Puda (Costa) ; Olot, Guilleries, Mare de Déu

del Mont, Montserrat, Tibidabo (Vay.) ; Sant Beat, Lés, dessota el Port de Beret

(C. et S.) — Maig-Jul.
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Gènere 798.— SPHENOPUS Trin.

(Del grec <np>iv, genitiu a<o>)vó(;, tascó, i itoúç, peu, a causa dels pedieels eixamplats en

llur part superior, cuneïfoniies)

Panícula estreta o a la fi divaricada, ramificada repetidament de manera

tricotòmica, amb les rames molt primes i nues inferiorment, pedieels capil•lars,

engruixits a l'àpex, espiguetes molt petites (2-3 mm), comprimides, ovades,

de 2-6 flors, glumes molt desiguals, ovades obtuses, carenades, amb 1-3 ner-

vis, més curtes que les flors, glumel•les un poc desiguals, la inferior ovada

oblonga, obtusa, carenada, miitica, la superior bicarenada i bilobada, tres

estams, estils molt curts, estigmes plumosos, cariòpside linear oblonga, lliure,

glabra. Herbes anuals, d'arrel fibrosa i tiges de o'5-2'5 dm, primes, genicu-

lades ascendents, fulles estretament linears,

canaliculades convolutes, amb la lígula lan-

ceolada.

2,997. — S. Gouanii Trin.

ricatus Reichb.

S. diva-

(dedicada a Antoine Gouan, professor de bo-

tànica a Montpeller i autor de les lUustrationes

et observationes botanicae, on fou descrita a-

questa planta per primer cop, amb el nom de

Poa divaricata, el 1773.)

Geografia. — Terrenys salins del litoral i de l'interior : Lleida, darrera del Cas-

tell = Costeg de Barcelona, cap al Prat (Costa) ; voltants de Lleida (Compfl. !), Cas-

telló, cap a vSant Joan les Closes, etc, del Baix Empordà (Vay.) — Abr.-Maig.
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Gènere 799. CUTANDIA W^ILLK.

(Dedicat a Vicente Cutanda, professor de botànica a Madrid i autor de la Flora

compendiaria de Madrid y su provincià, 1861)

Panícula quasi unilateral, fràgil, ramificada, divaricada, de rames trico-

tòmiques, amb una espigueta breument pedicel•lada en cada bifurcació, es-

piguetes de 5-9 flors caduques, amb les glumes molt més curtes que les flors,

± desiguals, lanceolades, agudes, carenades, trinèrvies, glumel•la inferior

ovada lanceolada, aguda i mucronulada, fortament carenada, amb tres nervis,

els dos laterals gruixuts i quasi marginals, tres estams, estils curts, estigmes

plumosos, cariòpside adherent, oblongo-trígona, amb la cara interna plana o

lleugerament deprimida. Herbes anuals, d'arrel fibrosa i tija d'T-5 dm, genicu-

lada ascendent, sovint radicant als primers

nusos, amb les fulles d'un verd glauc o bé

rogenques, linears, canaliculades o convolutes,

aspres, amb lígula ovada i lacerada.

2,998. — C. marítima Benth.

róchioa marítima Link

Scle-

( correspon al Triticum maritimum de Linné,

així anomenat perquè es fa en llocs marítims.)

Geografia. — Arenys marítims : vSalou, Castelldefels, Montjuïc, cap a la Farola =

Castelldefels i Garraf (Costa) ; de Salces a Argelés (Husn., Gaut.) — Maig-Juny.
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Gènere 800. — SCLEROPOA GriSEB.

(Del grec a^lr^póc;, dur, i Tcoa, farratge, per la rigidesa de la tija i inflorcsccncia.)

Difereix essencialment del gènere anterior per la panícula estreta i no

fràgil, sense cap espigueta en les bifurcacions, per les flors no caduques i per

la cariòpside canaliculada.

Tija llisa, rames de la panícula breument nues a la base, nervis de

la glumel•la poc visibles 2,999. S. rígida.

Tija aspra a l'àpex, rames de la panícula nues en llur meitat inferior,

nervis de la glumel•la prominents .... 3,000. S. heinípoa.

2,999. — S. rígida Gríseb.

(és la Poa rígida de Linné, dita així per la seva

rigidesa.)

Tija de 5-30 cm, geniculada ascendent o

dreta, amb les fulles linears acuminades, pla-

nes i després canaliculades convolutes, verdoses

o rogenques, amb la lígula oblonga, lacerada,

panícula de contorn oblong lanceolat, subuni-

lateral, generalment ramijicada, amb les rames

guarnides d'espiguetes quasi des de llur base,

pedicels de les espiguetes laterals trígons i

gruixuts, espiguetes linears oblongues, de 5-12

flors, glumes lanceolades, obtusiúscules, glumel•les iguals, la inferior ovada

lanceolada, còncava, carenada, amb 3-5 nervis, els laterals foc visibles, cariòp-

side profundament solcada.

P angustifólia Nob. — ,8 glaticéscens Guss. — Fulles curtes (1-5 cm), es-

tretes (1-2 mm), rígides, molt més curtes que la inflorescència.

f latifólia Nob. — 7 pdtens Coss. — Fulles llargues (fins a 15 cm), amples

(2-4 mm), blanes, tan llargues com la inflorescència o més llargues.

Sclerópoa rígida

Geografia. — Terres cultivades i incultes, arenoses o pedregoses : La 3 angustifólia,

al Vallès, Terrassa; Penedès, Gelida = Empordà, Cabanes, Molins (Seu.!). La y

làtifolia, a Montserrat; Gelida, al peu de Masgranada = Sant Climent (Sen. !)
—

Maig-Jul.
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Gramínies. G. 800. - Sclerópoa.

3,000. — S. hemípoa Pari.

(és la Festuca hemípoa de Delile, publicada per

Sprengel el 1S2-; hemipoa, de t, [ii, mig, i

Poa, perquè Delile, influenciat probablement

per Roemer, tot dubtant del gènere de la seva

planta, hi veia algicua semblança amb les Poa.)

Tija d'1-5 dm, dreta o ascendent, rígida, ra-

mificada, aspra a l'àpex, amb les fulles estre-

tes, a la fi un poc convolutes, lígula oblonga,

lacerada, panícula de contorn oblong-lanceolat,

scierópca hemípoa llarga (prop de 2 dm) , de rames inferiors ge-

minades, desiguals, pàtulo-ascendents, nues en

llur meitat inferior, espiguetes ellipsoides, les laterals subsèssils, glumes ovato-

lanceolades, glumel•les un poc desiguals, frinèrvies, la inferior ovada obtusa i

angulosa per tenir els nervis laterals submarginals i engruixits, cariòpside el-

lipsoide, amb la cara interna canalictdada.

Geografia. — Arenj-s marítims : Castelldefels = Els Prats de Rei (Puigg. !), i més
enllà, a la part occidental de Lleida (Costa) ; Pireneu Oriental, a Salces (Gaut., Husn.)

Abr.-Maisr.
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Gènere 8oi. — AELUROPUS Trin.

(Del grec aí'Xoupoí;, gat, i itoú<;, peu, per la inflorescència peluda d'alguna espècie

del gènere.)

Panícula espiciforme, unilateral, de rames curtes, erectes aplicades, espi-

guetes imbricades unilateralment, comprimides, amb 5-1 1 flors hermafro-

dites, glumes quasi iguals, carenades, amb 1-3 nervis, més curtes que les flors,

gliunel•les quasi iguals, la inferior ovada, atenuada escotada, breument aris-

tada, la superior bicarenada, ampla, trilobada, tres estams, estils llargs i es-

tigmes curts, cariòpside transovoide, amb la cara externa convexa i la in-

terna plana. Herbes perennes, de rizoma llargament estolonífer, tiges ajagu-

des i, sovint, radicants, amb rames ascendents,

curtes, fulles glauques, linears acuminades, pla-

nes i a la fi convolutes alenades, dístiques,

beines cilíndriques, lígula formada per una co-

rona de pèls.

3,001. — Ae. littoralis Pari. — Dàcty-

lis littoralis Willd.

(perquè és espècie litoral.)

Aelúropus littoralis

Geografia. — A"renys i pastures humides del litoral mediterrani : Pireneus Orien-

tals, des de Leucata fins a Argelés (Husn., Gaut.) ; Roses (Bub.) ; l'Albufera de Va-

lència (Webb) ; comuníssima a les vores de les llacunes de terra baixa, a Aragó (Los-

cos et Pardo) — Maig-Ag.
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Gènere 802. — DACTYLIS L.

(Gronovins, en la seva Flora virginicci, emprà aquest mot, el 1739, per a una espècie,

el «Dactj-lis spicis alternis secundis, incisis, erectis, approximatis, calycibus uni-

floris subulatis», amb la qual Linné encapçalà el seu gènere. Dactylon, dactylus,

dactylis, usats des de molt antic, deriven del grec SàxTuXoi; , dit, aplicats a diverses

gramínies d'inflorescències més o menys clarament digitades.)

Panícula unilateral, ramificada, espigtietes fasciculades a l'àpex de les

rames, comprimides, amb 2-5 flors hermafrodites, glumes més curtes que

les flors, desiguals, lanceolades, acuminades mucronades, amb 1-5 nervis,

glumel•les quasi iguals, la inferior lanceolada, atenuada o escotada, carenada,

aristada, amb cinc nervis, la superior bicarenada i bífida, amb els lòbuls aguts,

tres estams, estils curts, estigmes plumosos, cariòpside oblonga, amb la cara

externa convexa i la interna còncava, lliure, glabra. Herbes perennes, de

rizoma fibrós i tija de 4-15 dm, dreta o arquejada a la base, robusta, nua a

l'àpex, amb les fulles verdes, curtes, planes o canaliculades, beina compri-

mida i lígula oblonga i lacerada.

3,002. — D. glomerata L.

(del llatí glomeratus, aglomerat, per la panícula

densa)

p australis Koch — D. hispànica Roth —
D. cylindracea Brot. — Planta glaucescent, de

fulles més estretes i panícula espiciforme,

densa.

Geografia. — Prats, boscos i pastures : El tipus sembla propi de la zona supe-

rior, Port de la Bonaigua i probablement a les valls pirenenques (Costa), Olot

(Vay.), Cierp, Fos, Mèlies (C et S.). La |3 australis Koch, comuna al litoral i a

l'interior (Costa); costes de Roses, a l'Empordà (Vay.), El Miracle (Marcet!) —
Maig-Jul.
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Gènere 803. — MOLINIA SCHRANK

(Dedicat a Jiiau Ignacio Mulina, missioner i naturalista Xilè, 1740-1S29.)

Panícula violàcia o verdosa, constreta després de l'antesi, espiguetes pe-

dicel•lades, comprimides, de 2-5 flors, glumes més curtes que les flors, des-

iguals, membranoses, lanceolades, agudes, carenades, uninèrvies, gliunel•les

un poc desiguals, la inferior còncava cilíndrica, lanceolada, acitmiuada, mú-

tica, amb tres, rarament amb cinc nervis, tres estams, dos estils bastant

llargs, estigmes plumosos, cariòpside oblonga cilíndrica, sense solc. Herbes

perennes, de rizoma fibrós, gruixut, fort, i tija de 3-12 dni, dreta, llargament

nua a l'àpex, amb les fulles planes, linears acuminades, fortes, aspres al marge,

ordinàriament amb alguns pèls llargs a la part inferior i amb la lígula for-

mada de pèls curts.

3,003. — M. caerulea Moench

(del llatí cíEruleum, bhiit, pel to blavcnc giie

sol tenir la panícula)

Raça M. anmdindcea Sclirank, pro sp. —
M. altíssima Link — M. littoralis Host — Tija

d'i-2 m, robusta, fulles molt llargues, d'1'5 cm
d'ample, panícula molt gran (fins de 7-8 dni),

de rames molt llargues.

Molinia caerulea

Geografia. — Vores de torrents i llocs humits : Torrents de Gelida, abundant

cap a Fontfreda, vores de l'Anoia ; riera de Caldes de Montbui, Berga, Bagà, Ribes

i Olot = Cap a Manresa, Bages, Cardona, Ponts, la Segarra, Tremp (Costa) ;

Prats de Molló, muntanyes d'Olot, Mare de Déu del Mont, Lledó, Banyoles (Vay.) ;

Castelldefels (Sen.), les Maleïdes (Zett.), Moutgarri (Llen.!), Vall de Ruda (C. et S.)

Jul.-Set.

N. B. ha. planta de Montgarri correspon al tipus, però la que liem observat

en diversos punts de Catalunya és la raça M . arundiíiacca .Sclirank. ( Vegeu Mem.
Acad. Ciències de Barcelona, 1910, pàg. 301).
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Gènere 804. -- DIPLACHNE P. B.

(Del grec StirXoüi;, doble, i àí^vr), punta; doble punta, per la glumel•la superior

d'aquestes plantes generalment bidentada a l'àpex.)

Panícula piramidal, curta, pauciflora, fluixa, violàcia, de rames esteses,

solitàries, nues a la base, espiguetes pedicel•lades, comprimides, de 2-5 flors

separades, glumes molt més curtes que les flors immediates, desiguals, lanceo-

lades, agudes, carenades, amb 1-3 nervis, glumel•les desiguals, la inferior lan-

ceolada acuminada, carenada, amb una petita aresta apical, la superior bí-

fiua i bicarenada, tres estams, estils curts, estigmes plumosos, cariòpside fu-

siforme, lleugerament solcada, glabra, lliure. Herbes perennes, de rizoma un

poc serpentejant, nuós, amb fibres gruixudes, tiges de 3-10 dm, dretes, fas-

ciculades, fulloses fins a 1 àpex, amb diversos nusos, fulles curtes, planes,

després convolutes, linears acuminades, aspres,

amb alguns pèls llargs a la base del limbe,

lígula molt curta, truncada, formada de pèls

curts.

Diplachne serótina

3,004. — D. serótina Link

serótina Mert. et Koch
Molínia

(del llatí serotinus, tardà, perquè no comença a

florir fins al cor de l'estiu.)

Geografia. — Boscos àrids i pedregoses : Terrassa, al bosc de can Bonvilar, rara =
Sallent, Puig-reig, Merlès, escassa (Pujol, C.!), La Cellera, r. (Cod.!), Besora,

Oljt, Segaró, etc. (Vay.) — Ag.-Oct.
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Gènere 805. — DANTHONIA DC.

(Dedicat a Eticnne Dantlioine, botànic provençal del segle xvni.)

Paníctila espiciforme, quasi simple, curta (3-6 cm), verda o violàcia, for-

mada j)er 4-10 espiguetes cilíndriques comprimides, de 3-5 flors articulades,

!núti(iucs, rodejades de dos fascicles de pèls a la basc, glumes (juasi iguals,

amb 3-5 nervis, iguals a les flors, glumel•les coriàcies, la inferior pestanyosa

al marge, tridentada, tres estams, estils curts, estigmes plumosos, cariòpside

transovoide, convexa a la cara externa, deprimida i còncava a la interna, lliure,

glabra. Herbes perennes, de rizoma cespitós i tiges d'1-5 dm, al ])rincipi de-

cvunbcuts, des])rés dretes, amb les fulles linears,

verdes, planes o convolutes, aspres, amb la lí-

gula formada per pèls llargs.

3,005.— D. decúmbens DC.— Triódia

decúmbens P. B.

(del llatí decumbere, ajaure's, per les tiges joves

ajagudes d'aquesta planta.)

Danthonia decúmbens

Geografia. — Boscos i pastures silicis : Montseny ; Sant Hilari, al peu de la

Roca d'En Pla ; bardissars de Montsoliu ; les Guilleries, a la Serra del Coll ; Vall

de Ribes, davant de Montagut = Puig-rcig, Merlès, Casserres, l'Espunyola, IJaga

do Nou Comes (Puj., C.!), Tibidabo, a Sant Genis (Sen. !) — Jul.-Ag.
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Gènere 806. — CYNOSURUS L.

(Royen, en la Flora Leydensis, 1740, emprà aquest mot per a designar algunes gra-

mínies incloses més tard per Linné en aquest gènere, i que d'altres prenien per Alo-

picurus. Cynosurus ve del grec y.Jwv, gos, i ojpi, cua : cua de ca, doncs, en lloc de

cua de guilla.)

Panícula unilateral, espiciforme, composta d'espiguetes fèrtils i d'altres

d'estèrils barrejades i heteromorfes, les primeres comprimides, amb 2-7 flors

hermafrodites, les estèrils sense glumes, compostes de flors dístiques, pecti-

nades, reduïdes a la glumel•la inferior linear lanceolada, glumes de les espi-

guetes fèrtils més curtes que les flors, lanceolades, acuminades aristades, uni-

nèrvies, glumelles quasi iguals, la inferior bidentada, aristada, amb cinc ner-

vis, la superior bífida, bicarenada, tres estams, estils curts, estigmes plumosos,

cariòpside oblonga, adherent, glabra. Herbes anuals o perennes, de fulles

planes i lígnla membranosa.

f Plantes perennes, panícula espiciforme, glumel•la inferior breument

^ j
aristada 3,006. C. cristatus.

Í Plantes anuals, panícula tirsoide, glumel•la inferior llargament aris-

tada 2.

{Panícula molt densa, aresta de la glumel•la 1-2 vegades més llarga

que ella 3,007, C. echinatus.
Panícula fiuixeta, aresta de la glumel•la 4-5 vegades més llarga que ella.

3,008. C. élegans.

3,006. — C. cristatus L.

(del llatí cristatus, crestallut, per la forma de

les espigiietes que simulen crestes diminutes.)

Perenne, de rizoma fibrós, cespitós, i tiges

de 3-8 dm, dretes, primes, nues a la part supe-

rior, fulles linears, estretes, cvules, planes,

acuminades, lígula curta, truncada, panícula

espiciforme, llarga, densa, de rames molt ctu"-

tes, espiguetes fèrtils de 3-7 flors, glumes més

curtes que les flors, glumelia inferior lanceolada,

aspra en llur part superior, terminada en una

aresta més curta que ella, espiguetes estèrils

formades de gltimelies dístiques, mucronades, amb una ala aspra a la carena.

Cynosurus cristatus
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Gramínies. G. So6. - Cynosurus.

Geografia. — Prats i pastures de les altes valls : Montseny, Ribes = Valls pi-

renenques (Costa) ; Tragurà, Molló, Camprodon (Vay.), Fos, Lés (C et S.) — Maig-
Juliol.

Cynosurus ecbinatus

3,007, — C. echinatus L.

(del llatí echinatus, eriçat, fer la panícula densa

i llargament arestosa.)

Anual, d'arrel fibrosa i tija de 5-10 dra,

dreta, nua a l'àpex, fulles amplament linears

(de 3-9 mm), aspres, amb la lígula oblonga,

panícula ovoide, tirsoide, densa, de rames molt

curtes i breument dicotòmiques, espiguetes

fèrtils oblongo-lanceolades, de 2-3 flors, glumel•la

lanceolada, aspra siiperiorment, terminada en

una aresta 1-2 vegades més llarga que ella, es-

piguetes estèrils formades per glumelles dístiques, llargament aristades.

Gcografi-a. — Terrenys secs i arenosos : Litoral, Vallès i part de Bages — Maig-

Juliol.

3,008. — C. élegans Desf.

(perquè és molt finet i més bonic que els anteriors.)

Hom el diferencia de l'espècie precedent per

les fulles estretament linears, amb la lígiila

oblonga, per la panícula fluixa, amb les espi-

guetes fèrtils amples i la meitat més curtes, amb
les glumes ovades, les espiguetes estèrils llarga-

ment pediceliades, amb les arestes de les glumel-

les 4-5 vegades més llargues que elles.

Geografia. — Llocs arenosos, ombrívols : Espluga de Francolí, maig del 1906,

Llenas legit; L'A'lbera (Gaut., Husn.).
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Gènere 807. — LAMARCKIA MOENCH

(Gènere dedicat a Jean Baptiste Antoine Pierre Monuet, Clievalier de la Marck, el

famós botànic francès del segle xviii.)

Panícula tirsoide, unilateral, composta d'espiguetes fèrtils i d'espiguetes

estèrils barrejades i netament heteromorfes, les primeres amb una flor herma-

frodita i una altra de rudimentària, ambdues llargament aristades, glumes

iguals a les flors sense comptar l'aresta, lanceolades linears, acuniinades aris-

tades, uninèrvies, glumelles iguals, la inferior ovada lanceolada, escotada i

terminada en una aresta 2-3 vegades més llarga que ella, la superior bicare-

nada, espiguetes estèrils amb glumes quasi iguals i glumelles dístiques, imbri-

cades, ovades arrodonides i denticulades, tres estams, estils curts, estigmes

plumosos, cariòpside oblonga, còncavo-conve-

xa, glabra. Herbes anuals, d'arrel fibrosa i tiges

ascendents, fulles amples (3-6 mm), linears acu-

niinades, planes, d'un verd pàl•lid o groguen-

ques, amb la lígula el•líptico-lanceolada.

3,009. — L. àurea Moench

(del llatí aureus, daurat, al•ludint al color de la

inflorescència.)

Geografia. — Llocs àrids arennsos o pedregoses : Al litoral, des de Sitges a Vall-

carca, i als voltants de Barcelona ; Vallès, Terrassa, Olesa ; Reus = Muralles de

Barcelona, Tarragona, Siurana (Costa) ; Cadaqués (Trèm.), Roses, Vilarnadal (Vay.),

vSarrià, Sant Gervasi (Senu.) — Març-Juny.
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Gènere 808. — VULPIA GMEL.

(Gènere dedicat a honor de Johann Í3amuel Vulpius, apotecari i botànic aleman}',

1760-1S46.)

Panícula espiciforine o ramificada, unilateral, espiguetes comprimides,

dilatades a l'àpex, de 3-12 flors, glumes molt desiguals, la inferior molt petita

o iml•la, uninèrvia, la superior acuminada o aristada, carenada, trinèrvia, glu-

mel•la inferior fusiforme, alenada, entera i terminada en una aresta quasi sem-

pre més llarga que ella, la superior bicarenada, bidentada o bífida, 1-3 estams,

estils molt curts, estigmes plumosos, cariòpside oblonga linear, convexa per

la cara externa i canaliculada per la interna, adherent, glabra o eriçada a l'àpex.

Herbes quasi sempre anuals, de fulles planes o convolutes, amb lígula membra-
nosa i ordinàriament molt curta.

ÍGiunel•la inferior llargament pestanyosa .... 3,010. V. ciliata.

Glumel•la inferior no pestanj-osa 2.

[Gluma inferior nul•la o bé deu vegades més curta que la superior

llargament aristada 3,01 1. V. uniglumis.
'Gluma inferior 1-3 vegades més curta que la superior ..... 3.

ÍPedicel més curt que l'espigueta, gluma inferior igual a un terç de

la superior 3,012. V. myúros.
Pedicel igual a l'espigueta, gluma inferior igual a la meitat de la

superior 3,013. V. geniculata.

3,010. — V. ciliata Link

(per la glumel•la inferior guarnida de cilis,

ciüada.)

Anual, d'arrel fibrosa i tija d'1-4 dm, dreta o

geuiculada, fullosa fins a la inflorescència, amb
les fulles linears, planes i després convolutes

alenades, de lígTila molt curta, panícula mcll

llarga i estreta (de 6-20 cm), unilateral, dretn,

envoltada a la base per la beina de la fulla sv.-

perior, verda o vioiècia, de rames erectes apli-

cades, les inferiors geminades o ternades, es-

piguetes de 4-6 flors, gluma inferior molt petita,

la superior de 2-3 mm, molt més curta qitc les flors, no aristada, glumel•la llarga-

ment pestanyosa, amb una aresta més llarga que ella.

Vulpia ciliata
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Geografia. — Llocs àrids, arenoses : Terrassa, i algunes localitats de Bages ; Caldes

de Montbui = Montsant, muntanyes de Prades (Costa), Serra la Llena (Gonz. !) ; ]\Iont-

serrat, GtúUeries, Empordà i fins a Besalii, etc. (Vay.) ; Vallvidrera (Sen. !) ; Collbató

(Povirr., ex Vv'illk.), Mura, RelUnars (Font). — Abr.-Jul.

3,011. — V. uniglumis Dum.

(per la gltmia inferior sovint milia: unigliimi=,

d'una sola ghir.ia.)

Anual, d'arrel fibrosa i tija d'1-4 dm, dreta

o geniculada, robusta, ordinàriament fullosa

fins a la inflorescència, fulles estretament li-

nears, convolutes, amb la lígula molt curta i

truncada, panícula espiciforme, de 3-12 cm,

compacta, d'mi verd groguenc, subunilateral,

espiguetes grans, de 4-6 flors, glumes lanceo-

lades, llargament acuniinades, la inferior molt

petita o nul•la, la superior atenuada en una aresta

llarga, glumel•la inferior glabra, amb una aresta tan llarga com ella.

Subesp. V . longiseta Hackel — Planta més prima, panícula més curta

(2-7 cm), molt apartada de la fulla superior, gluma superior lanceolada linear,

acuminada i més gran que en el tipus, amb l'aresta més llarga, així com les

glumelles.

Geografia. — Sorrals marítims : Can Tunis, Castelldefels = Mar-bella, costes de Bar-

celona, Montcada, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs (Costa), Prat de

Llobregat (Sen. !). La subesp. V. longiseta Hackel, al Prat de Idobregat = Molins (Sen. I).

Maig-Jimy.

Vulpia uniglumis

Vulpia myúros

3,012. — V. myúros Gmel.

('myuros, com myosuros, del grec [lúç, rata, i

oupà, cua, cua de rata, nom antiquissim emprat

des de Dioscòrides per a designar diverses plan-

tes; Linné el consagrà com a específic per a

aquesta espècie, la Festuca myúros L., prenent-

lo de Barrelier: Gramen festuceum myurum,

minore spica heteromalla.)

Anual, d'arrel fibrosa i tiges d'i-6 dni,

dretes o ascendents, primes, fulloses fins a la

inflorescència, fulles estretes, llargues, prime-

rament planes, després convolutes, amb la
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Giamínies. G. SoS. - Vúlpia.

ligtila curta i truncada, panícula espiciforme, unilateral, llarga de 10-20 cm,

verda o violàcia, envoltada inferiorment per la beina de la fulla superior, de

rames erectes, aplicades, les inferiors geminades o solitàries, espiguetes de 4-8

flors, gluma inferior igual a un terç de la superior, que és més curta que les flors

i no té aresta, glumella inferior no pestanyosa, d'aresta més llarga que ella.

Subesp. V . sciuroides Gmel. — Tiges més llargament nues sota la panícula,

que és més curta (6-10 cm) i menys estreta, peduncles inferiors i mitjans pàtulo-

erectes, no aplicats a l'eix, glumes la meitat més llargues, la inferior quasi igual

a la meitat de la superior, que quasi ateny la base de l'aresta de la glumel•la

immediata.

Geografia. — Llocs arenosos incultes : Terrassa, Blanes, Montseny = Pla de Barce-

lona, camps de Sarrià, Pla del IJobregat, Sant Boi, etc. (Costa) ; Olot, Girona, Empordà
(Vay.), el Miracle (Marcet !), Sant Beat (C. et S.). La svibesp. V. sciuroides Gmel., a

Terrassa, Vidreres i Tibidabo. — Abr.-Jul.

3,013. — V. geniculata Link

(del llatí geniculatus, nuós, que fa colzes, per la

manera de créixer les tiges d'aquesta espècie.)

Anual, d'arrel fibrosa i tiges d'1-4 dm, ge-

niculades, nues superiorment, amb les fulles

planes i després plegades convolutes, pubes-

cents, lígula curta, panícida oblonga, de 5-15

centímetres, fluixa, amb les rames inferiors

reunides en nombre de 2-5, pedicels tan llargs

com les espiguetes, aquestes de 3-5 flors, gluma

inferior igual almenys a la meitat de la superior,

tan llarga com les flors de l'espigueta i mútica,

glumel•la amb aresta tan llarga com ella.

Geografia. — Terrenys arenosos del litoral mediterrani : Prats torbosos de Banyuls i

litoral del Rosselló (Compy.) ; Banyuls, Portvendres, Cotlliure, Argelés (Husn.), on sem-

bla que no ha estat retrobada. — Abr.-Juny.

N. B. Costa esmenta també la T'. delicatula Link, trobada per Pniggarí a Puig-altet,

i al Jardí Botànic antic de Barcelona. A aquesta espècie podria pertànyer una planta

collida per Seimcn al Tibidabo el mes de jimy del 191 1, però no mia altra donada amb
igual determinació procedent de Cabanes (junj' del 1905), que tenim per 1'. lovgisela

Haekel.

Vulpia geniculata
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Gènere 809. — AVELLÍNIA Parl.

(Gènere dedicat a Giulio Avellino, botànic italià del segle xrx.)

Panícula espiciforme, bastant densa, de rames dretes, espiguetes pedicel-

lades, comprimides, de 3-4 flors, glumes molt desiguals, glumel•les també molt

desiguals, la inferior convoluta alenada, trinèrvia, profundament bífida, amb
els lòbuls setacis i amb una aresta terminal en l'escotadura, tres estams, es-

tigmes sèssils, plumosos, cariòpside cilíndrica, estreta. Herbes anuals, d'arrel

fibrosa i tija d'1-3 dm, dreta o genicidada, amb les fulles planes, estretes (1-3

mil•límetres), lígula molt curta.

3,014. — A. Michélii ParL

Michélii Cosson

Koeléria

(és el Bromus Michélii de Savi, dedicat fer

aquest a Pietro Antonio Micheli, cèlebre botànic

florentí, autor de Nova plantarum genera juxta

methodum Tournefortii disposita, 1729.

j

Avellinja Michélii

Geografia. — Terrenys arenoses : Terrassa = Pla de Barcelona i Pla del Llobregat

(Costa) ; Girona (Bub.j ; Castelldefels, Prat de IJobregat, Pont de Molins (Sen.), La
Cellera, vores del Ter (Cod. !) — Abr.-Juny.
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Gènere 8io. — FESTUCA L.

(En llatí significa palla o bri d'herba, i fou emprat pels botànics prelinneans per a de-

signar diverses gramínies d'aquest gènere i dels gèneres Bromiis, Avena, Andropogon,

Aegilops, etc.)

Panícula ramificada, estesa o constreta, espiguetes ciliíidràcies, agudes,

després comprimides, de 3-12 flors, glumes desiguals, carenades, agudes o

obtusiúscules, amb 1-3 nervis, més curtes que les flors, glumel•les quasi iguals,

la inferior semicilíndrica, quinquenèrvia, entera, mútica o terminada en una

aresta més curta que ella, la superior bicarenada i bidentada o bífida a l'àpex,

tres estams, estigmes subsèssils, plumosos, i cariòpside oblonga o linear oblonga,

adherent, glabra o peluda a la punta. Herbes perennes, de fulles planes o con-

volutes, amb lígula membranosa, curta o lanceolada.

ÍFul

I
Fui

illes basilars i caulinars planes al principi 2,

""ulles basilars, i freqüentment les caulinars, convolutes setàcies . 7

í Espiguetes aristades, aresta més llarga que la glumel•la.

< 3,015. F. gigantea
/Espiguetes mútiques o amb arestes molt curtes 3

[
Tija inflada bulbiforme a la base, flors groguenques .

3,016. F. spadícea
'Tija no inflada a la base, flors verdoses 4

ÍLígula oblonga, lacerada 3,017. F. silvàtica

\ Lígula molt curta, amb dues aurícules laterals 5

ÍRizoma fibrós 3,oi8. F. pratensis
[Rizoma serpentejant 6

I
Panícula ampla, oblonga 3,019. F. arundinàcea

J

Panícula estreta, linear 3,020. F. Fenàs

í Fulles caulinars planes o canaliculades 8

I
Fulles caulinars i basilars convolutes setàcies 10

ÍRizoma fibrós, fulles basilars convolutes setàcies, les caulinars planes

} 3,021. F. heterophylla
/Rizoma serpentejant, estolonífer 9

^ija de 3-8 dm, robusta, panícula oblonga . . . 3,022. F. rubra
ja d' 1-3 dm, feble, panícula estreta . . 3,023. F. pyrenaica
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Gramínies. G. Sio. - Festuca.

ÍGlumel•la inferior totalment escariosa a l'àpex, cariòpside peluda a

la punta II.

Glumel•la inferior estretament escariosa al marge, cariòpside

glabra 13.

ÍLígula curta, panícula d'un verd groguenc . . 3,024. F. SCOpària.

Lígula ovada oblonga, panícula generalment violàcia .... 12.

í Fulles cilíndriques junciformes, lígula de 4-6 mm . 3,025. F. Eskía.

j
Fulles setàcies junciformes, lígula d'1-2 mm . . 3,026. F. vària.

'Beines de les tiges estèrils tubuloses i enteres fins prop de l'àpex,

plantes muntanyenques, menors de 30 cm 14.
•^ ^ Beines de les tiges estèrils convolutes, feses fins prop de la base,

plantes ubiqüistes, de 40-80 cm 18.

(Tija auj

^ (Tija cilí

angulosa a l'àpex, fulles verdes 15.

índrica, fulles glaucescents 16.

["Panícula de 3-5 cm, amb les rames inferiors geminades.

) 3,027. F. violàcea.
"^

j Panícula d'i'5-3 cm, amb les rames totes solitàries

3,028. F. Halleri.

'Limbe de les fulles seques caduc i la beina persistent, fulles glau-

i cescents 3,029. F. Bordérei.

I

Limbe i beina de les fulles seques persistents, fulles glaucescents

o verdes 17.

Tija amb dos nusos, fulles glaucescents, panícula violàcia.

j^ , 3,030. F. glacialis.
'

J
Tija amb un sol nus, fulles verdes, panícula verdosa

3,031. F. alpina.

ÍGlumelles mútiques, fulles capil•lars .... 3,032. F. capillata.

I
Glumel•les aristades, fulles setàcies o subjunciformes 19.

!

Fulles cilindràcies, tiges primes, ± anguloses aspres a l'àpex.

3,033. F. ovina.
Fulles ± comprimides, tija solcada o estriada 20.

{Tiges solcades anguloses a l'àpex, fulles seques de cares solcades.

3,034. F, valesíaca.
Tiges cilíndriques o estriades a l'àpex, fulles sense solcs a les cares.

3,035. F. duriúscula.
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Gramínies. G. Sio. - Festuca.

Festuca gigantea

3,015. — F. gigantea Vill.

(és el Bromus giganteus de Linné, dit aixi fer

la seva talla gegantina comparat amb la majoria

dels seus congèneres.)

Rizoma fibrós i tiges de 6-20 dm, dretes,

robustes, glabres, llises, estriades, amb les fu-

lles planes, de 5-15 cm d'ample, aspres prin-

cipalment al marge, lígula molí curta, reduïda a

dues orelletes laterals, panícula piramidal, am-
pla, de 3-5 X 2-3 dm, molt fluixa, amb les rames

esteses, distants, aspres, geminades, nues en

llur meitat inferior, amb escasses espiguetes de contorn oblong lanceolat inte-

grades per 5-9 flors aristades, glumes un poc desiguals, lanceolades acuminades,

glumel•les iguals, la inferior amb una aresta subapical recta el doble llarga que

ella, ovari glabre.

7 triflora Kocli — Planta més prima, amb les fulles més estretes i les espi-

guetes triflores.

Geografia. — Boscos frescos i ombrejats a les faldes de les muntanyes : Vall de Ribes,

vores del Freser, al peu de Montagut, agost del 1900 i del 1903 legi la y ir iflora Koch =
Sant Joan de Toran, entre Bossòst i el Coll de Bareges (C. et S.) ; al Portilló (Bub., FI.

pyr., IV, p. 383). Vegeu Mem. Acad. Ciències Barc, 1908, p. 20.

3,016. — F. spadícea L.

(pel color de dàtil de les espiguetes; cf. Luzula

spadicea.)

Rizoma inflat bulbiforme a la base i tija

de 5-10 dm, dreta, bastant robusta, glabra,

estriada, llargament nua a la part superior,

fulles glaucescents, les basilars al principi

planes, llargues, després ± convolutes alenades

i vulnerants a l'àpex, les caulinars més curtes i

més amples, planes, lígula gran, bilobada, pa-

nícula oblonga, rossa, de rames geminades, lli-

ses, nues a la base, amb 2-7 espiguetes ellip-

soides de 3-6 flors mútiques, glumes uti poc desiguals, lanceolades, agudes,

glumel•les quasi iguals, la inferior lanceolada aguda, mucronada o mútica,

quinquenèrvia, estretament escariosa, ovari pelut a l'àpex.

Festuca spadicea
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Geografia. — Pastures pedregoses de les muntanyes : Montserrat, cap als Degotalls =
Les Agudes, del Montseny; Costabona, Morens (Vay.), Núria (Sen.), Port de Benasc
(Zett.), Bossòst (Compn., in herb. Cad.!). Pomero (Uen. !), Port de la Picada (G. et G.),

Pla de Beret, Ruda (C. et S.) — Maig.-Ag.

Festuca silvàtica

3,017. — F. silvàtica Vill.

(perquè es fa en llocs selvàtics.)

Rizoma serpentejant i tija de 8-12 dm, dreta,

bastant robusta, llisa, fulles d'un verd clar,

lluents, de 6-10 mm d'ample, acuminades, as-

pres al marge i a les beines, lígula oblonga, la-

cerada, panícula oblonga, verda, d'i-1'5 dm,

estesa, després atapeïda, de rames reunides en

nombre de 2-4, amb les espiguetes de 6-7 mm
i de 3-5 flors, glumes desiguals, estretament ale-

nades, glumel•les iguals, la inferior estretament

escariosa, acuminada, amb nervis febles, ovari

pelut a l'àpex.

Festuca pratensis

3,018. — F. pratensis Huds.

(perquè es fa als prats.)

Rizoma fibrós i tiges de 5-12 dm, dretes, lli-

ses, amb les fulles verdes, planes, de 3-5 mm
d'ample, llargament atenuades vers l'àpex,

aspres al marge, lígula curta, reduïda a dues

orelletes laterals, panícula llarga, estreta, fluixa,

dreta o un poc penjant, estesa, després atapeïda,

de rames geminades, la més curta de les quals

porta una sola espigueta i la més llarga 3-6

amb 5-11 flors cadascuna, glumes desiguals, la

superior obtusa, la inferior el doble més curta,

lanceolades, acuminades, glumel•les quasi iguals, la inferior amplament esca-

riosa, mútica i feblement quinquenèrvia, ovari glabre.

Geografia. — Prats i pastures especialment de terres calcàries : Freqüent en llocs

àrids (Salv. !), Cerdanya (Gaut.) — Maig-Jul.

245



PUBLICACIONS DP: L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Gramínies. G. Sio. - Festuca.

3,019. — F. arundinàcea Schreb.

(és el Gramen arundinaceum aquaticum, pani-

cula avenacea, de John Ray, Syn. Anglicà, ///,

/). 411; anmdinaceus, de arundo, la canya, per

la seva talla elevada.)

Rizoma serpentejant estolonífer i tiges de 7-20

decímetres, dretes, robustes, llises, aspres vers

l'àpex, llargament nues en llur part superior,

fulles verdes, planes, de 5-10 mm d'ample, as-

pres per sobre i als marges, lígula curta, reduïda

a dues orelletes laterals, panícula oblonga, de 2-3

decímetres, verda o violàcia, de rames gemi-

nades, cadascuna amb 4-15 espiguetes de 4-7 flors, glumes un poc desiguals,

amplament escarioses, la superior aguda, igual als dos terços de la flor immediata,

glumel•les quasi iguals, la inferior lanceolada, breument aristada o mucronada,

quinquenèrvia, ovari glabre.

Geografia. — Vores de les aigües i prats humits : Prats del Vallès ; llocs frescals de

Sant Hüari ; Bagà, les Adous del Bastareny ; llacunes de Salou = Marges del Besòs,

Llobregat i altres de la costa, de l'interior i de les valls pirenenques (Vay.).

Festuca arundinàcea

3,020. — F. Fenàs Lag. — F. arundi-

nàcea Schreb var. Fenàs Hackel

(de fenàs, nom vulgar d'aquesta i d'altres gra-

mínies semblants a Catalunya.)

Rizoma serpentejant i tiges de 3-10 dm, llises,

fulles glaucescents, relativament curtes, 8-30

centímetres, de 3-4 mm d'ample, primerament

planes, després fortament convolutes setàcies i

rígides, amb la lígula molt curta, reduïda a dues

orelletes laterals, panícula molt estreta, linear,

interrompuda, de rames geminades, dretes o

aplicades a l'eix, les més curtes amb espiguetes

fins a la base, aquestes de 6-9 mm, el•lipsoides, de 4-6 flors, glumes un poc

desiguals, la superior igual als dos terços de la flor immediata, glumelia inferior

mútica, quinquenèrvia, ovari glabre.

Geografia. — Prats i llocs herbosos humits : Prop d'Horta, banda enllà de l'Ebre, al

Barranc del Salt (Font !) ;
pastures de Cabanes (Sen. !) ; Camp de Tarragona (\\'ebb). —

Maig-Jimy.

Festuca Fenàs
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3,021. — F, heterophylla Lamk.

(del grec ixspoç, diferent, i
'f
òXXov, fulla, per tenir

dues menes de fulles, les basilars convolutes i les

caulinars planes.)

Rizoma fibrós, cespitós, i tiges de 5-10 dm,
bastant robustes, amb tres nusos, estriades,

llises, fulles verdes, dimorfes, les inferiors ca-

piliars, llargues, carenades trígones, blanes, les

caulinars planes, de 2-3 mm d'ample, amb la

lígula curta i dites orelletes laterals, panícula

verdosa, oblonga, de 6-16 cm, unilateral, fluixa,

de rames inferiors geminades, espiguetes de

8-12 mm, oblongues, amb 3-9 flors aristades, glumes desiguals, linears lanceo-

lades, la inferior acuminada cuspidada, un terç més llarga que la superior, glu-

mel•les iguals, la inferior feblement nervada i terminada en una aresta la meitat

més curta que ella (2-4 mm), ovari pelut a l'àpex.

Geografia. — Boscos muntanyencs, ombrejats : Torelló, a Bellmunt (Sen. !) ; abmi-
dant a Artiga de Lin, prop de les Bordes (Llen.) ; bastant rara a la zona inferior i sub-

alpina de la Vall d'Aran (C. et S.) ; Pireneus orientals, molt rara a la zona del faig (Gaut.)

Maig-J ni.

3,022. — F. rubra L.

(del llatí ruber, vermell, pel to vermellós de la

panícula madura: colore maturitatis rubro,

diií Linné.)

Rizoma llargament serpentejant i tiges de 4-6

decímetres, dretes, bastant robustes, llargament

nues en llur part superior, amb les fulles verdes,

les basilars plegades convolutes, llises, les cauli-

nars planes o canalictilades, generalment pubes-

cents per sobre, lígula curta, amb dues orelletes

laterals, panícula ± vermellosa o verdosa, oblon-

ga, subunilateral , dreta, constreta abans i des-

prés de l'antesi, de rames inferiors geminades, amb 2-8 espiguetes cadascuna

de 4-8 flors aristades, glumes molt desiguals, la inferior igual a la meitat de la

superior, que és acuminada cuspidada, glumel•les iguals, la inferior feblement

pestanyosa en la part superior, terminada en una aresta igual a un quart de la

seva llargada (1-2 mm), ovari glabre. Planta polimorfa.
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Subvar. harbata Hackel — F. puhéscens Wüld. — Espiguetes puhescents

o peludes.

Raça F. Barthérei Timb. — Fulles totes planes, iguals a la tija (2-4 dm).

Raça F. trichophylla Ducros — Fulles totes capil•lars o convolutes alenades.

Raça F. nigréscens Lamk. — Panícula d'uu violat negrós, espiguetes més
grans (8-10 mm).

Geografia. — Boscos i llocs herbosos àrids : Sant Hilari Sacalm = Cap als Prats de
Rei (Puigg. !), Vall d'Aran (Isern !) ; Espinelbes, Montsoliu (Vay.), Vilamòs. Lés, Bossòst
(IJen.) ; Port de Benasc (Zett.). La F. pitbescens Willd., a Sant Hilari, prop de la Font
Bella ; la raça F. Barthérei Timb., a Núria, Nou Fonts (Sen. !) ; la raça F. trichophylla

Ducros, al Berguedà, boscos de Rebost (Pau, Sallent, Llen., Cad.) ; i la raça F. nigrés-

cens Lamk., a Sant Hilari, prop de la Font del Pico-pico. — Jvmy-Ag.

F. sto-3,023. — F. pyrenaica Reut

lonífera Miégeville

(perquè és pròpia del Pireneu.)

Rizoma serpentejant estolonifer i tiges de

6-25 cm, ascendents, íiliformes, llises, amb dos

nusos i les fulles verdes, curtes, obtuses, planes

quan són fresques, de dos mil•límetres d'ample,

les basilars aviat canalicnlades o convolutes ale-

nades, lígula curta i biauriculada, panícula curta

(2-4 cm), estreta, violàcia, simple, de rames in-

feriors, solitàries, amb 1-3 esi^iguetes, aquestes

el•lipsoides, petites (6 mm), de 3-6 flors, glumes

poc desiguals, la superior obtusiúscula
,
glumel•les iguals, la inferior obscura-

ment quinquenèrvia, mucronada o molt breument aristada, ovari glabre.

Geografia. — Roques i pedruscall de la part més elevada dels Pireneus : Port de Be-
nasc, Penyablanca (Husn.), Bielsa (Soulié !) ; Pireneus orientals (Rouj'). — Jul.-Ag.

Festuca pyrenaica

Festuca scopària

3,024. — F. scopària Kern. et Hackel
— F. vària var. flavéscens G. et G. —
F. flavéscens Lap. non Bell.

(del llatí scopa, l'escombra , hom n'ha fet scopa-

rius, propi per a escombres per a escombrar,

com ocorre amb el g'iwesíeW, Sarothamnus scopa-

rius, el bruc d'escombres, Eriça scoi^aria, etc.
;

en el cas d'aquesta Festuca al•ludint a la disposi-

ció i a la rigidesa de les seves fulles.)

Rizoma molt fibrós i tija de 2-5 dm, corbada

ascendent, llisa, amb les fulles glaucescents,

totes setàcies, rígides, punxants, curtes i llises,
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les basilars arquejades i 5-6 vegades més curtes que la tija, lígtila curta (a penes

d'i mm), truncada o escotada, panícula verda groguenca, oblonga, dreta, de

rames solitàries o geminades, espiguetes lanceolades, d'uns deu mil•límetres,

amb 3-6 flors, glumes poc desiguals i amplament escarioses a l'àpex, glumelles

qtiasi iguals, la inferior amplament escariosa, feblement nervada, mútica o mu-
cronada, ovari pelut a l'àpex.

var. capillifólia Nob. — F. gyrovaga Pau — Fulles capil•lars, no punxants,

les basilars igualant un terç de la longitud de la tija.

Geografia. — Pastures pedregoses dels Pireneus : Puigllançada ; Núria, altures de

Fontnegra = Setcases (Cod. I), Tragurà, Costabona, Mare de Déu del Coral, Prats de

Molló (Vay.) ; Montgrony (Sen.) ; Carlit (Gaut.) ; Montartó, Ruda (C. et S.) La [i capilli-

fólia Nob. — F. gyrovaga Pau, a Montserrat, a la Canal de Sant Jeroni (P. Marcet, 28

de maig del 1905 legit).

3,025. — F. Eskía Ram.

fíi'esquía, nom vulgar d'aquesta planta en alguns

indrets del Pireneu.)

Sinonímia. — Gesp.

Rizoma fihrós, ramificat i tiges de 3-5 dm,
prostrades ascendents, llises, fulles glaucescents

,

gruixudetes, junciformes, rígides, punxants, les

basilars freqüentment arquejades, llargues,

iguals o més llargues que la meitat de la longitud

de la tija, lígula lanceolada, de 4-7 mm, panícula

oblonga, generalment violàcia, de rames solità-

ries o geminades, espiguetes de 8-9 mm, ovoides lanceolades, amb 5-8 flors

mútiques, glumes desiguals, agudes o obtusiúscules, glumel•les iguals, la in-

ferior escariosa, mucronada o breument aristada, feblement nervada, ovari pelut

a l'àpex.

Geografia. — Pastures pedregoses del Pireneu : Núria, altures de Fontnegra i de Coma
d'Eina = Puigmal (Puigg. I), Núria (Sen.) ; de Prats de Molló a Costabona, Canigó i ca-

dena fronterera de la Cerdanya (Gaut.) ; abundantíssima des de Montjoia i Pomero als

Ports de la Picada i de Benasc, Penyablanca, Clot de l'Infern, Ports de Caldes i de Mon-
tartó (Costa) ; comuna a tota la Vall d'Aran (Llen.) — Jul.-Ag.

Festuca Eskla
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3,026. — F. vària Haenke

(perquè és una espècie molt variable.

)

Rizoma fibrós i tiges de 2-5 dm, prostrades

ascendents, llises, fulles glaucescents, setàcies

suhjunciformes, rígides, punxants, llises, amb
5-7 nervis, les basilars més curtes que la meitat

de la longitud de la tija, lígula ovada obtusa,

d'i-2 mm, panícula de contorn oval o oblong,

amb taques violàcies, de rames solitàries o ge-

minades i espiguetes de S-io mm, ovades lan-

ceolades, amb 4-8 flors mútiques, glumes iguals,

agudes, glmnel•les també iguals, la inferior am-

plament escariosa, insensiòlement atenuada, breument aristada o mucronada i

feblement nervada, ovari pelut a l'àpex. Planta polimorfa.

Geografia. — Roques i pastures de les altes muntanyes : Costabona, Molló, Puigsa-

calm, Platraver, Guilleries, Montseny (Vay.) ; des del Canigó fins a la Cerdanya (Gaut.) —
Juny-Ag.

Festuca violàcea

3,027. — F. violàcea Gaud.

(pel color violaci que solen tenir les espiguetes.)

Rizoma fibrós i tiges d'1-3 dm, dretes, fili-

formes, anguloses a l'àpex, llises, amb tiges

estèrils que surten de les beines inferiors, les

beines tubuloses i enteres, fulles verdes, curtes

capil•lars, anguloses, llises, amb la lígula molt

curta i biauricitlada, panícula amb taques vio-

làcies, oblonga, de 2-5 cm, amb les rames infe-

riors generalment geminades i més llargues que

les espiguetes, que són poc nombroses, el•lípti-

ques, de 3-4 flors aristades, glumes desiguals,

acuminades, glumel•les iguals, la inferior tacada de color violaci, de verd i de

blanc, estretament escariosa, a penes nervada, terminada en una aresta igual

a un terç a la meitat de la seva llargada, ovari un poc pelut a Vàpex.

Geografia. — Pastures de les altes muntanyes : Rocabrima, Coll d'Ares, Coll de Pru-

xens etc, del Pireneu (Vay.) — Juny-Jul.

250



FLORA DE CATALUNYA
Gramínies. G. 8io. - Festuca.

3,028. — F. Halleri AU.

(dedicada a Albreckt von Haller, cèlebre botànic

suís del segle XVIII.)

Rizoma fibrós i tiges de 5-15 cm, dretes, fili-

formes, anguloses superiorment, llises, amb
tiges estèrils que surten de les beines inferiors,

les beines tubuloses, enteres, fulles verdes o

glaucescents, curtes, capil•lars, amples de mig
mil•límetre, amb set nervis i ligtila molt curta,

biauricíilada, panícula violàcia o verdosa, molt

curta (i'5-3 cm), espiciforme, subunilateral, de

rames solitàries, generalment amb una sola es-

pigueta ovada i de 4-5 flors aristades, glunies molt desiguals, acuminades mu-
cronades, glumel•les iguals, la inferior estretament escariosa, amb cinc nervis

sortits i una aresta quasi tan llarga com ella.

Geografia. — Roques i pastures de les altes muntanyes : Costabona, Prats de Molló

(Vay.), Canigó ; Fontnegra, cap als límits d'Andorra (Gaut.) ; Canigó, Costabona (Husn.)

Jul.-Ag.

Festuca Halleri

3,029. — F. Bordérei Hackel

(dedicada a honor de Henri Bordère, mestre

d'ensenyament primari a Gèdre, depart. dels Alts

Pireneiis, famós recol•lector mort el i88g.)

Rizoma fibrós i tiges de 2-3 dm, amb un sol

nus, llises, no anguloses, fulles glaucescents, sub-

jnnciformes, de o'5-i mm d'ample, comprimides,

beines de les tiges estèrils enteres fins prop de

l'àpex i amb un solc profund en la part entera,

limbe de les fulles seques caduc i lígula molt

curta, biauriculada, panícula violàcia, curta

(2-4 mm), unilateral, dreta, densa, de rames

inferiors solitàries i amb 2-4 espiguetes ovoides de 2-4 flors, glumes un poc

desiguals, glumel•les quasi iguals, la inferior lanceolada, estretament escariosa,

trinèrvia, aristada, amb l'aresta quasi el doble llarga que la glumel•la (2 mm),

ovari glabre.

Festuca Bordérei

Geografia. — Roques i pastures pedregoses dels Pireneus centrals i orientals :

d'Eina, Port de la Forqueta (Husn.) ; especial del Pireneu (Coste). — Jul.-Ag.

Vall
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3,030. — F. glacialis Miégeville

(perquè creix en els llocs més elevats del Pireneu,

a la zona anomenada glacial.)

Rizoma fihrós i tiges d'1-2 dm, primes, cilín-

driques, llises, amb dos nusos, tiges estèrils amb
la beina tubulosa, fulles glaucescents, capil•lars,

comprimides, de mig mil•límetre d'ample, qiün-

quenèrvies, lígula molt curta, biauriculada, paní-

cula violàcia, de 2-4 cm, oblonga, amb les rames

solitàries cadascuna de les quals porta 1-3 espi-

guetes el•líptiques de 3-5 flors aristades, glumes

desiguals, acuminades, iguals a les tres quartes

parts de la longitud de les glumelies immediates, glumel•la inferior estretament

escariosa, feblement nervada, d'aresta curta (i mm), ovari glabre.

Geografia. — Roques i pastiures elevades del Pireneu : Núria, a Noufonts {Sen. I)
;

pic de Maubenné, als límits de la Vall d'Aran (C. et S.) ; Unarre (SouUé !) — Jul.-Set.

Festuca glacialis

aresta

3,031, — F. alpina Suter

(per viure als Alps.)

Rizoma fibrós i tiges de 6-20 cm, molt fines,

estriades, llises, amb un sol nus situat prop de

la base, beina de les tiges estèrils tubulosa, en-

tera, fulles verdes, blanes, capil•lars, molt fines,

comprimides, llises, amb la lígula molt curta,

biauriculada, panícula oblonga, de rames soli-

tàries, cadascuna de les quals porta 1-4 espi-

guetes el•líptiques de 3-4 flors, glumes desiguals,

alenades, quasi iguals a les glumelies immediates,

glumel•la estretament escariosa, enèrvia, amb una

quasi tan llarga com ella, ovari glabre.

Festuca alpina

Geografia. — Roques i pastures de les altes muntanyes : Sota Costabona, Montllulp,

Font-Romeu, fins als límits d'Andorra (Gaut.) ; Núria, Noufonts (Sen.), Cambradases,
Coll de Núria, Canigó, Carlit, Port de la Picada (Husn.) — Jul.-Ag.
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3,032. — F. capillata Lamk. — F. te-

nuifólia Sibth. — F. ovina var. capillata

Husn. — F. ovina ssp. F. capillata Rouy
(del llatí capillatus, cahellut, al•ludint a la finor

de les fulles, que hom compara amb els cabells
;

teniiifolia, de fulles tènues, molt -primes.)

Rizoma fihrós i tiges primes, llises, amb dos

nusos, beina de les tiges estèrils convoluta i fesa

fins a la base, fulles d'un verd pàl•lid, capil•lars,

cilindràcies, molt fines, amb la lígula tnolt curta

Fesiuca capillata { Maimculada, pauícula verdosa, de 3-8 cm,

oblonga, estreta, de rames solitàries i espiguetes

petites (4-6 mm), de 3-6 flors mútiques, glumes desiguals, agudes, glumel•la

inferior estretament escariosa, aguda o mucronulada, ovari glabre.

Geografia. — Boscos i pastures dels terrenys àrids : Montserrat, a Sant Jeroni, 10 jul.

del 1909, legi.

3,033- — F- ovina L.

(del llatí ovinus, oví, perquè els bens en pasturen.)

Rizoma fibrós i tiges d'i'5-5 dm, primes, ±
aspres i anguloses a l'àpex, amb dos nusos,

beines dels fillols feses firis a la base almenys

fins a un terç de la seva longitud, fulles d'un verd

pàl•lid, convolutes cilíndriques o un poc compri-

mides, capil•lars, obtuses, ± aspres, amb la lí-

gula molt curta, biauriculada, panícula verdosa

o lleugerament violàcia, dreta, oblonga, subuni-

Festuca ovina lateral, de rames solitàries, capil•lars, les inferiors

amb 3-8 espiguetes oblongues, aristades, de 3-5

flors, glumes desiguals, agudes, glumel•les iguals, la inferior lanceolada, aguda,

aristada, aresta curta, menor deia meitat de la seva longitud. Espècie polimorfa.

Geografia. — Boscos secs i àrids ; Al litoral, Vallès, Penedès i B^es, principalment a

Montserrat i Sant Llorenç del Munt i a llurs contraforts = Montsant, Montsec (Costa)
;

Olot, Sant Quirze, les Guilleries, etc. (Vay.) — Maig-Juny.
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3.034. — F. valesiaca Schleich.; sub-

esp. de l'anterior apud Rouy

(per haver estat observada, abans qv.e en altres

bandes, al Cantó del Valais, en llatí Vallesia,

als Alps.)

Rizoma fibrós i tiges de 2-6 dm, dretes, primes,

solcades anguloses a l'àpex, amb dos nusos, bei-

nes dels fillols feses fins a la base, fulles glaiices-

cents, de mig mil•límetre d'ample, capil•lars, com-

primides, solcades a cada cara quan són seques,

panícula verdosa, oblonga, dreta, de rames

dretes, solitàries, aspres, espigiietes de 5-8 mm,
amb 3-8 flors aristades, ghimes desiguals, glumel•la iirferior linear lanceolada,

atenuada en una aresta d'^/^•'^/^ de la seva longitud.

var. sulcata Hackel — Fulles subjuncifermes, de o'7-i' mm d'ample,

espiguetes més grans.

Geografia. — Llocs secs i àrids : Montserrat, a Sant Jeroni = Montseny, Llers (Sen. I),

La Cellera (Cod. !). La var. sulcata Hackel, a Noufonts, de Núria (Sen. !) ; La Foia, a les

muntanyes de Tortosa (Font I) — Juny-Jul.

Festuca valesiaca

3,035- F. duriúscula L.

Festuca duriúscula

(del llatí duriusculus, diminutiu de durus, dur,

al•ludint a la consistència d'aquesta herba, el Gra-

men tènue duriusculum... de Bauhin.)

Rizoma fibrós i tiges d'1-5 dm, dretes, cilin-

dràcies, estriades, llises o un poc aspres a l'àpex,

amb 2-3 nusos, beines dels fillols fescs fins a la

base, fulles més gruixudes que les de la F. ovina,

de o'y-i' mm d'ample, verdes o glaucescents,

convolutes subjunciformes, comprimides, no sol-

cades, generalment llises, amb la lígula molt

curta, panícula verdosa o violàcia, dreta, oblon-

ga, de rames solitàries, les inferiors, amb 3-7 espiguetes de 3-6 flors, gliunes

desiguals, glumeUes ig'ials, la inferior lanceolada linear, atenuada en una aresta

curta o poc més llarga que la meitat de la glumel•la.

var. hirsuta Gaud. •— Espiguetes peludes.
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var. crassifólia Gaud. — Fulles més grans, gruixudes, glaucescents, glutnes

i glumel•les pestanyoses.

var. Hystrix Boiss. — Densament cespitosa, tiges gràcils, fulles curtes,

corbades, intricades, molt rígides, flors breument aristades.

var. glauca Hackel — Ftdles glauques, bastant més curtes que la tija.

var. cúrvula Husn. — F. cúrvula Gaud. -— Fulles recorbades.

var. pdllens Hack. — Fulles glauques, llargues.

Geografia. — Pastures i llocs secs i àrids : Montserrat, Sant Llorenç del Munt, i altres

llocs muntanyosos fins al Pireneu = Llocs muntanyosos, fins a la zona alpina (Costa) ;

Olot, les Guillaries, Montseny, Segaró, Mare de Déu del Mont (Vay.). La var. hirsuia

Gaud., a Montserrat i Sant Llorenç del Munt ; la var. crassifólia Gaud., a Sant Jeroni,

de Montserrat ; la var. Hytrix Boiss., al Mont Caro, sobre Tortosa (Font !) ; la var. glauca

Hackel, a Núria, i a Bossòst, de la Vall d'Aran (Compn., in Hb. Cad. !) ; la var. cúrvula

Hust., a Sant Jeroni, de Montserrat ; i la var. pallens Hackel, a Sant Jeroni, de Mont-

serrat, i a Rebost, al Berguedà. — Jvmy-Ag.
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Gènere 8ii. — BROMUS L.

(De Ppó}xo<;, nom de la civada en els autors grecs. Els botànics prelinneans l'aplicaren a

gramínies molt diverses.)

Panícula ramiíicada, espiguetes pedunculades, al principi cilindrades,

després comprimides, dilatades a l'àpex, de flors hermafrodites, exceptuades

la superior o les superiors que són rudimentàries, glumes desiguals, carenades,

la inferior més petita, uninèrvia, la superior trinèrvia, glumel•les desiguals, la

inferior fusiforme, llargament acuminada, alenada, bífida o bidentada, amb
una aresta sota l'àpex, rarament mucronada o mútica, la superior amb care-

nes i pestanyoses o pubescents, tres estams, estigmes sèssils o subsèssils,

plumosos, cariòpside oblonga, còncava a la cara interna, apendiculada i pe-

luda a l'àpex. Herbes anuals o perennes, de fulles planes i lígula membranosa,

oblonga o curta.

í Plantes perennes, espiguetes no dilatades a l'àpex després de la

1 J floració 2.

^Plantes anuals, espiguetes dilatades a l'àpex després de la floració. 3.

Fulles dimorfes, les basilars estretes, plegades carenades, les cau-

linars amples (2-4 mm), beines pubescents pestanyoses, rames de

2 ' la panícula i espiguetes dretes 3,036. B. erectUS.
1 Fulles homomorfes, planes, amples (5-12 mm), beines peludes eriçades,

\ rames de la panícula i espiguetes penjants . . 3,037. B. àsper.

I
Panícula i espiguetes penjants després de la floració 4.

^
I
Panícula i espiguetes dretes després de la floració 5.

!

Panícula unilateral, de rames flexuoses i llises . 3,038. B. tectórum.
Panícula estesa en totes direccions, de rames erectes i aspres.

3,039. B, stérilis.

! Espiguetes de 5-7 cm, glumel•la inferior arquejada a la maturitat,

aresta de 3-4 cm 3,040. B. màximus.
Espiguetes de 3-5 cm, glumel•la inferior recta 6.

TTija glabra, panícula oblonga, de rames glabres .

^ 1 3,041. B. madritensis.

I

Tija pubescent, panícula transovoide, de rames pubescents.

( 3,042. B. rúbens.
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Gramínies. G. 81 1. - Bromus.

3,036- B. erectus Huds.

Bromui erectus

(del llatí erectus, eret, per la disposició de les

rames de la panícula.)

Perenne, de rizoma fibrós i tiges de 6-12 dm,

dretes, rígides, sovint pubescents sota els nusos,

amb les fulles d'un verd groguenc, dimorfes, les

basilars estretes i plegades carenades, pubescents,

les caulinars planes i més amples (2-4 mm), as-

pres, beines pubescents pestanyoses i lígula curta

i truncada, panícida verda o violàcia, oblonga,

dreta, de rames curtes, dretes, reunides en nom-

bre de 3-6, espiguetes de 2-3 cm, lanceolades,

dretes, amb 5-9 flors aristades, glumes desiguals, amb 1-3 nervis, glumel•les

poc desiguals, la inferior lanceolada, carenada, amb 5-7 nervis, bidentada i ter-

minada en una aresta la meitat més curta que ella.

p macróstachys Godr. — Panícula més ampla, estesa, més ramificada, de

rames més llargues que porten fins a 5-6 espiguetes.

Geografia. — Pastures i costers secs : Montserrat, cap a Sant Jeroni ; Sant Salvador,

sobre Olesa = Els Prats de Rei, Castellfollit (Puigg. I) ; diverses localitats de Bages (Font) ;

Sarrià (Sen) ; Calaf, i altres llocs de la Segarra, fins al Pireneu (Costa) ; Camprodon, Olot,

Segaró, Mare de Déu del Mont, Sant Martí, etc. (Vay.) ; Pic de Gar (Zett.) — Maig-Juny.

3,037- — B. àsper Murr.

(per les asprors de les seves fulles.)

Rizoma curt, fibrós, i tiges d'1-2 m, dretes,

peludes, robustes, amb les fulles homomorfes,

planes, de 5-12 mm d'ample, aspres, beines pe-

ludes eriçades, lígula curta i truncada, panícula

verda o violàcia, ampla, molt fluixa, estesa,

penjant, de rames llargues, arquejades pèndules,

aspres, espiguetes de 2-3 cm, lanceolades, amb

7-9 flors aristades, glumes molt desiguals, agudes,

amb 1-3 nervis, glumel•les desiguals, la inferior

lanceolada, bidentada i terminada en una aresta

igual a la meitat a dos terços de la seva longitud.

a serótinus Crép. — B. altissimus Webb — Panícula molt gran, de rames

inferiors geminades, les més llargues de les quals porten 5-9 espiguetes
;
planta

robusta, d'i'5-2 m.

Bromus àsper
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Gramínies. G. 81 1. - Bromus.

Geografia. — Boscos, torrenteres, bardissars i llocs humits : Terrassa, al Torrent de

la Font del Politxó ; Ribes, Sant Hilari i IMontsaHu, sempre la var. serótinus Crép. — Al

Tibidabo, Sant Medir (Sen. !) ; Sant Llorenç dels Cerdans, Custoja (Compy.), Vidrà,

Bellmimt, les Guilleries (Vay.) ; Mont Jisoles (Timb.), Bezins (C. et S.) — Jimy-Ag.

3,038. — B. tectórum L.

(del llatí tectum, teulada; in tectis terrestribus,

diu Linné, a les teulades, coberts, de terra, per-

què sol fer-s'hi.)

Anual, d'arrel fibrosa i tiges de 2-4 dm, pri-

metes, fuhescents superiorment, fulles linears,

blanes, llises, pubescents, lígnla curta, obtusa,

panícula verda o violàcia, bastant estreta, pen-

jant, unilateral, de rames semiverticil•lades, ca-

pil•lars, flexuoses, llises, esi^iguetes de 2-3 mm
(comptant-hi l'aresta), lanceolades, fenjants,

' ' amb 5-9 flors aristades, divergents, glumes des-

iguals, uni- o trinèrvies, glumel•les desiguals, la inferior lanceolada, bífida.

feblement septemnèrvia, amb l'aresta terminal recta, a penes més llarga que ella.

Geografia. — Terrenys àrids i pedregoses : Des de Sils a Martorell de la Selva ; Ter-

rassa, abimdant a l'Obac ; Montserrat, al peu del Cairat ; Cornudella ; Menàrguens =
Cap a Vüalleons, a la Plana de Vic (Masf. !), Prats de Molló, Olot, Santa Pau (Vay.) ;

Bages (Font). — Maig-J ui.

Bromus tactórum

3,039.

Moench
B. stérilis L. — B. dístichus

(els botànics prelinneans designaren amb el qua-

lificatiu de stérilis, estèril — Bromus. Festuca,

Avena stérilis — aquesta i alguna altra espècie

les espigues de les quals suposaven buides de gra;

Linné conservà aquesta designació fer a la Fes-

tuca avenacea stérilis elatior, de Bauhin.)

Anual, amb l'arrel fibrosa i les tiges de 3-7

decímetres, glabres superiorment, fulles linears,

planes, pubescents, aspres al marge, lígula

ovada oblonga, panícula verda o violàcia, ampla,

fluixa, estesa en totes direccions, penjant, de

rames semiverticil•lades, filiformes, rectes o un poc flexuoses, aspres, espiguetes

de 3-5 cm, cuneïformes, pèndules, amb 7-11 flors aristades, glumes molt desiguals,

uni- o trinèrvies, glumel•les desiguals, la inferior lanceolada, bifida, fortament

septemnèrvia, guarnida à'nna. aresta terminal recta quasi el doble llarga que ella.

Bromus stérilis
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Gramínies. G. 81 1. - Bromus.

Geografia. — Llocs incultes, herbosos i àrids, vores de camins : Litoral, Vallès, part

de Bages, Sant Hilari = La Segarra, Urgell, Conca de Tremp i valls pirenenques (Costa)
;

Cierp, Marinyac (C. et S.) — Maig-Ag.

3,040. — B. màximus Desf.

('maximus, màxim, el més gran, per la grandària

de les espigiietes.)

Anual, amb l'arrel fibrosa i les tiges de 3-8

decímetres, dretes o ascendents, robustes, fu-

bescents a l'àpex, fulles planes, linears acumina-

des, peludes per les dues cares i a les beines, as-

pres al marge, lígtda oblonga, laciniada, paní-

cula verdosa o violàcia, dreta, bastant curta,

oblonga, de rames bastant llargues, dretes, pu-

bescents, reunides en nombre de 2-6, espigue-

tes molt grans (5-7 cm), oblongues cuneïformes,

molt aspres, de 4-9 flors aristades i divergents, glumes bastant desiguals, uni-

o trinèrvies, glumel•les desiguals, la inferior lanceolada, carenada, amb 5-7

nervis molt marcats, bifida, i guarnida d'una aresta recta dues vegades més

llarga que ella, la superior amb la carena llargament pestanyosa.

Geografia. — Llocs secs i arenosos : Al litoral, Vallès, Bages; Montserrat, al Pla dels

Escorçons = Monistrol, Gavà, Santa Coloma de Farners (Vay.) — Maig-Juny.

Bromus màximus

3,041. — B. madritensis L.

(madritensis, com escriu Linné, matritensis,

madrileny, per haver-lo trobat prop de Madrid.)

Anual, amb l'arrel fibrosa i les tiges d '1-5 dm,

glabres o finament pubescents a la part supe-

rior, fulles linears acuminades, pubescents, lí-

gula ovada oblonga, panícula violàcia, dreta,

ovada oblonga, de rames curtes, reimides en

nombre de 2-6, espiguetes de 3-5 cm, oblongues

cuneïformes, dretes, de 7-1 1 flors aristades i di-

vergents, glumes molt desiguals, amb 1-3 nervis,

glumel•les desiguals, la inferior lanceolada ale-

nada, feblement nervada, bifida, amb una aresta fina i igual de llarga que ella.

Geografia. — Camps i llocs estèrils arenosos : Litoral, Vallès, Bages = Olot, Segaré,

Girona, Empordà, Montserrat, Lluçanès, etc. (Vay.) ; Sant Beat (C. et S.) — Maig.

Bromus madritensis
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Gramínies. G. 8ii. - Bromus.

Bromus rúbens

nada, amb 5-7 nervis, bífida

que ella.

3,042. — B. rúbens L.

(del llatí, rubens, roig, perquè la inflorescència

vermelleja.)

Anual, amb l'arrel fibrosa i les tiges de 2-6

decímetres, dretes, estriades, pubescents, llar-

gament nues en la part superior, fulles pubes-

cents, aspres, lígula ovada oblonga, panícula

violàcia rogenca, transovoide, molt densa, dreta,

de rames curtes, dretes, verticil•lades, espigue-

tes molt acostades, llargues de 3-5 cm, oblon-

gues cuneïformes, amb 5-9 flors aristades i di-

vergents, glumes desiguals, iini- o trinèrvies,

glumel•les desiguals, la inferior lanceolada ale-

i guarnida d'una aresta recta un poc més llarga

Geografia. — Camps i llocs arenoses : Al litoral, Vallès, Bages, Santa Coloma de Far-

ners. Vidreres = S'intema fins a Tàrrega, Lleida i la seva rodalia (Costa) ; litoral de Gi-

rona i Baix Empordà fins a Figueres, Llers, Vilanant, etc. (Vay.) — Abr.-Juny.

260



FLORA DE CATALUNYA

Gènere 812. — SERRAFALCUS Parl.

(Gènere dedicat al Duc de Serrafalco, cèlebre arqueòleg de Palerm.)

Panícula simple o ramificada, amb espiguetes pedicel•lades, multiflores,

constretes a l'àpex després de la floració, de flors generalment imbricades,

glumes poc desiguals, membranoses, còncaves, carenades, la inferior amb 3-5

nervis, la superior amb 7-9, glumel•les desiguals, la inferior semicilíndrica, amb
una aresta subapical, quasi tan llarga com ella, recta o bé patent divaricada

després de la floració, tres estams, estigmes sèssils, plumosos, cariòpside adhe-

rent, oblonga, canaliculada a la cara interna. Herbes generalment anuals, de

fulles planes i lígula curta, obtusa o bé lacerada.

/"Flors de les espiguetes fluixes, no imbricades i deixant veure l'eix

I entremig després de la floració 3,043. S. secalinus.

\ Flors de les espiguetes densament imbricades, no deixant veure l'eix

' després de la floració 2.

í Aresta sempre recta, no torçada 3.

I
Aresta a la fi torçada quasi en angle recte 5.

/Panícula piramidal, fluixa, dreta i a la fi penjant, de rames llargues,

I
aspres, semiverticillades 3,044' S. arvensis.

^
j
Panícula constreta després de la floració, de rames curtes, geminades

f o semiverticillades 4.

I

Rames de la panícula geminades, espiguetes glabres, lluents, de 5-9 flors.

3,045. S. racemosus.
Rames de la panícula semiverticil•lades, espiguetes blanament peludes

o pubescents 3,046. S. moUis.

! Espiguetes petites (12-18 mm), de 7-11 flors, aresta tan llarga com

la glumel•Ia 3,047. S. intermédius.
Espiguetes grans (25-45 mm), de 9-17 flors, aresta un poc més llarga

que la glumel•Ia 6.

l'Tija robusta, panícula sempre dreta, de rames curtes, espiguetes dre-

tes, glumel•Ia inferior fortament nervada 3,048. S. macróstachys.
6 ( Tija feble, panícula penjant, de rames llargues, espiguetes a la fi

penjants, glumel•Ia inferior feblement nervada.

3,049. S. squarrosus.
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Gramínies. G. 812. - Serrafalcus.

3,043. — S. secalinus Bab, — Bromus
secalinus L,

(del llatí secalinus, secali, propi del sègal, perquè,

sobretot al Nord d'Europa, sol créixer en els

segalars.)

Anual, d'arrel fibrosa i tija de 5-10 dm, ro-

busta, glabra, de fulles linears acuminades,

planes, ± peludes per sobre, amb les beines

glabres o pubescents i la lígula curta i truncada,

panícula verda, a la fi penjant i unilateral,

fluixa, de rames desiguals, aspres, reunides en

nombre de 3-6, espiguetes ovades o lanceolades,

aspres, de 5-15 flors al principi imbricades i després cilindrades, separades i

deixant veure l'eix entremig, glumes desiguals, la inferior lanceolada, aguda,

trinèrvia, la superior ovada obtusa, amb 7-9 nervis, glumel•les iguals, la inferior

subcilindrica
,
feblement septemnèrvia, amb una aresta curta i recta.

P submiUicus Rchb. — Flors mútiques o molt breument aristades.

Geografia. — Terres de conreu i vores de camins : Terrassa, r. r., la p submuticus

Rchb., juny del 1885 legi.

Serrafalcus secalinus

3,044. — S. arvensis Pari. — Bromus
arvensis L.

(perquè sol fer-se a les vores dels camps: ad ver-

suras agrorum, diu Linné.)

Anual o biennal, d'arrel fibrosa i tiges de 3-8

decímetres, dretes o ascendents, glabres, amb
les fulles linears, peludes, i les beines pubescents,

lígula curta i obtusa, panícula piramidal, gran,

molt fluixa, dreta i a la fi penjant, de rames

llargues, aspres, semiverticil•lades, espiguetes

lanceolades linears, de 5-12 flors, sempre imbri-

cades, glumes desiguals, la inferior amb 3-5 nervis, la superior amb 7-q, glu-

mel•les iguals, la inferior septemnèrvia, formant al marge per sota del mig un

angle molt obtús, bífida i amb una aresta recta tan llarga com ella.

Geografia. — Sembrats i vores de camins : Lleida, als sembrats de la Mijana Gran ;

carretera de Terrassa a Matadepera ; Can Tunis, Cap a la Farola = Prats de Vilallonga ;

closes de Castelló d'Empiiries (Vay.) ; Sant Pau de Fenollet (Gaut.) — Juny-Jul.

Serrafalcus arvensis
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Gramínies. G. 812. - Serrafalcus.

Serrafalcus racemosus

3,045. ^ S. racemosus Pari,

mus racemosus L.

Bro-

(del llatí racemosus, racemós, perquè en aquesta

espècie la panícula és tan senzilla que sovint queda

reduïda a un raïm : panicula constat racemo
simplici, diu Linné.J

Anual, d'arrel fibrosa i tija de 3-8 dm, dreta

o ascendent, glabra, fulles linears, acuminades,

pubescents així com les beines, aspres al marge,

lígula curta, obtusa, panícula racemiforme, dreta,

llarga de 5-8 cm, constreta després de l'antesi,

de rames geminades, cadascuna de les quals

porta una sola espigueta lanceolada, glabra, lluent, amb 5-9 flors sempre im-

bricades, glumes lanceolades, desiguals, glumel•les iguals, la inferior transovada,

de marge insensiblement arqiiejat, sense formar angle, amb una aresta quasi

igual a ella.

Subesp. S. commutatus Bab. — Planta més robusta, panícula més gran

(10-15 cm), a la fi pèndula i unilateral, de rames semiveríiciliades, les més
llargues amb 2-3 espiguetes.

Geografia. — Prats, vores de camins, sobretot en els terrenys calcaris : Montalegre =
Berga (Puj., C. !, Sen. !) ; Sant Beat, Marinyac (C. et S.). La subesp. S. commutatus Bab.,

a l'Espluga de Francolí, Serra de la Pena (Costa) ; Lledó (Sen. I) — Jimy-Jul.

Serrafalcuí moUis

3,046. -

moUis L.

S. moUis Pari. — Bromus

(del llatí moUis, suau, per la pubescència molt

blana de les fulles.)

Anual, amb l'arrel fibrosa i la tija d'i-8 dm,

dreta, finament pubescent a l'àpex, fulles i bei-

nes foliars Manament peludes, amb la lígula

curta i obtusa, panícula verdosa, el•lipsoide,

dreta, constreta després de la floració, de rames

curtes, semiverticil•lades, espiguetes pubescents,

oblongo-lanceolades, amb 7-1 1 flors sempre im-

bricades, glumes poc desiguals, la inferior quinque-

nèrvia, la superior amb 7-9 nervis, glumel•la inferior transovada, amb el marge

colzat en angle obtús més amunt del mig i amb 7-9 nervis molt marcats, escotada,

guarnida d'una aresta recta tan llarga com ella.
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Gramínies. G. Si 2. - Serrafalcus.

Geografia. — Terres de conreu, vores de camins i llocs herbosos : Litoral. Vallès, Pe-

nedès, Bages = A l'interior del país, fins al Pla d'Urgell (Costa) ; Pireneus, Gnüleries,

Empordà (Vay.), Vic (Puigg. !) ; Fos, Les (C. et S.) — Abr.-Jul.

Serrafalcus intermédius

3,047. — S. intermédius Pari.

mus intermédius Guss.

Bro-

(per ocupar una posició sistemàtica intermèdia

entre el Bromus mollis i la var. [3 del B. macros-

tachys

)

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

pubescent als nusos, fnlles linears, agudes, pe-

ludes, beines pubescents, lígula curta, lacerada,

panícula ovoide, verda, cendrosa o violàcia,

dreta, fluixa, constreta després de la floració,

de rames inferiors semiverticil•lades, les més
llargues amb 2-4 espiguetes, aquestes petites

(12-18 mm), amb 7-11 flors peludes, sempre imbricades, glumes desiguals,

la inferior trinèrvia, la superior septemncrvia
,

glumel•les quasi iguals, la

inferior amb set nervis, transovada, bífida i amb una aresta a la fi torçada

divaricada quasi tan llarga com la glumel•la.

Geografia. — Llocs secs i pedregosos : Serralada del Tibidabo, al bosc del Pantan

(Sen. !) — Maig-Juny.

3,048. — S. macróstachys Pari. —
Bromus macróstachys Desf.

(del grec jia/pó;, gran, i oTayoç, espiga, per la

grandària de les espiguetes.)

Anual, amb tiges de 2-8 dm, ascendents, ro-

bustes, peludes als nusos, fulles linears, acumi-

nades, peludes, beines inferiors pubescents, les

superiors quasi glabres, lígula curta i lacerada,

panícula verda o violàcia, oblonga, dreta, cons-

treta, de rames curtes, semiverticil•lades, aspres

o peludes, espiguetes grans (25-45 mm), lanceo-

lades, dretes, amb 9-17 flors imbricades, glumes

desiguals, la inferior amb 3-5 nervis, la superior septemnèrvia, glumel•les molt

desiguals, la inferior transovada, amb 7-9 nervis i ima aresta robusta, torçada

i fortament geniculada divaricada, quasi tan llarga com la glumel•la.

Serrafalcus macróstachys

264



FLORA DE CATALUNYA
Gramínies. G. 812. - Serrafalcus.

Geografia. — Llocs secs, àrids i pedregoses : Al litoral ; Vallès, vinyes de Terrassa i

Sabadell = Els Prats de Rei (Puigg. I), i gran part de la Segarra ; pla d'Urgell (Costa)
;

Argelaguer, Dosquers, Segaró (Vay.) ; Sarrià, a Nova Belem (Sen.) — Maig-Juny.

3,049. — S. squarrosus Bab. — Bro-

mus squarrosus L.

(squarrosus vol dir aspre, i aquí al•ludeix a l'as-

pror de les espigitetes, guarnides d'arestes rígides.)

Anual, d'arrel fibrosa i tiges de 2-5 dm, dre-

tes, primes, pubescents als nusos, fulles linears,

agudes, peludes, amb les beines pubescents i

la lígula airta i lacerada, panícula verda o vio-

làcia, ovoide, penjant, unilateral, fluixa, de

rames semiverticil•lades, capil•lars, freqüent-

ment amb una sola espigueta gran (25-40 mm),

el•lipsoide lanceolada, lluent, quasi sempre gla-

bra, amb g-17 flors imbricades, glumes desiguals, la inferior quinquenèrvia i

septemnèrvia la superior, glumel•la inferior ovada rombal, escalada, amb nou

nervis i una aresta torçada, molt divergent i un poc més llarga que ella.

Geografia. — Llocs secs i àrids : Al Vallès, bastant comuna a Terrassa i Sabadell =
Pla de Barcelona i del Llobregat ; Espluga, a la Serra de la Pena (Costa) ; Sant Hipòlit

(Puigg. !) ; Vall d'Aran, a les Bordes, Viella, Gausac (Llen.) ; Arties (Tünb) ; de Bossòst

a VieUa (C. et S.) — Maig-Jul.

Serrafalcus squarrosus
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Gènere 813. — HORDEUM L.

(Es el nom llatí de l'ordi.)

Espiguetes ternades, en grups alternants en cada excavació del raquis,

formant espiga, espiguetes uniflores, totes tres hermafrodites o les dues late-

rals masculines o neutres, glumes coriàcies, alenades, aristades, col•locades

lateralment i per davant del grup de tres espiguetes de manera que simulen

un semiinvolucre, glumel•les iguals o quasi iguals, la inferior lanceolada, quin-

quenèrvia, generalment aristada, la superior bicarenada, pestanyosa o aspra

a les carenes, tres estams, estigmes sèssils, cariòpside ovoide, oblonga o cilin-

dràcia, canaliculada a la cara interna i peluda a l'àpex. Herbes anuals o pe-

rermes, de fulles planes i lígula curta i truncada.

í Plantes cultivades^ cariòpside dues vegades més llarga que ampla . 2.

1 } Plantes silvestres, cariòpside quatre vegades més llarga que ampla,

/ espiguetes laterals masculines o neutres 4.

íEspigueta del mig fèrtil, les laterals estèrils, pedicel•lades i aristades.

2 < 3>o5o. H. dístichum.
/Espiguetes totes hermafrodites 3.

ÍEspiguetes en quatre rengles 3>05l. H. VUlgare.
^ JEspiguetes en sis rengles 3,052. H. hexàstichvim.

í Aresta de les espiguetes laterals molt més curta que la glumel•la.

4 < 3,053. H. secalínum.
/Aresta de les espiguetes laterals tant o més llarga que la glumel•la . 5.

'Aresta de les espiguetes laterals més curta que les glumes.

3,054. H. marítimum.
**

j Aresta de les espiguetes laterals més llarga que les glumes.

3,055. H. murínum.
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3,050. — H. dístichum L.

(del grec Síanxoç, dos rengles, per la disposició

dels grans en la infrutescència.)

Sinonímia. — Ordi palmell, pàmula ; cast.,

cebada de dos carreras
; fr. ,

paumeUe, pamelle.

Anual, d'arrel fibrosa i tija de 5-10 dm, dreta,

bastant robusta, glabra, amb les fulles planes,

linears, agudes, auriculades, amples, aspres,

lígula curta i truncada, espiga dreta, després

penjant, de 6-12 cm, comprimida, espigueta del

mig sèssil, hermafrodita i llargament aristada,

les laterals pediceliades, masculines, mútiques, totes uniflores, glumes atenua-

des en una aresta igual o més llarga que les flors, glumel•les de la flor fèrtil

quasi iguals, la inferior amb una aresta forta, dreta, de 10 cm o més.

Geografia. — Cultivada. — Juny-Jul.

Hordeum dístichum

3,051. — H. vulgare L.

(perquè és una planta vulgar, molt cultivada.)

Sinonímia. — Ordi ; cast., cebada; fr., orge.

Anual, d'arrel fibrosa i tija de 5-10 dm, dreta,

robusta, glabra, amb les fulles planes, linears,

amples, auriculades, aspres, lígula curta i trun-

cada, espiga de 6-10 cm, comprimida, desigual-

ment tetragonal, espiguetes totes sèssils, herma-

frodifes, aristades, imbricades en quatre rengles,

glumes linears, atenuades en ima aresta més

llarga que les flors, glumel•les quasi iguals, amb
Varesta robusta, recta, de 10-20 cm, cariòpside ovoide.

Geografia. — Cultivada. — Maig-Juny.

Hordeum vulgare
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Gramlnies. G. 813 . - Hórdeum.

3,052. — H. hexàstichum L.

(del grec sià'zziyoç, sis rengles, fer la disposició

dels grans en l'espiga fructífera.)

Sinonímia. — Com l'anterior.

Molt afí a l 'espècie anterior, de la qual pot

ésser diferenciada per l'espiga curta (4-6 cm),

més gruixuda 1 hexagonal, i pels sis rengles d'es-

piguetes fructíferes.

Hordsum bezàsiichum

Geografia. — Cultivada. — Maig-Juny.

SíOSS- — H. secalínum Schreb.

(és el Gramen spicatum secalinum minus,

de Scheuchzer, Hist. Agrost., 1719 ; secaliniun,

secali, propi del sègal, perquè hi té una retirança.)

Perenne, de rizoma fibrós 1 tiges de 4-8 dm,
primes, dretes o ascendents, nues a l'àpex, fulles

verdes, planes, estretes, linears, acuminades,

pubescents, amb la lígula curta, truncada, espiga

prima, dreta, després inclinada, comprimida,

espigueta del mig gran, llargament aristada,

sèssil, fèrtil, les laterals més petites, estèrils,

pedicel•lades i breument aristades, glnmes totes

iguals, alenades, aspres, més llargues que les flors, glumel•la de l'espigueta del

mig amb Varesta tan llarga com ella i com les glumes, la de les laterals més curta

que ella, cariòpside oblonga.

Geografia. — Prats i pastvires sobretot calcàries : Fos, Lés (C. et S.) — Maig-Jul.

Hordeum secaKnum
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3,054. — H. marítimum With.

(perquè, essent una espècie halòfita, sol fer-se

prop del mar.)

Anual, d'arrel fibrosa i tiges d'1-4 dm, geni-

culades ascendents, fasciculades, fulloses fins

a l'àpex, fulles planes, linears, agudes, blanes,

pubescents, amb la lígula curta i truncada, es-

piga també curta, dreta, un poc comprimida

cilindràcia, d'eix fràgil, espigueta del mig gran,

fèrtil, sèssil, llargament aristada, les laterals

més petites, estèrils, pediceliades , aresta de la

glumelia de la flor fèrtil més llarga que les glu-

mes, la de les flors estèrils més curta que elles.

Geografia. — Llocs herbosos del litoral ; Abimdant a can Tunis = Als arenals de les

costes, i a l'Urgell i la Segarra (Costa)
;
prats salats de Palau, Castelló d'Empúries, Sant

Joan ses Closes (Vay.) — Maig-Juny.

Hordeum raarltimum

Hordeum murínum

SfOSS- — H. murínum L.

(és /'Hordeum Triticum murinum de diversos

autors prelinneans, designació, la primera, em-

prada molt abans per Plini; murinus, ve de mus,

muris, rata: Hordeum murinum vol dir, doncs,

ordi de rata.)

Sinonímia.

pigadilla.

Margall ; cast., espiguilla, es-

Anual, d'arrel fibrosa i tiges d'1-5 dm, geni-

culades ascendents, generalment fascictdades,

fulloses fins a l'àpex, fulles verdes, planes, li-

nears agudes, blanes, ± peludes, aspres al marge, amb les beines glabres,

la de la fulla superior ± inflada, lígida curta, truncada, espiga subcilíndrica,

bastant gran, feblement comprimida, de raquis fràgil, espigueta del mig fèrtil,

sèssil, amb les glumes linears lauceolades, pestanyoses, iguals, espiguetes la-

terals més petites i estèrils, pediceliades, glumel•les quasi iguals, la inferior de

totes tres flors atenuada en una aresta tres vegades més llarga que ella i molt

més llarga que les glumes.

Geografia. — Vores de camins, nmes i llocs herbosos ; Abundant al litoral i al Vallès

fins al Pireneu. — Abr.-Jul.
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Gènere 814. — ELYMUS

(Del grec eXutioç, nom del panís segons Dioscòrides.)

Espiguetes sèssils, de 2-4 flors ternades en les excavacions del raquis, en

espiga cilíndrica, de 6-12 cm, compacta, glumes linears alenades, aristades,

dretes, glumel•les iguals, la inferior lanceolada, quinquenèrvia, aspra, termi-

nada en una aresta 1-2 vegades més llarga que ella, dreta i més llarga que les

glumes. Herbes perennes, de rizoma curt i serpentejant, amb les tiges de 5-10

decímetres, dretes, bastant robustes, pubescents als nusos, fulles d'un verd

franc, planes, de 6-15 mm d'ample, primes, aspres, amb les beines de les in-

feriors peludes o pubescents i la lígula curta i truncada.

Élymus europaeus

3,056. — E. europaeus L, — Hórdeum
europaeum All.

(perquè viu a Europa, contràriament al què

ocorre ardh l"E. virginicus, Vespècie més afí

segons Linné.)

Geografia. — Boscos de les muntanyes : Prop de
la Seu d'Urgell, Camprodon (Bub.); Vall d'Aran, cap
a Viella (Rap.), Artiga de Lin (Zett., Llen. 1), Les
Bordes (C. et S.). — Juny-Ag.

N. B. No trobem cap citació d'aquesta planta

al Pireneu oriental.
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Gènere 815. — SECALE L.

(Nom llatí del sègal, emprat per Plioi.)

Espiguetes sèssils, solitàries i alternes en cada excavació de l'eix, en espiga

cilindràcia fràgil a la maturitat, espiguetes plano-convexes, de 2-4 flors, les

superiors generalment rudimentàries, glumes quasi iguals, linears alenades,

carenades, glabres, glumella inferior lanceolada, carenada lateralment i forta-

ment pestanyosa, terminada en una llarga aresta, tres estams, estigmes sès-

sils, cariòpside oblonga, solcada a la cara interna, lliure, peluda a l'àpex.

Herbes anuals, d'arrel fibrosa i tija de o'5-2 m, dreta, glabra, amb les fulles

planes, bastant amples, aspres, de lígula curta i truncada.

Secale cereale

S'OST- — S. cereale L.

(del llaíí cerealis, referent pertanyent al pa.)

Sinonímia. — Sègal, sègol ; cast., centeno
;

fr., seigle.

Geografia. — Cultivat i subespontani a les terres

arenoses. — Maig-J ui.
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Gènere 8i6. — AEGILOPS L.

(Del grec aíyíXiüi}/, nom d'una gramínia arestosa, que els autors han interpretat molt di-

versament.)

Espiguetes sèssils, solitàries i alternes en cada excavació de l'eix, en espiga

simple, articulada i caduca a la maturitat, espiguetes plano-convexes, de 2-4

flors, les terminals rudimentàries o estèrils, glumes iguals, coriàcies, amples,

convexes, multinèrvies, truncades, amb 2-4 arestes, glumel•les quasi iguals,

la inferior un poc coriàcia, oblonga, convexa, nervada i terminada en 2-3

arestes, la superior bicarenada, pestanyosa, tres estams, estigmes sèssils,

cariòpside oblonga, solcada a la cara interna, lliure, peluda a l'àpex. Herbes

anuals, de fulles planes, blanes, peludes.

j Espiga subcilíndrica, espiguetes no imbricades 3,058. Ae. triuncialis.

y
Espiga ovoide, espiguetes imbricades 2.

! Espigues bruscament inflades, glumes amb 4 arestes

3,059. Ae. ovata.

Espiguetes no bruscament inflades, glumes amb 2-3 arestes . . 3.

l'Espiga poc constreta, amb les espiguetes totes iguals o quasi iguals

i fèrtils 3,060. Ae. macrochaeta.
[Espiga molt constreta cap al mig, amb les espiguetes superiors petites

i estèrils 3, 06 1. Ae. triaristata.

3,058. — Ae. triuncialis L.

(del llatí triuncialis, de ires polzades, per tenir,

aproximadament, aquesta llargada l'espigot d'a-

questa espècie.)

Sinonímia. — Blat bord, blat de perdiu, com
a les espècies següents ; cast. , rompesacos.

Tija de 2-5 dm, ascendent, estriada, fulles

linears, agudes, planes, aspres, amb la lígula

curta, truncada, espiga subcilíndrica, de 4-6 cm,

formada per 4-7 espiguetes, generalment totes

fèrtils llevat de la superior, i amb 3-4 de

rudimentàries a la base, les fèrtils oblongues i iguals als entrenusos més curtes,

Aigilops triuncialis
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no imbricades, guarnides de 3-4 arestes llises inferiorment, glumel•les amb tres

dents o arestes curtes, les de l'espigueta terminal més grans que les de les altres.

Geografia. — Llocs secs i àrids : Litoral, Vallès, Penedès, Bages = La Segarra (Costa).

Maig -J ui.

3)059- — Ae. ovata L.

(fer la forma ovada del contorn de l'espiga.)

Sinonímia. — Com en l 'espècie precedent.

Tiges d' 1-3 dm, geniciüades ascendents, fas-

ciculades, glabres o peludes, fulles planes, linears,

aspres al marge, amb la lígula curta, truncada,

espiga d'i-2 cm, ovada, caduca a la maturitat,

composta de 3-4 espiguetes, les dues inferiors

més grosses i fèrtils, imbricades, ovoides, sobta-

dament inflades ventrudes i amb unes 12 arestes

de 2-3 cm cadascuna, les arestes aspres des de

la base, glumes ventrudes, multinèrvies, truncades i amb 4 arestes quasi iguals,

glumelies també quasi iguals, la inferior amb 2 Uargues arestes.

Geografia. — Llocs àrids i vores de camins : Al Litoral, Vallès, Penedès, Bages =
S'interna fins a Prats de Lluçanès, Borredà, Besalú, etc. (Vay.) — Maig-Juny.

Aégilops ovata

3,060.

et Huet
Ae. macrochaeta Shuttlew.

(del grec {j-axpóç, gran, i
x*''^''). f^h cerra, aquí

aresta, com si diguéssim íí'arestes grans.)

Considerada per Rouy com a subespècie de

l'anterior, hom la pot distingir per l'espiga més

prima i amb 2-3 espiguetes més llargues, ovoido-

cilindràcies , totes si fa no fa iguals i fèrtils, no

sobtadament inflades, i d'arestes més llargues,

per les glumes amb 3 arestes totes grans o amb
una de més petita, aspres des de la base, per la

glumel•la inferior terminada en llarga aresta,

amb una altra de curta al costat extern i amb
una dent a l'intern, de manera que resulten 8 arestes llargues per espigueta.

Geografia. — Camps, vinyes i costers àrids del litoral : La Jonquera, cap a Campmany
(Vay.) —. Maig-Juny.
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Gramínies. G. Si6. - Aégilops.

3,o6i. Ae. triaristata Willd.

(per les glumes generalment amb tres arestes.)

Subespècie de VAe. ovata L. segons Rouy,

hom el diferencia per l'espiga eliipsoide, forta-

ment i sobtadament constreía cap al mig per sobre

de les espiguetes fèrtils, formada per 4-6 espi-

guetes acostades, les superiors més petites i es-

tèrils i a la base 3-4 de rudimentàries, per les

espiguetes més llargues que les de l'Ae. ovata,

ovoides, no sobtadament inflades, i per les glumes

amb 2-3 arestes desiguals, dretes, més llargues

que les de VAe. ovata, llises o una mica aspres.

El nombre d'arestes de cada espigueta varia de 5 a 7.

Aégilops triaristata

Geografia. — Llocs secs i àrids, ermots, vores de camins : Terrassa, erms de la Creu

del Conill, vores de la carretera de Rellinars = Vessant oriental del Tibidabo (Sen. !) ;

Pireneu oriental, a Portvendres (Husn.) — Maig-Juny.
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Gènere 817. — TRÍTICUM L.

(Es el nom Uatl del blat.)

Espiguetes sèssils, solitàries, alternes en cada excavació del raquis formant

una espiga generalment simple, plano-convexes, de 2-5 flors, la terminal o

les dues superiors estèrils o rudimentàries, glumes quasi iguals, coriàcies, am-

ples, veutrudes, convexes, carenades, multinèrvies, mucronades o breument

aristades, glumel•les freqüentment iguals, la inferior molt còncava, equilàtera,

mucronada o aristada, amb 7-9 nervis febles, la superior bidentada i bicare-

nada, tres estams, estils sèssils i plumosos, cariòpside ovoide o oblonga, amb
la cara externa convexa i la interna còncava canaliculada, breument peluda

a l'àpex i lliure. Herbes anuals, de fulles planes, glabres, amb la lígula curta

i truncada.

í Raquis de l'espiga no fràgil, gra que es desprèn en batre'l ... 2.

I
Raquis de l'espiga fràgil, gra que no es desprèn en batre'l ... 3,

(Espiga fluixa, amb quatre rengles de grans, dos per espigueta, oblongo-

triangulars 3,002. T. Spelta.

i Espiga densa, amb dos rengles de grans imbricats, un per espigueta,

( ovoide comprimit 3,063. T. monocÓCCUm.

ÍGlumes carenades a l'àpex, glumel•la inferior mútica o ± aristada,

)
tija fistulosa 3,064. T. satívum.

3 '\ Glumes carenades des de la base a l'àpex, glumel•la inferior llargament

I aristada, tija plena a la part superior. . . 3,065. T. túrgidum.

Triticum Spelta

3,062. — T, Spelta L.

(és el nom llatí d'aquesta mena de blat.)

Sinonímia. — Espelta ; cast., escanda
; fr.,

épeautre.

Tija dreta i fistulosa, espiga de primer també
dreta, després corbada, prima, fluixa, amb el

raquis fràgil, espiguetes distanciades, trans-

ovoides, de dos grans, mútiques o aristades,

glumes iguals, convexes, carenades a la base,

amplament truncades, bidentades, més curtes

que les flors, glumel•les iguals, la inferior mú-
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Gramínies. G. 817. - Tríticum.

tica o amb una forta aresta, cariòpside oblongo-triangular, que no es desprèn

de les glumel•les en batre-la.

Geografia. — Cultivada a les terres magres de muntanya. — Maig-J ni.

Triticum monocóccum

3,063. — T. monocóccum L.

(del grec [lóvoç, un, i ítóxxoç, gra, perquè les es-

pigiietes no solen tenir sinó un sol gra.)

Sinonímia. — Espelta ; cast., escanda ; fr.,

petit épeautre, engrain.

Tija de 4-8 dm, dreta, fistulosa, pubescent

als nusos, espiga petita (4-7 cm X 4-7 mm),

comprimida, densa, lluent, dreta, à'eix fràgil,

espiguetes transovoides, densament imbricades

formant dos rengles, cadascuna amb un sol gra,

rarament amb dos, aristades, glimies iguals,

transovades, carenades, truncades i bidentades, glumel•les iguals, la inferior

de la flor fèrtil amb una aresta llarga i fina, cariòpside ovoide comprimida, que

no es desprèn de les glumel•les en batre-la.

Geografia.— Cultivada a les terres flaques : Berga, Olot, i altres indrets de muntanya ;

a Vic i al Penedès en temps de Salvador. — Maig-J ui.

Triticum satívum

3,064. — T. satívum Lamk.

(del llatí sativus, saiiu, perquè és planta cul-

tivada.)

Sinonímia. — Blat, blat candial, xeixa; cast.,

trigo, trigo candeal, jeja, ; fr., blé, blé commun.

Tiges de 8-15 dm, dretes, solitàries o fascicu-

lades, fistuloses superiorment, amb les fulles

planes, linaers lanceolades, aspres, beines llises,

lígula curta, truncada, espiga subtetràgona,

dreta, penjant a la maturitat, de raquis no

fràgil, espiguetes imbricades, ovoides, generalment quadriflores, la terminal

estèril, gluraes quasi iguals, amples, inequilàteres, ventrudes, truncades, mu-

cronades, carenades a la part superior, glumel•les quasi iguals, la inferior ovada,
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aristada o mucronada, la superior hicarenada, cariòpside ovoido-oblonga, que

es desprèn de les glumel•les en batre-la.

Geografia. — Cultivada, especialment la raça d'espiguetes arestoses (T . aestivum L.).

i, sobretot en alguns indrets del Vallès i del Penedès, el blat tosell, tosella (T . hybernum
L.) — Juny-Jul.

3,065. — T. túrgidum L.

(del llatí turgidus, inflat, al•ludint a la forma del

gra.)

Sinonímia. — Blat bojal, blat gros ; cast.,

trigo arisnegro, redondillo o moruno
; fr., blé

barbu.

Tija robusta, plena superiorment, fulles am-
ples, espiga suhquadranguiar , de raquis no fràgil,

espiguetes ± imbricades, curtes, tan amples
Triticum túrgidum com llargues, glumes ovades, truncades, mu-

cronades, carenades des de la base, glumel•les

quasi iguals, la inferior ovada, amb una llarga aresta, a vegades caduca a la

maturitat, cariòpside ovoide, inflada gibosa.

Geografia. — Cultivada a la falda de Sant Llorenç del Munt i en alguns terrenys del

regadiu, per a coure'l com l'arròs un cop net del pericarpi. —• Maig-Jul.
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Gènere 8i8. — EREMOPYRUM Ledeb.

(Del grec ïp-rtii-ot;, enn, desert, i Ttupó.;, blat, perquè són plantes que solen fer-se a les terres

ermes o desèrtiques.)

Espiguetes sèssils, solitàries i alternes, compostes de 3-9 flors, obertes du-

rant l'antesi, en espiga dística, glumes iguals, més curtes que les flors, compri-

mides, ventrudes a la base, inequilàteres, lanceolades alenades, flors superiors

masculines, glumella inferior comprimida, carenada, lanceolada alenada,

aristada, la superior bífida, tres estams, estigmes sèssils, plumosos, cariòp-

side linear oblonga, semicilíndrica, acanalada en la cara interna, peluda a

l'àpex, adherent. Herbes perennes, amb rizoma serpentejant, multicaules, i

tiges dretes o ascendents, de 2-4 dm, primes, rígides, nuessuperiorment, amb les

fulles glauques, convolutes filiformes, beines pubescents, lígula curta, truncada.

3,066. — E. cristàtum Ledeb.— Agro-

pyrum cristàtum P. de B. — Cóstia cris-

tata Willk.

(de cristatus, crestallut, per la forma de les espi-

guetes; Costia, gènere fet per Wülkomm a honor

d'Antoni Cebrià Costa, professor de botànica a

la Universitat de Barcelona el segle passat.)

Eremopyrum cristàtum

Geografia. — Terres guixenques i calcàries de Balaguer, Gerp, Les Avellanes, Palau,

TartaüU, Sanaüja, Ponts, etc, del Segrià i la Segarra ; CastellfoUit de Riubregós (Puigg. !,

Puj., C. !)
—-iJuny-Ag.
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Gènere 819. — AGROPYRUM P. B.

(Del greo iypó^, camp, i Tcjpót;, blat, ha d'entendre's blat silvestre.)

Espiga simple, dística, composta d'espiguetes solitàries, sèssils en les ex-

cavacions del raqnis i paral•leles a aquest, comprimides, de 3-10 flors, la supe-

rior o les dues superiors ordinàriament masculines, glimies més curtes que les

flors, quasi iguals, un poc coriàcies, oblongues o lanceolades, còncaves, ine-

quilàteres, carenades, generalment mútiques, glumel•les quasi iguals, la in-

ferior lanceolada, còncava, equilàtera, truncada i breument pestanyosa a

l'àpex i a les carenes, tres estams, estigmes sèssils, plumosos, cariòpside ±
adherent, canaliculada a la cara interna. Herbes perennes, amb rizoma gene-

ralment serpentejant i fulles planes o convolutes, lígula curta i tnincada.

I
Nervis foliars fins 3,067. A. répens

) Nervis foliars gruixuts 2

I
Fulles pubescents per sobre, raquis trencadís 3,068. A. júnceum

j
Fulles aspres per sobre, raquis no trencadís 2

I Glumes amplament i obliquament truncades . 3,069. A. glàucum
^ |Glumes no amplament truncades, espiga fluixa i comprimida . . 4,

í Fulles planes, planta de les terres de l'interior 3,070. A. campestre
^

I
Fulles canaliculades, planta del litoral . . . 3,071. A. acútum

3,067. — A, répens P. B.

(és el Triticum radice repente de la Flora Lap-
ponica, de Linné, dit així pel rizoma serpente-

jant.)

Rizoma llargament serpentejant, que fa esto-

lons subterranis bhincs i tiges de 4-12 dm, dretes

o ascendents, no fasciculades, fulles verdes o,

algunes vegades, glauques, planes, linears acu-

minades, llises per sota, aspres per sobre, de

nervis poc marcats a l'estat fresc, fins i un poc

separats en les fulles seques, espiga dreta o pen-

jant a l'àpex, amb el raquis no fràgil, espigue-

tes dístiques, aproximades imbricades, més llar-

gues que els entrenusos, comprimides, cuneïformes, de 4-6 flors, glumes iguals
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als dos terços o als tres quarts de l'espigueta, lanceolades, acuminades i més
rarament mucronades o aristades, glumel•les iguals, la inferior sempre aguda,

mútica, mucronada o aristada.

var. aristdtum Husn. •— Glumes i glumel•les inferiors aristades.

Geografia. — Llocs cultivats o incultes, vores de camins, bardissars : Empordà, fins

a Segaró (Vay.) ; Girona, Castelló d'Empúries (Bub.), Comarca d'Olot (Bolòs Hb., ex

Vay.) ; la Cerdanya (vSen. !), VaU d'Aran, Bezins (C. et S.). La var. arisiatuni Husn., a
Montserrat, camí de Santa Cecília. — Jimy-Ag.

Agropyrum júnceum

3,068. — A. júnceum P. B.

(per les fulles ± convoluies, junciformes.)

Rizoma profundament i llargament serpen-

tejant i tija de 3-7 dm, dreta o ascendent, fulles

glauques, planes, canaliculades, alenades a l'à-

pex, puhescenis per sobre, amb nervis prominents

,

espiga llarga, dreta, fluixa, rígida, de raquis

trencadís, espiguetes separades, a vegades més

curtes que els entrenusos, grosses, de 5-8 flors

mútiques, glumes obtuses o truncades, amb 9-11

nervis, iguals als dos terços de la longitud de

l'espigueta, glumel•les desiguals, la inferior més

llarga i sovint emarginada mucronada.

var. parvispica Costa — S'aparta del tipus per les espiguetes menors i les

glumes la meitat més petites que aquelles.

Geografia, — Al litoral de can Tunis = Fuis al Masnou, Teià, etc. ; Sant Carles de la

Ràpita, Alfacs (Costa, la var. parvispica) ; Badalona, Empordà, fins a Maià, Segaró, etc.

(Vay.). — Juny-Ag.

3,069. — A. glàucum Roem. et Sch.

(per les fulles glauques.)

Rizoma serpentejant i tiges de 4-8 dm, dretes,

no fasciculades, fulles glauques, planes, després

plegades convolutes, aspres a la cara superior,

amb els nervis sortits quan les fulles són seques,

espiga llarga i fluixa, d'eix aspre, no fràgil, es-

piguetes bastant separades, més llargues que

els entrenusos, ovades oblongues, comprimides,

de 2-3 flors mútiques, glumes molt amplament

i molt obliquament truncades, escarioses al marge,
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amb 5-7 nervis, quasi iguals a la meitat de l'csfigueta, glumel•la obtusa, mu-
cronulada.

Geografia. — Vores dels camps, turons i llocs pedregosos : Montalegre ; Cabanes (Sen.);
Canet, Prats, etc. (Gaut.) — Jiiny-Set.

3,070. — A. campestre Gren. et Godr.

(perquè es fa als camps.)

Rizoma serpentejant i tija de 5-12 dm, dreta

o ascendent, fulles glauques, dístiques patents,

planes i a la fi convohttes alenades a la punta,

aspres per sobre, amb els nervis sortits i acos-

tats en les fulles seques, beines glabres, espiga

llarga, dreta, d'eix aspre, no fràgil, espiguetes

bastant acostades, més llargues que els entre-

nusos, ovades, poc comprimides, de 5-9 flors

mútiques, glumes subobtuses, amb 5-7 nervis,

mucronades o un poc aristades, quasi iguals a

la meitat de l'espigueta, glumel•la obtusa, mucronada o breument aristada.

var. Pouzolzii Loret — Espiga prima, linear, amb espiguetes petites,

només amb 2-3 flors.

Geografia. — Terres cultivades i incultes, rases, vores de camins : Al Vallès, Penedès,
Bages, etc. ;

general a Catalunya, segons creiem. La var. Pouzohii Loret, a \'aUirana

(Sen. !) — Maig-Ag.

Agropyrum campestre

3,071. — A. acútum Roem. et Sch.

(per tenir les glumes agudes, i les glumcl•les viés

agudes que les de /'Agropyrum junceum.)

Rizoma llargament serpentejant i tiges de 3-8

decímetres, dretes o ascendents, fasciculades,

fulles d'un glauc verd, canaliculades i després

convolutes alenades, rígides, aspres, amb els

nervis sortits per sobre, espiga llarga, compri-

mida, fluixa, d'eix poc fràgil, espiguetes un poc

separades de l'eix, més llargues que els entre-

nusos, comprimides, de 4-9 flors mútiques,

glumes subobtuses, amb 5-7 nervis, iguals a

una meitat o ais dos terços de l'espigueta. glumel•la generalment obtusa i

emarginada, mucronulada.

Geografia. — Arenys del litoral : can Tunis = Sant Pere Pescador (Llen. !) ; de Salces

a Portvendres (Gaut.) — Juny-Set.

Agropyrum acútum
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Gènere 820. — GOULÀRDIA HUSN.

(Gènere dedicat per Husnot al seu amic i company d'excursions Doctor Goulard.)

Espiga simple, dística, composta d'espiguetes solitàries, sèssils, alternes,

paral•leles al raquis, oblongo-lanceolades, poc comprimides, de 2-5 flors aris-

tades, glumes més curtes que les espiguetes, quasi iguals, oblongo-lanceolades,

còncaves, equilàteres, agudes, aristades, amb 3-5 nervis, glumel•les iguals o

quasi iguals, la inferior lanceolada, còncava, arisiada, quinquenèrvia, la su-

perior obtusa, no escotada, breument pestanyosa a les carenes, tres estams,

estigmes sèssils, plumosos, cariòpside oblonga, plana a la cara interna, peluda

a l'àpex. Herbes perennes, de rizoma fibrós, fulles planes, aspres en ambdues

cares.

Espiguetes de 12-14 mm (descomptada l'aresta), glumes amb 3-5 nervis,

més curtes que les flors, fulles planes .... 3,072. G. canina.
Espiguetes quasi de 20 mm, glumes amb 7-9 nervis, quasi iguals a

les flors, fulles a la fi convolutes . . . 3,073. G. panorniitana.

3,072. — G. canina Husn. — Agropy-

rum canínum Roem. et Sch.

(és un dels Gramen caninum dels autors prelin-

neans, anomenats caninum per haver-los cregut

recercats fels cans a fi de provocar-se el vòmit.)

Tija de 5-10 dm, dreta, fulles verdes, planes,

blanes, espiga llarga, prima, dreta, penjant a

la maturitat, de raquis no fràgil, espiguetes

linears el•líptiques, de 12-14 nim, amb 3-5 flors,

glumes iguals, trinèrvies o quinquenèrvies, es-

tretament escarioses al marge, una quarta part

més curtes que l'espigueta, glumel•la inferior li-

near lanceolada, obscurament bidentada i terminada en una aresta flexuosa

més llarga que ella.

Geografia. — Llocs herbosos i boscos ombrejats : Montserrat, prop dels Degotalls

;

Vall de Ribes = Tragurà, Camprodon, Vidrà, Olot (Vay.) ; Montgrony, Berga, Cabrera

(Sen.) — Juny-Ag.

Goulàrdia canina
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3,073- — G. panormitana Cad., comb,
nov.— Agropyrum panormitànum Pari.

(de Palerm, en llatí Panormus, on fou distin-

gida per primer cop aquesta espècie.)

Tija de 10-13 dm, amb les fulles a la fi con-

volutes, espiga dística, dreta, espiguetes de

prop de 20 mm, quinqueflores, glumes acumi-

nades, amb 7-9 nervis, profundament solcades

entre la nervadura, aspres, tan llargues com les

flors, glumella inferior acuminada, aristada,

amb l'aresta quasi igual a ella i ílexuosa.

Geografia. — Llocs ombrosos humits de les muntanyes : Berga, a Blancafort (Sen. !)

Maig-Jul.
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Gènere 821. — BRACHYPODIUM P. B.

(Del grec PpayJí, curt, i Ttóòtov, peuet, al•ludint a la curtedat dels peduncles

de les espiguetes.)

Espiga dística, aristada, fluixa, composta d'espiguetes curtament pedicel-

lades, solitàries en cada dent del raquis, cilíndriques comprimides, aplicades

a l'eix per una de les cares, de 6-25 flors, amb les glumes desiguals, subcoriàcies,

lanceolades agudes, multinèrvies, més curtes que les flors, glumel•les quasi

iguals, la inferior linear lanceolada, aristada o mucronada, la superior bicare-

nada, 2-3 estams, estigmes sèssils, cariòpside linear oblonga, canaliculada a

la cara interna, adherent, peluda a l'àpex. Herbes generalment perennes, de

fulles planes o convolutes, amb la lígula curta i truncada.

!

Planta anual, fulles planes, curtes, aresta més llarga que la glumeMa.

3,074. B. distàchyon.
Planta perenne 2.

í Rizoma fibrós 3.

I
Rizoma serpentejant 4.

l'Fulles planes, aresta més llarga que la glumel•la

3,075. B. silvàticum.
•^

' Fulles a la fi convolutes alenades, glumel•la mucronada.

3,076. B. mucronàtum.

CTija molt ramificada, fulles dístiques, aresta quatre vegades més curta

que la glumel•la 3,077. B. ramósum.
^

\ Tija simple o poc ramificada, fulles no dístiques, aresta tres vegades

més curta que la glumel•la 3,078. B. pinnàtum.

3,074. — B. distàchyon Roem. et Sch.

(del grec, 8'., dues, i arayoç, espiga ; és el Bromus
distachyos de Linné, dit així perquè aquest autor

conegué una forma amb dues espiguetes en cada

inflorescència.)

Anual, amb l'arrel fibrosa i la tija d'1-4 dm,

dreta, simple o ramificada, nua a l'àpex, pu-

bescent als nusos, fulles d'un verd esblanqueït,

curtes, planes, linears acmninades, rh peludes,

pestanj'oses, beines generalment glabres, espiga

dreta, ovoide, formada per 1-5 espiguetes lan-
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ceolades, acostades, de 6-25 flors, glumes llargament acuminades, a vegades

mucronades, gltiniel•les iguals, la inferior terminada en una aresta un poc més
llarga que ella.

Geografia. — Llocs secs i àrids : Ivitoral, Vallès, Penedès, Bages = Coll de Portell

(Pnigg. !), Molló (Vay.), Llers (Sen. !), Albera (Gaut.) — Maig-Juny.

3)075- — B. silvàticum Roem. et Sch.

(del llatí silvaticus, selvàtic, perquè es fa en llocs

emboscats.)

Perenne, amb rizoma curt, fibrós i tiges de

5-10 dm, dretes, primes, fasciculades, pubes-

cents als nusos, fulles d'un verd fosc, ampla-

ment linears (6-10 mm), llargues, planes, aspres,

espiga llarga i estreta, fluixa, un poc penjant,

dística, formada per 6-12 espiguetes sublinears,

glabres, de 5-15 flors, glumes desiguals, acumi-

nades aristades, glumel•les desiguals, la inferior

de les flors superiors amb una aresta més llarga que ella, la glumel•la superior

truncada.

Geografia. — Boscos i llocs ombrejats, herbosos : Idtoral, Vallès, Bages, Montserrat,

IMontsoliu = Berga, Viladrau (Costa), CastanyadeU (Masf. !), \'idrà, Olot, Giiilleries,

Segaró (Vay. !), Marinyac (C. et S.) — Juiíy-Set.

Brachypódium silvàticum

3,076. — B mucronàtum Willk.

(per la glumelia inferior mucronada.)

Perenne, amb rizoma fibrós i tija de 2-9 dm,

dreta, rígida, fulles glauques, llargues, llarga-

ment acuminades, dretes, al principi planes, a

la fi canaliculades o convolutes alenades, un

poc aspres per sobre, espiga dreta, fluixa, for-

mada d'espiguetes breument pedvmculades,

glabres, de 6-16 flors, glumes desiguals, lanceo-

lades, multinèrvies, glumel•la inferior molt ner-

vada, obtusa, mucronada, més llarga que la su-

perior.

Geografia. — Erms i llocs pedregoses, muntanyencs : Plana de Vic, prop de Gurb, etc.

(Masf.) ; comuna a Bages, Navàs, Balsareny, Viver, Moià, Calders, Rajadell, etc. (Font).

— Jmiy-Jul.

Brachypódium mucronàtum
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Gramínies.

Brachypodium ramósum

G. 821 - Brachypodium.

3.077. — B. ramósum Roem. et Sch.

(perquè, contràriament al que ocorre en la majoria

de les gramínies, aquesta és notablement rami-

ficada.)

Sinonímia. — Fenal, fenàs, llistó, cerverol

;

cast., lastón, fenazo.

Perenne, amb rizoma llargament serpentejant

i tiges de 2-5 dm, ascendents, molt primes, fas-

ciculades, molt ramificades i molt fvlloses a la

base, llargament nues a la part superior, fulles

glauques, curtes, esteses, distiques, convolutes

alenades, subjunciformes, amb nervis nombrosos i sortits, espiga curta, com-

posta d'1-5 espiguetes bastant acostades, espiguetes sublinears, de 6-20 flors,

glumes lanceolades, agudes, amb 5-7 nervis, glumel•les iguals, la superior

escotada, la inferior lanceolada, aguda, aresta igual a un quart de la glumel•la.

[3 planifólium Pau — Fulles en llur majoria planes.

Geografia. — Marges dels camps i vinyes, en llocs àrids : Litoral, Vallès, Penedès,

Bages et alibi. La p planifólium Pau a Montserrat = Vessants del Tibidabo (Sen. !)
—

Maig-Jul.

3.078. — B. pinnàtum P. B.

(del llatí pinnatus, piunat, perquè les espiguetes

s'arrengleren a banda i banda del raquis com les

barbes d'una penna.)

Perenne, amb rizoma llargament serpentejant

i tiges de 4-9 dm, dretes, simples o poc ramifica-

des a la base, fasciculades, pubescents als nusos,

fulles d'un verd clar o glaucescents, no distiques,

linears, llargues, ± conduplicades però no con-

volutes, amb els nervis desiguals, els uns separats

i sortits i els altres, més nombrosos, de poc relleu,

espiga llarga, dreta o un poc penjant, dística,

formada per 6-12 espiguetes bastant separades, alternes, sublinears, pubes-

cents o peludes, de 8-12 flors, glumes desiguals, agudes, glumel•les desiguals,

la superior obtusa, la inferior terminada en una aresta igual a un terç de la

seva longitud.

Raça B. caespitósiím Roem. et Sch. — Planta més prima, més cespitosa,

amb rizoma breument serpentejant, tiges més curtes, fidles més estretes, es-

piguetes més petites, de 5-7 flors, aresta igual a la meitat de la glumella.

Brachypodium pinnàtum
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Raça B. phoenicoides Roem. et Sch. — Tija més ramificada a la base,

fulles al principi planes, verdes per sobre i glauques per sota, a la fi convolutes

cilíndriques, piinxants, amb els nervis tots iguals i sortits, espiguetes grans,

glumel•la inferior un poc mas llarga que la superior, amb l'aresta 4-5 vegades

més curta que ella.

Geografia. — Llocs pedregoses, àrids, vores de camins, boscos, bardissars : Vallès,

Bages, on predomina la raça phoenicoides Roem. et Sch. La raça caespUosiiin Roem. et

Sch., a Ripoll (Sen.) — Jimj'-Jul.

híbrid

X B. Paui Sennen = B. distachyon x B. ramosum. — Tiges i fulles del

B. ramosum, espiga del B. distachyon. — Olivars de Llers i de Molins, a

l'Empordà ; vessants del Tibidabo (Sen. !) — Juny.
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Gènere 822. — LOLIUM L.

(Lolium és el nom llatí d'una mena de zitzània.que els autors han identificat amb el jiill.)

Espiga simple formada d'espiguetes solitàries, sèssils a les dents del raquis

i aplicadas a ell pel costat, dístiques, comprimides, de 3-25 flors, una glimia

sola excepte en l'espigueta terminal, generalment més curta que la flor, linear

lanceolada i amb 5-7 nervis, glmnel•les iguals o quasi iguals, la inferior mútica

o aristada, quinquenèrvia, la superior bidentada i bicarenada, pestanyosa,

tres estams, estigmes sèssils, plimiosos, cariòpside adherent, oblonga, convexa

per la cara externa, un poc canaliculada a la cara interna. Herbes perennes o

anuals, de fulles planes, amb la lígula curta i truncada.

í Plantes perennes, rizoma fibrós i fascicles de fulles estèrils. . . 2

I
Plantes anuals, amb arrel fibrosa, sense fascicles de fulles estèrils. 3

JP'ulles joves conduplicades, flors mútiques . . 3,079. L. perenne
P'ulles joves enrotUades per les vores, flors aristades.

3,080. L. itàlicum

ÍGluma tant o més llarga que l'espigueta . 3,081. I . temuléntum
jGluma més curta que l'espigueta 4

|Espiguetes de 3-9 flors, glumel•la mútica . . . 3,082. L. rígidum
'Espiguetes de 5-25 flors, glumel•la llargament aristada.

3,083. L. multiflórum

3,079- — L. perenne L.

(perquè, contràriament al que ocorre en el Lolium

per antonomàsia, el full, aquest és perenne.)

Sinonímia. — Ray-grass (angl.) ; cast., ballico.

Vivaç, amb rizoma fibrós i tiges d'i-6 dm,

dretes o ascendents, mesclades amb fascicles

estèrils de fulles, aquestes al principi condupli-

cades, després planes, llises, espiga llarga, am-

pleta, amb espiguetes aplicades a l'eix des de

la floració, lanceolades oblongues, més llargues

que els entrenusos, de 3-10 flors lanceolades,

mútiques, gluma subobtusa, més curta que l'espigueta, glumel•la inferior mem-

branosa, lanceolada, mútica.

Lólium perenne
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P tènue Schrad. — Espiga prima i fltiixa, quasi alenada, espiguetes de 3-4
flors.

Y cristdtum G. et G. — Espiga ovada, ampla, formada d'espiguetes conti-

gües disposades en dos rengles.

Geografia. — Prats, pastuies, vores de camins : Al litoral, Vallès, Penedès, Bages
et alibi, el tipus i la |3 tènue Schrad. l,a y cristatum G. et G. = L. cristatum Pers., a Terrassa,

en algima vinya, amb el tipus. — Maig-Ag.

3,080. — L. itàlicum A. Braun; sub-

esp. de l'anterior apud Rouy

(perquè vïu a Itàlia.)

Difereix del Loliíim perenne per ésser, a ve-

gades, biennal o plurianual, i aleshores sense

fascicles estèrils de fulles, però quasi sempre

perenne, amb les tiges més altes (a vegades de

més d'un metre), un poc aspres, per les fulles

més amples, ordinàriament convoliiies quan són

joves, a la fi planes, espiguetes esteses quasi en

angle recte durant l'antesi, de 5-12 flors aristades,

per les glumes iguals a la meitat de l'espigueta,

amb una aresta generalment igual a la glumelia en les flors del mig i superiors,

per les glumel•les més desiguals, la superior més curta que la inferior, llargament

pestanyosa.

Geografia. — Prats i camps cultivats : Parc de Barcelona, subespontània = La Ce-

llera (Cod. !) — Maig-Set.

Lólium it&licum

3,081. — L, temuléntum L.

(del llatí temulentus, embriac, per la seva grana

nociva, embriagadora.)

Sinonímia. — Juli, zitzània ; cast., cizana,

joyo
; fr., ivraie.

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

de fulles amplament linears (5-10 mm d'ample),

consistents, glabres, espiga dreta, llarga, ro-

busta, espiguetes sempre aplicades contra el

Lólium temuléntum raquis, iguals als cutrcnusos o més llargues, de

4-10 flors, llargues de 4-10 mm, el•líptico-oblon-

gues, a la fi inflades, glumes tan llargues com l'espigueta més llargues, glumelia

inferior aristada o mútica.
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Gramínies. G. 822. - Lólium.

a macrochaétum A. Braun. — Aresta forta, recta, més llarga que la glu-

mel•la.

Geografia. — Sembrats i cultius, principalment de blat : Litoral, Vallès, Bages, Pe-

nedès et alibi. — Maig-Jul.

3,082. — L. rígidum Gaud.

tum Presl

L. stríc-

(del llatí rigidus, rígid, a causa de la rigidesa

de les tiges.)

Anual, amb tiges de 2-5 dm, dretes o ascen-

dents, fasciculades, aspres superiorment, fulles

linears acuminades, planes, glabres, beines un

poc inflades, espiga linear, comprimida, d'espi-

guetes amples, curtes, amb 3-7 flors, dístiques,

esteses durant l'antesi, després aplicades contra

el raquis, un poc més llargues que els eutrenusos,

flors generalment miitiques, gluma igual, al-

menys, a les tres quartes parts de l'espigueta, obtusa, entera o escotada, amb 5-7

nervis, glumel•la inferior obtusiííscula.

P marítimum G. et G. — Planta robusta, espiga alenada.

Geografia. — Camps cultivats : Terrassa = Montsolí, Osor, etc. ; Guillaries, Figueres,

Castelló d'Empúries (Vay.) La fi maritimum G. et G., als camps de Gavà, Roses, etc. —
Maig-Ag.

3,083. — L. multiflórum Lamk. — L.

perenne subesp. L. multiflórum Husn.

(del llatí multiflorus, multiflor, alludint al gran

nombre de flors de les espiguetes.)

Anual, amb les tiges de 5-12 dm, dretes o

ascendents, robustes, fulles d'un verd franc,

linears acuminades, aspres superiorment, planes,

espiga llarga, amplament linear, de 2-5 dm,

d'espiguetes dístiques, esteses durajtt l'antesi,

estretes, llargues, de 15-25 flors normalment

totes arisiades o almenys les superiors, gluma

acuminada, septemnèrvia, igual a un terç a la meitat de l'espigueta.

Geografia. — Camps cidtivats : Indicada a Narbona, Montpeller, i en alguna altra

localitat fronterera, és possible la seva existència a Catalunya. — Maig-Ag.

Lólium multiflórum
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Gènere 823. — NARDURUS RCHB.

(De Nardtis i oòpi, cua, per la infloiescència allargada i semblant a la del Naidus síricia.)

Espiga simple, unilateral almenys a la part superior, composta d'espigue-

tes breument pedicel•lades, aplicades contra el raquis, ovoido-oblongues, di-

latades a l'àpex després de la floració, de 3-7 flors fàcilment caduques a la

maturitat, flors aristades, rarament mútiques, glumes molt desiguals, la in-

ferior la meitat més curta, uninèrvia, la superior acuminada, trinèrvia, glu-

mel•les iguals, la inferior acuminada, quinqueiièrvia, la superior bicarenada,

tres estams, estigmes sèssils, plumosos, cariòpside adherent, oblonga, convexa

a la cara externa i còncava canaliculada a la interna, glabra. Herbes anuals,

d'arrel fibrosa i tiges de 5-40 cm, dretes o ascendents, nombroses, primes.

Nardurus unilateralis

3,084. — N. unilateralis Boiss.

tapódium unilaterale Griseb.

Ca-

(unilateralis, per les espiguetes toies decantades

cap a una banda, formant una inflorescència

unilateral.)

var. múticiis Koch — Espiguetes general-

ment més petites, flors mútiques o breument

mucronades.

Geografia. — Llocs secs i àrids : Terrassa, a la Riera del Palau = Al Miracle, Riner

(Marcet !). Empúries (Llen. I) ; Albera, vall de l'Aglí i vaU de la Tet, fins a Mosset i a la

Font de Cóms (Gaut.). La var. muticus Koch, a Empiiries (Llen. !) — Maig-Jmiy.
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Gènere 824. — CATAPODIUM LlNK

(Del grec xaxà, sota, i tcóSiom, peuet, pedicel ; comparant el mot amb Brachypodium ens

decantaríem a crem-e que aquí es vol indicar mia major curtedat dels pedicels, una pe-

titesa més acusada.)

Espiga simple, dística, d'espiguetes aplicades contra el raquis excavat,

breument pedicel•lades, constretes a l'àpex després de la floració, flors ovades

o bé oblongo-lanceolades, obtuses, generalment mútiques, glumes quasi iguals,

la superior obtusa, glumel•les iguals o poc desiguals, la inferior còncava, ob-

tusa, tres estams, estigmes sèssils, plumosos, cariòpside adherent o lliure,

oblonga o linear, còncava i ± profundament canaliculada a la cara interna,

glabra. Herbes anuals, d'arrel fibrosa, fulles planes o a la fi convolutes.

Tija dreta, prima, espiguetes alternes, distants . 3,085. C. tenéUum.
Tija prostrada ascendent, bastant gruixuda, espiguetes dístiques i

unilaterals, molt acostades 3,086. C. loliàceum.

3,085. — C. tenéllum Trab. — C. Ha-
lleri Rchb.—Nardurus Lachenàlii Godr.

(del llatí tenellus, delicat, finet, perquè, prenent

el nom de Linné, que féu un Triticum tenéllum,

és notable fer la seva fetitesa; Halleri, dedicada,

com tantes altres, al famós botànic suís Albrecht

von Haller ; Lachenàlii, en recordança del Prof.

Werner de la Chenal, que fou qui, havent descobert

aquesta planta a Suïssa, la va trametre a Haller.)

Tija d'1-5 dm, dreta, prima, glabra, purpu-

rescent als nusos, amb les fulles curtes, estretes,

planes i després convolutes, espiga verda o vio-

làcia, dreta, prima, espiguetes alternes, dístiques, distants, ovades, mútiques o

aristades, de 4-8 flors, glumes quasi iguals, trinèrvies, la superior ovada, suh-

obtusa, glumel•les iguals, la inferior ovada lanceolada, obtusa, pestanyosa a la

meitat inferior, quinquenèrvia.

a genuinum Rouy — Espiguetes de 4-7 flors, flors mútiques.

6 aristatum Rouy — Flors aristades.

Catapódium tenéllum
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FLORA DE CATALUNYA
Gramínies. G. 824. - Catapódium.

Geografia. — Boscos àrids, granítics o pissarrosos : Serralada superior del Vallès, Ter-

rassa, Obac, Caldes de Montbui, Montseny, ambdues varietats = Canet de Mar (Salv. !) ;

Vüamadal, Palau Sabardera (Sen. !) ; Albera, litoral de Leucata a Argelés (Gaut.) —
Maig-Juny.

3,086. — C. loliàceum Link — Des-
mazéria loliàcea Nyman — Scleropoa
loliàcea Gren. et Godr.

(és la Poa loliàcea de Hudson, dita així perquè

recorda els Lolium ; Desmazeria, gènere fet a

honor de Jean Baptiste Desmazières, autor d'una

agrostografia del Nord de França, 1812.)

Tija de 5-15 cm, prostrada ascendent, bastant

gruixuda, amb les fulles verdes, rarament vio-

làcies, acostades, planes, agudes, glabres, beina

de la superior bastant aproximada a l'espiga

i a vegades àdhuc envoltant-la a la base, espiga

verda o violàcia, ampla, dística unilateralment,

dreta, densa, espiguetes grans, aplicades obliquament contra el raquis flexuós

i carenat al dors, amb carena callosa, ampla i alta, aquelles amb 6-12 flors d'uns

2'5 mm, glumes quasi iguals, lanceolades, la superior subobtusa, trinèrvia,

glumel•les iguals, la inferior ovada o suborbicular, obtusa, amb dos nervis la-

terals bastant sortits.

Catapódium loliàceum

Geografia. — Roques, muralles i arenys del litoral : Blanes, a la Roca Palomera, arenys

de Santa Cristina = Can Timis (Puj. C. !), Badalona (Sen. !), Palamós, Sant Feliu de

Guíxols (Bub.), Albera, a Cotlliure (Gaut.) — Maig-Juny.

N. B. A aquesta espècie cal referir la planta que erròniament publicàrem com a

Desmazeria balearica en les Mem. de l'Acad. de Ciències de Barcelona el 1910.
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Gènere 825. — LEPTURUS BRAUN

(Del grec Xetitóí;, prim, i oüpoí, cua, per la inflorescència molt prima d'aquestes plantes)

Espiga cilíndrica, simple, prima, alenada, formada per espiguetes plano-

convexes, uniflores, solitàries, sèssils, allotjades a les excavacions del raquis

una o dues glumes quasi iguals, coriàcies, lanceolades acuminades, amb 5-7

nervis, generalment més llargues que la flor, glumel•les iguals, la inferior mem-
branosa, convexa, lanceolada acuminada, mútica, uninèrvia, la superior bi-

dentada i bicarenada, tres estams, estigmes suljsèssils, cariòpside linear oblon-

ga, glabrescent, convexa en ambdues cares. Herbes anuals, amb les fulles

planes o convolutes, lígula curta, truncada.

\

I
Espiguetes laterals amb una sola gluma, aplicades al raquis pel dors

de la glumel•la inferior, espiga cilíndrica alenada, recta, llarga.

3,087. L. cylíndricus.

/ Espiguetes totes amb dues glumes, aplicades al raquis pel costat de

I la flor 2.

! Espiga cilíndrica alenada, arquejada . . . 3,088. L. incurvatus.
Espiga linear alenada, prima, recta o un poc arquejada.

3,089. L. filiformis.

3,087. — L. cylíndricus Trin. — Mo-
nerma cylíndrica Coss.

(per la inflorescència cilíndrica.)

Tiges d'1-4 dm, dretes o ascendents, fascicu-

lades, ramificades a la base, fulles estretes, pla-

nes, que es tornen canaliculades o convolutes,

agudes, llises, glabres, espiga cilíndrica alenada,

molt llarga, dreta, fràgil, espiguetes lanceolades

alenades, allotjades en les excavacions del ra-

quis, aplicades pel dors de la glumel•la inferior,

a penes més llargues que els entrenusos, dues

glumes a l'espigueta terminal i una a les laterals,

lanceolades acuminades, esteses durant l'antesi i després aplicades, glumel•la

inferior lanceolada acuminada, uninèrvia, la superior bicarenada o bidentada.

Lepturus cillndiicus
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FLORA DE CATALUNYA
Gramínies. G. 825. - Lepturus.

Geografia. — Llocs arenoses herbosos del litoral : Prat de Llobregat, abundant al

peu de la torre del senyor Bertran, 27 de juny del 1906 legi = Llers (Sen. !) ; Narbona,

Montpeller (Husn.) — Abr.-Juny.

3,088. — L. incurvatus Trin.

(del llatí incurvatus, encorbat, per la forma ar-

cada de la inflorescència.)

Tiges de 5-30 cm, prostrades ascendents, ar-

quejades, fasciculades, fulles planes, que es tor-

nen canaliculades o convolutes, estretes, linears,

agudes, un poc aspres, espiga cilíndrica alenada,

arquejada, fràgil, amb les espiguetes lanceolades

alenades, aplicades al raquis pel costat de la

flor, més llargues que els entrenusos, dues glu-

mes a totes les espiguetes, més llargues que la

flor, quasi iguals, linears lanceolades, acumina-

des, escarioses al marge, amb 5-7 nervis, glumelles iguals, la inferior lanceo-

lada aguda, uninèrvia, la superior bidentada.

Geografia. — Llocs arenosos herbosos : Al litoral. Can Tunis ; al Vallès, Terrassa ;

Sant Julià d'Altura ; Bages, Castellgalí, a l'horta de PlaneU = Freqüent a la costa ; a les

miu-aUes de Barcelona (Salv. !) ; s'estén a altres punts de la costa (Costa) ; prats i mu-
ralles de Roses (Vay.) ; Fortianell (Queralt !)

— Maig-Juny.

Lepturus incurvatus

3,089. — L. filiformis Trin. — L. grà-

cilis Crep. — 7 gracilis Rouy de l'ante-

rior, apud Rouy.

(per la inflorescència molt fina, quasi filiforme.)

Hom la diferencia de l'espècie anterior per

ésser planta molt me's prima en totes les seves

parts, per les tiges filiformes, de 5-40 cm, dretes

o ascendents, fasciculades, ramificades, per les

fulles molt aspres per sobre, per l'espiga dreta

o lleugerament arquejada, prima, alenada, amb
les gliunes no més llargues que la flor o a penes

ultrapassant-la i les espiguetes més petites.

Geografia. — Arenys herbosos humits del Utoral : Prat de Llobregat, al peu del Llac

de la Ricarda = Empíiries (Llen. !) ; Sorrals, entre Castelldefels i Viladecans (Jover !) ;

prats i platges de Roses i Castelló (Vay.) ; de Salces a Argelés (Gaut.) — Maig-Juny.

Lepturus filiformis
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Gènere 826. — PSILURUS TRIN.

(Del grec <\i0.6<^, fi, i '/jpà, cua, al•ludint a l'extrema finor de la inflorescència.)

Espiga simple, molt llarga, filiforme, dreta, flexuosa o arquejada, fràgil,

formada d'espigiietes sèssils allotjades en les excavacions del raquis, un poc

separades, lanceolades alenades, amb 1-3 flors, la inferior herniafrodita, les

altres estèrils o rudimentàries, gluma lateral única (en l'espigueta terminal

dues glumes curtes i desiguals), molt petita, 5-6 vegades més curta que la flor

inferior, ovada aguda, glumel•les iguals, la inferior coriàcia, aristada, uninèr-

via, la superior bicarenada i bidentada, aspra a les carenes, un sol estam, es-

tigmes subsèssils, plumosos, cariòpside lliure, linear, convexa a la cara externa,

canaliculada a la interna. Herbes anuals, amb tiges d'1-3 dm, dretes o genicu-

lades erectes, filiformes, fasciculades, fulles

curtes, convolutes setàcies, beina superior ro-

dejant la base de l'espiga, lígula curta i

truncada.

3,090.— P. nardoídes Trin.

tatus Duv. - Jouve

P. aris-

(nardoides, semblant al Nardus, l'espècie següent,

aristatus, -per les arestes de les flors.)

Geografia. — Llocs secs i arenosos : Riera de Terrassa = Montcada (Costa), Tibidabo

(Sen.) ; Anglès, Santa Coloma de Farners, Roses, Castelló, Gavà, etc. (Vay.) ; Cotlliure

(Gaut.) — Maig-Jimy.

296



FLORA DE CATALUNYA

Gènere 827. — NARDUS L.

(Nardus, en Dioscòrides i en altres autors de l'antiguitat, és el nom d'iuia arrel o rizoma

molt fibrós i aromàtic, que venia d'Orient, i Linné l'emprà per a constituir un gènere

de gramínies en el qual resta inclús el Nardus gangitis spuria narbonensis, de L'Obcl.)

Espiga dreta, unilateral, prima, fluixa, un poc fràgil, formada de dues

rengles d'espiguetes blavenques, alternes, sèssils en les excavacions dei raquis,

lanceolades alenades, uniflores, aristades, glumes nul•les, reduïdes a una dent

a la base de les excavacions, glumel•les desiguals, la inferior coriàcia, lanceo-

lada linear, trígona carenada, aristada, la superior més curta, entera, tres

estams, un sol estigma molt llarg, terminal, cariòpside linear trígona, atenuada

en una punta alenada formada pei l'estil persistent durant llarg temps, lliure,

convexa a la cara externa i canaliculada a la interna. Herbes perennes, amb e!

rizoma fornit de moltes arrels gruixudes, mul-

ticaule, tiges d'1-4 dm, dretes, primes, fasci-

cidades, amb un sol nus, nues superiorment,

febles, glauques, fulles convolutes setàcies, rí-

gides, amb beines esquamifomies, acanalades.

3,091. N. stricta L.

(del llatí strictus, rígid, fer la rigidesa de les

fulles.)

Geografia. — Pastures de les muntanyes silícies : Montseny, prats de Santa Fe ; Núria,

altiures de Coma de Vaca = Rasos de Peguera ; Pireneus orientals i ports dels Pireneus

centrals, les Maleïdes (Zett., Costa) ; Molló, Rocabnma, Coll de Bemadell (Vay.) ; del

Canigó fins a la Cerdanya, i des del Carlit fins als límits d'Andorra (Gaut.) ; Pla de Beret

(C. et S.) — Maig-Ag.
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Gènere 828. — GAUDÍNIA P. B.

{Gènere dedicat a honor de Jean Gaudin, cèlebre botànic suís autor de VAgrostologia

Helvètica, París, 1811.)

Espiga simple, estreta, llarga, articulada, fràgil, d'un verd pàl•lid, formada
d'espiguetes dístiques, comprimides, sèssils a les excavacions del raquis, de
4-10 f.ors hermafrodites distanciades, estipitades i arestoses, glumes desiguals,

més curtes que les flors, amb 3-9 nervis, glumel•les membranoses, un poc des-

iguals, la inferior aristada, acuminada, bidentada, multinèrvia, aresta genicu-

lada torçada, inserida en el terç superior del dors, tres estams, dos estigmes

curts i plumosos, cariòpside lliure, el•lipsoide, canaliculada a la cara interna.

Herbes anuals d'arrel fibrosa i tiges de 2-8 dm,

dretes o ascendents, fasciculades, fulles linears,

acuminades, blanes, planes, ± peludes àdhuc

les beines, lígula curta truncada obliquament.

3,092. — G. fràgilis P. B.

(del llatí fràgilis, fràgil, per la inflorescència

trencadissa.)

Geografia. — Ivlocs herbosos, vores de camins i de

camps : Palautordera = La Cellera (Cod. !) ; Canip-

many, Vilarnadal, Figueres, Castelló d'Empúries,

Roses, etc. (Vay.) ; Albera i Plana del Rosselló

(Gaut.) — Maig-Ag (i).

Gaudinia fràgilis

(i) La darrera quartilla d'aquest original de CaJevall duu la data dtl 7 de gener del 1918 (F. Q.)

f
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FLORA DE CATALUNYA

GIMNOSPERMES <»

{Fulles oposades o verticillades 2.

Fulles esparses o de dues en dues dins una beina comuna. ... 3.

/Fulles oposades, molt petites i escasses, mates molt ramificades, de

i rames verdes, primes, articulades 137. Efedràcies.
< Fulles oposades, petites i molt nombroses, imbricades, o bé verticilla-

/ des i aciculars, arbustos o arbres de rames adultes no verdes. . .

y
139. Cupressàcies.

/Fulles linears o aciculars, sèssils, inflorescències femenines amb nom-
broses flors, sements protegides per escames coriàcies o llenyoses

reunides en una pinya 138. Abietàcies.

j
Fulles linears, breument peciolades, inflorescències femenines reduïdes

a una sola flor uniovulada, sement envoltada per una cúpula car-

nosa, vermella 140. Taxàcies.

Família 137. — EFEDRÀCIES LlNK

{Del gènere Ephedraj

A Catalunya aquesta família no està representada sinó pel gènere se-

güent :

Gènere 829. — ÉPHEDRA L.

(Nom emprat per Plini per a designar una mena de liana afilla que els autors han iden-

tificat amb una trompeta.)

Flors masculines amb vuit estams sinandres cadascuna, és a dir, soldats

en un filament amb un sol cos anterífer al capdamunt, rodejades d'un periant

rudimentari format per dues peces bracteiformes oposades i concrescents,

les flors disposades a banda i banda de l'eix de la inflorescència l'una enfront

de l 'altra i a l'axil•la de sengles bràctees formant aments ovoides d'escàs

nombre de flors, les femenines reduïdes a un sol òvul dins una cúpula utri-

culiforme, amb el tegument prolongat en un tub exert en forma d'estil eixam-

(i) No s'ha trobat cap manuscrit del Dr. Cadevall referent a les gimnospermes. Aqacst capítol él original del Doctor

Font i Qaer.
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Efedràcies. G. 829. - Éphedra.

plat a l'àpex, les flors, de dues en dues, a l'extrem d'un pedicel curt amb
3-4 parells de bràctees esquamiformes oposades i connades, les dues superiors

més grans, sements de coberta ± endurida, coriàcia, planoconvexes, vol-

tades per les bràctees més pròximes persistents, acrescents i carnoses, for-

mant com una mena de baia subglobvilosa, vermella. Mates dioiques, de

o'50-i m, no resinoses, quasi afilles, de tiges molt ramificades, primes, equi-

setiformes, nuoses, amb els entrenusos de 2-4 cm, articulades, de fulles molt

menudes i escasses, oposades, concrescents en

una beina de 2-3 mm bidentada a l'extrem

superior.

3,093. — E. distàchya L.

(del grec Síç, dos, i ori^oç, espiga, alludinf

a les inflorescències femenines sovint geminades.)

Sinonímia. — Trompera ; cast., belcho
; fr.,

raisin de mer.Éphedra distàchya

Geografia. — Collades i marges argilosos, saUns, de l'interior, i arenys del litoral

:

Lleida, Balaguer, Gerp, Les Avellanes (Costa), Les Borges Blanques, AhnaceUes, Raï-

mat, etc. (F. Q.) ;
platja de Castelló d'Empúries (Semien!), litoral de Salces a Port-

vendres (Gaut.) — FI. abril-maig ; sements, jul.-agost.

N . B. — A les muntanyes calcàries de l'occident de Catalunya hom podria cercar

l'E. nebrodensis Tineo, fàcil de distingir per les rames més fines, amb els entrenusos

més curts (1-2 cm), i, sobretot, per les inflorescències femenines uniflores ; viu a les

mvmtanyes d'Aragó. A Barcelona els jardiners cultiven l'E. altíssima Desf., Uana de

tiges Uargues i primes, flexuoses, originària de l'Àfrica del Nord.
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Família 138. — ABIETACIES A. RiCH.

(Del gènere Abies.)

Flors masculines axil•lars, amentàcies, amb nombrosos estams, reunides

en inflorescències espiciformes, estams formats per una escama amb dos

sacs pol•línics en la cara externa, les femenines amb dos òvuls cadascuna

a l'axil•la d'una bràctea i protegits per una escama seminífera que sovint ul-

trapassa aquella, reunides en inflorescències en forma de pinya, sements

de coberta més o menys endurida, proveïdes d'una ala membranosa i amb
4-12 cotilèdons. Arbres monoics, resinosos, de tronc dret i branques verti-

cil•lades, més o menys patents, amb les fulles alternes, sèssils, estretes, linears

o aciculars.

Fulles linears, isolades, pinyes que es desfan en madurar, amb les bràc-

tees un poc més llargues que les escames seminíferes, tant les unes

com les altres primes, coriàcies o subllenyoses . . . 830. Abies.

Fulles aciculars, reunides de dues en dues dins una beina basilar, pinyes

persistents en madurar, amb les bràctees atrofïades i les escames

seminíferes gruixudes i llenyoses 831. Pinus.

Gènere 830. — ABIES MILL.

(Nom llatí de l'avet.)

Cons o pinyes de maduració anual, que es desfan en la maturitat deixant

l'eix sobre la rama en què s'insereixen, allargats, oblongs, de 12-15 X 3-4 cm,

erectes, amb les escames seminíferes arrodonides en forma d'arc de cercle

superiorment, amplament cuneïformes en la part inferior, ultrapassades en

madurar les pinyes per les bràctees acuminades i de punta reflexa, tant les

unes com les altres primes, sements anguloses, terminades en una ala ampla

i truncada, i'5-2 vegades més llarga que elles, amb 4-8 cotilèdons. Arbres re-

sinosos, elevats, fins de 40-50 m, amb el tronc dret i les branques verticil•lades,

patents, formant una copa cònica, fulles isolades, alternes, en dos rengles,

linears, obtuses o escotades, de 2-3 cm x 2-3 mm, sèssils o amb pecíol cur-

tíssim, verdes i lluents en llur cara superior, amb dues bandes glauques i

mats en la iirferior.
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Abietàcies. G. 830. - Abies.

3,094. — A. alba Mill.

(és la traducció del nom vulgar a Europa d'a-

questa espècie, avet blanc, aliudint al color

esblanqueït, grisenc, de la pela, i per oposició

al nom d'avet roig, Pícea excelsa, que la té

rogenca.)

Sinonímia. — Avet; cast., abeto
; fr., sapin.

Geografia. — Forma boscos al Pireneu, generalment entre 1,200 i i,8oo m d'altitud,

des de la Vall d'Aran fins a Setcases ; com a localitat isolada cal esmentar el Montseny,

on viu als vessants septentrionals, a la Vall de Santa Fe, Turó de l'Home, les Agudes i

Matagalls, entre 1250 i 1,750 m. — FI. abril-maig ; sem., octubre.
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Gènere 831. — PINUS L.

(Nom llatí dels pins.)

Cons o pinyes de forma i grandària molt diverses, de maduració biennal

o triennal, que s'esbadellen sense desfer-se en madurar els pinyons, amb les

bràctees aviat atrofiades i les escames seminíferes lignificades, engruixides

sobretot a l'àpex, on formen un escudet prominent, de base romboidal, en

forma de piràmide de poca altura, ± netament mucronat al vèrtex, sements

el•lipsoides o anguloses, amb la coberta ± dura, guarnides d'una ala mem-
branosa caduca, i amb 5-12 cotilèdons. Arbres elevats, de tronc generalment

dret i rames verticil•lades, amb brots i fulles de dues menes, els uns, les can-

deles, de creixement il•limitat, que donen lloc a la prolongació de l'eix i de les

rames, amb fulles curtes, isolades, esquamiformes, els altres, originats a l'a-

xil•la d'aquelles fulles primordials caduques, molt curts, de creixement limi-

tat, amb dues fulles llargues cadascun, aciculars, semicilíndriques o de sec-

ció trígona, rodejades a la base per una beina comuna.

/Pinyes amplament ovoides, de 10-15 X 7"io cm, pinyons de 15-20 mm,
I de closca gruixuda, molt dura, amb l'ala tres vegades més curta

]
que ells i fugissera, fulles de 10-15 cm .... 3,095. P. Pínea.

(Pinyes de forma més allargada, pinyons de 4-10 mm, de closca prima,

mollars o fàcils de trencar, amb l'ala 2-5 vegades més llarga que

ells 2.

ÍFuUes aciculars de més de 6 cm 3.

[Fulles aciculars de 6 cm a tot tirar 5.

!Pinyes grans, de 10-18 X 5-7 cm, molt breument pedunculades, fulles

de 15-20 cm de llarg, molt rígides. . . . 3,096. P. Pinàster.

Pinyes petites o mitjanes, de 4-12 cm, fulles de 6-15 cm .... 4.

'Pinyes mitjanes, de 8-12 cm, reflexes, amb els escudets quasi plans,

fulles primes, de 6-10 cm 3,097- P. halepensis.
^

j Pinyes petites, de 4-8 cm, patents, amb els escudets piramidals, fulles

gruixudes, de 10-15 cm 3,098. P. nigra.

Pinyes reflexes amb els escudets del costat extern, més il•luminat, pi-

ramidals, drets o apenes recorbats, fullatge d'un verd més aviat

clar 3,099. P. silvéster.
^ \ Pinyes obliqües o patents, amb els escudets del costat extern o supe-

rior, més il•luminat, piramidals i molt recorbats, formant ganxet,

fiillatge d'un verd fosc 3,100. P. montana.
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Abietàcies. G. 831. - Pinus.

SjOPS- — P- Pínea L.

(pinea nux pinea és el nom que donava Plini

als pinyons per antonomàsia, els d'aquesta es-

pècie.)

Sinonímia. — Pi pinyoner, pi de pinyons,

pi ver, pi de llei, pi bo; cast., pino pinonero,

pino real, pino albar
; fr., pin pignon, pin

parasol.

Arbre elevat, de tronc gruixut, amb l'eix

igualat per les branques superiors en una

mena de ramificació corimhiforme que arro-

doneix la copa (sobretot quan han podat les

branques inferiors), fulles de 10-15 cm, mitjanament gruixudes i bastant

rígides, dretes o un poc corbades, flors masculines oblongues, d'un centímetre,

pinyes grans, amplament ovoides, obtuses, de 10-15 X 7-10 cm, curtament

pedunculades, patents o lleugerament reflexes, lluents, amb les escames molt

gruixudes i l'escudet, de base poligonal arrodonida, en forma de piràmide

molt baixa i marcada amb dues línies carenals entrecreuades, terminada en una

apòfisi subrombal deprimida al centre, pinyons grans, de 15-20 mm, amb la

closca molt dura, llenyosa i l'ala tres vegades més curta que ells, caduca.

Geografia. — Forma grans boscos a la serralada litoral del Nord del Llobregat, que

s'estenen pel Vallès i les faldes del Montseny, cap a la Selva, Gironès, Empordà, etc. ;

més escàs, i principalment a les riberes, a terra baixa de la resta del país ; puja fins a

700-900 m al Montseny, Sant Llorenç del Munt, Montserrat, Sant Guim, La Mola de

Falset, etc. ; falta, amb caràcter de planta espontània, a la plana de l'UrgeU i del Segrià.

—

FI., abril, maig ; sem., autumne del tercer any.

Pinus Pin&ster

3,096. — P. Pinàster Solander —
P. marítima Lamk.

(Plini designava amb el mot pinàster una

mena de pi bord, en tant que el pi de llei era

anomenat, simplement, pinus ; Solander aplicà

la designació de Plini a aquesta espècie.)

Sinonímia. — Pi bord, pi melis, com a al-

tres espècies; cast., pino rodeno
; fr., pin ma-

ritime.

Arbre elevat, de copa ± netament cònica,

amb les rames inferiors patents, fulles molt

304



FLORA DE CATALUNYA
Abietàcies. ü. 831. - Pinus.

llargues, de 15-20 cm, gruixudes, quasi punxants, flors masculines ovoides,

d'un centímetre, pinyes sovint aglomerades o verticillades, grans, de 10-18 X
5-7 cm, quasi sèssils, reflexes, ovoido-còniques, allargades, de color castany

clar, lluents, amb escudets de base subrombal, elevats al mig formant dos ves-

sants units per una carena transversal molt marcada, amb una apòfisi cònica

comprimida al centre, pinyons mitjans, de 8-10 mm, de closca dura però

fàcil de trencar, guarnits d'una ala ampla, obtusa, 3-4 vegades més llarga

que ells.

Geografia. — Isolat o en escàs nombre d'exemplars, sense formar boscos, general-

ment mesclat amb Pintis Pinea i Otiercus Suber, als vessants i planells del NE de

Catalmiya, en terres silícies, des del peu del Montseny, a Llinars, Palautordera, etc,

i de la serralada litoral, a Arenys de Mimt i Malgrat, cap a Santa Coloma de Farners

(Costa), Sant Martí Sapresa (Cod.), Martorell de la Selva, Tordera, SUs, Vidreres, les

Gavarres, Calonge, etc. (F. O.), fins a Cadaquers (Trèm.). En molts indrets plantat,

com és ara a la platja de Castelldefels (i). — FI., abril, maig ; sem., autunine del se-

gon any.

3,097. — P. halepensis Mill.

(halepensis, natural d'Haleb Aleppo, al sud

del Taurus, perquè d'allí fou coneguda primer

que d'altres bandes.)

Sinonímia. — Pi blanc, pi garriguenc ; sapí,

a Terra Alta ; sapina, al Montseny
;
pi bord i

pi melis, com a altres espècies ; cast.
,
pino

Carrasco
; fr., pin blanc, pin d'Alep.

Arbre, generalment, de poca elevació, amb
el tronc poc gruixut i sovint retort, i les rames

joves de pela grisa blanquinosa, copa poc densa,

d'un verd clar, fulles primes, de 6-10 cm, blanes, flors masculines oblongues,

de 6-7 mm, pinyes reflexes, pedunculades , còniques allargades, atenuades al

capdamunt, de 8-12 X 3'5-4'5 cm, d'un bru rogenc, lluents, escudets de base

subrombal, quasi plans, amb una carena transversal feble i amb apòfisi obtusa

al centre, pinyons petits, d'uns 7 mm, amb l'ala 3-4 vegades més llarga que

ells.

Pinus halepensis

(i) L'arbre es reprodueix molt bé en els llocs indicats, sense intervenció de l'home, ben espontàniament. No obstant, caldrJk

assegurdf'Se del seu autoctonisnie àdhuc en els indrets on té tota l'aparença d'un arbre indígena, car des de molts anys a Catt*

lunya han estat fets assaigs de repoblació amb at^uesta espècie. D'altra banda, enlloc no forma boscos purs, seiDpre subordinat a

altres espècies forestals dominants, ta qual cosa confirmaria la possibilitat d'una introducció recent a Catalunya.
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Abietàcies. G. 831. - Pinus.

Geografia. — Molt freqüent i abundant, formant sovint boscos extensos, més o menys
esclarissats per la intervenció humana, en la major part de la terra baixa calcària, fins

a l'altitud de 800-1,000 m en exposicions meridionals, des del Montsià i Terra Alta fins

al Montsec de Rúbies, Solsonès, Berguedà, Ripollès, etc. ; menys freqüent i més escàs

a les comarques silícies, on sol ésser element subordinat de les pinedes de Pintis Pinea

i de les suredes, com és ara a las faldes del Montseny, serralada litoral, la Selva, Costa

Brava, etc. Falta a la plana de l'Urgell i del Segrià. — FL, abril, maig ; sem., autmnne
del segon any.

3,098. -

cio Poir.

P. nigra Arnold - P. Lari-

(és la traducció del nom vulgar, pi negre, amh
què sol ésser designat als Alps orientals; pino

laricio és la designació vulgar italiana.)

Sinonímia. — Pinassa
;

gargalla o pi gar-

galla, al Pallars
;
pi cerrut, a les muntanyes

de Prades
;
pi negral, als Ports de Tortosa

;

pi bord i pi melis, com a altres espècies
;

Pinus nigra cast., pino ncgral ; fr., pin laricio, pin de Corse.

Arbre de gran talla i tronc gruixut, dret,

de copa amplament cònica o ± aplatada en els arbres vells, fulles bastat, t

llargues, de 10-18 cm, de gruix i rigidesa mitjans, flors masculines cilindrà-

cies, llargues, de 25 mm, pinyes petites, de 4-8 X 3 cm, ovoido-còniques, agu-

des, rogenques, lluents, patents, amb escudet de base subrombal, tm poc

convex, carenat transversalment i amb una apòfisi mucronada, pinyons petits,

de 5-7 mm, amb l'ala 3-4 vegades més llarga que ells.

var. Salzmannii (Dun.) Asch. et Graebn. — Difereix del tipus per ésstr

de menor alçària, amb el tronc generalment tortuós i les rames joves de pela

rogenca, per les fulles més curtes i més fines (d'i mm de gruix o menys),

menys rígides, i per les pinyes molt petites, de 4-5 cm.

Geografia. —• Forma extenses pinedes a les muntanyes calcàries de tot Catalunya

entre 400-500 m, com a límit inferior a les obogues, i 1,000-1,200 al solell, des dels Ports

de Tortosa i Serra de Cardo, per la Mola de Falset, IMontsant, Serres de Prades, Monta-
gut, Santa Coloma de Queralt, VaUfogona de Riucorb, Sant Guim, Castelltallat, Cas-

tellfollit del Boix, Montserrat, Sant Llorenç del àlunt, Lluçanès, etc, fins a les mimtanyes
pre-pirenenques : Montsec de Rúbies ; Boumort i vall del Flaniisell (Gaussen), La Pobla

de Segur i Collegats, Serra del Cadí, vSolsonès, Berguedà, RipoUès, Alt Empordà, etc.

Es rar i generalment isolat a les comarques süícies del NE de Catalvmya : Montseny, etc.

La dispersió de la var. SalzDiannii, i àdhuc la veritable posició sistemàtica de les altres

formes catalanes, no poden ésser precisades encara d'ima manera satisfactòria. Gaussen,

que ha estudiat el problema al Pireneu, dóna com a localitats catalanes del pi de Salz-

mann la vall superior de la Muga, des de Terrades a Costoges ; el vessant Nord del Cadí ;

les serres de Santa Fe, a Organyà, i del Boumort ; i la Vall inferior del Flaniisell. — FI.,

maig, juny ; sem., autunme del segon any.
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Pinus silvéster

3,099. — P, silvéster L.

(perquè viu als boscos i en fa.)

Sinonímia. — Pi rojalet, pi rojal, pi roig
;

sebó, a Vilaller, segons Costa
;
pi de la terra,

pirineus ; i com a altres espècies : pi bord,

pi melis, pi raèlic, pi melicà, etc. ; cast., pino

albar, pino serrano, pino chopo, pino royo
;

fr., pin silvestre.

Arbre elevat, de tronc dret i afuat, amb les

rames verticillades, patents, formant una copa

estretament cònica, allargada, la part superior

del tronc i les rames joves amb la pela rogenca, fulles curtes, de 4-6 cm, rígides,

una mica punxants, flors masculines oblongues, de 6-8 mm, pinyes petites,

de 3-7 cm, reflexes, ovoido-còniques, agudes, d'un verd grisenc o brunes,

mats, amb els escudets piramidals, drets o a penes recorbats al cantó més il•lu-

minat de la pinya, pinyons petits, de 4-6 mm, amb l'ala estreta, tres vegades

més llarga que ells.

Geografia. — Forma extenses boscúries al Pireneu, des dels límits occidentals de

Catalunya, a Castanesa i Vilaller, fins a les mmitanyes de l'Empordà, principalment,

entre 1,000 i 2,000 m ; hom el troba també, fora del Pireneu, a les mmitanyes elevades

de tot el país : Ports de Tortosa, Serra de Cardo, Montsant, Serra la Llena, muntanyes

de Prades, INíontagut, Santa Coloma de Queralt, Sant Guim, Serres de Castelltallat i

Fonollosa, Castellfollit del Boix, Montserrat, Sant IJorenç del Munt, Moià, Montseny
;

serres de Cabrera, Mare de Déu del Mont (Vay.) ; etc. A les obagues baixa a altituds

inferiors a 500 m •— FI. maig-jimy ; sem., autumne del segon any.

Pinus montana

3,100. — P. montana Du Roi subesp.

P. uncinata (Ram.) Willk.

(montana, vmntanyenc, perquè viu a grans al-

çàries; uncinata, del llatí uncinatus, ganxut,

per la forma dels escudets de les pinyes.)

Sinonímia. — Pi negre (i) ; cast., piuo ne-

gro ; fr., piu à crochets.

Arbre poc elevat, de tronc dret o, molt so-

vint, ± retort, amb les rames verticillades

formant una copa cònica, tronc i rames de

pela negrosa i la copa d'un verd molt fosc,

(!) K ïïspot en diuen pi mascle, i anomenen pi femella o, simplement, pi cl Pinus silvisttr.
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quasi negra, fulles curtes, de 3-6 cm, densament aproximades, rígides, general-

ment corbades, flors masculines el•lipsoides, de 10-15 mm, pinyes petites, de

3-6 cm, obliqües o patents, ovoido-còniques, netament asimètriques, rogenques,

lluents, amb els escudets piramidals, molt elevats i recorbats formant ganxet

en el costat superior més il•luminat de la pinya, pinyons petits, de 4 mm, amb
l'ala dues vegades més llarga que ells.

Geografia. — Abunda i fonna boscos als vessants més elevats del Plreneu, entre

1,300 i 2,400 m, des de les Maleïdes i muntanyes de la Vall d'Aran, per Vallferrera, An-
dorra, Serra del Cadí i altres del Berguedà, Port de Tosses, Núria i Setcases, fins al Ca-

nigó. — FI. maig-jtmy ; sem., autumne del segon any.
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Família 139. — CUPRESSACIES A. RiCH.

(Del gènere Cupressits.)

Flors masculines amentàcies, estams, ± nombrosos, formats per una

escama peltada o quasi peltada amb 2-7 sacs pol•línics a la cara interna, les

femenines amb un o diversos òvuls cadascuna a l'axil•la de bràctees oposades

o verticil•lades reunides en inflorescències que, en madurar les sements, formen

gàlbules arrodonides poc o molt carnoses o de consistència llenyosa, amb
les llavors seques, generalment di- o tricotUedònies. Arbres o arbustos mo-

noics o dioics, resinosos, amb les fulles oposades o verticiUades, aciculars o

esquamiformes.

Gàlbula carnosa, bacciforme, petita (5-15 mm), fulles aciculars o es-

quamiformes 832. Juníperus.
Gàlbula llenyosa, que s'esbadella en la maturitat, gran (2-3 cm), fulles

esquamiformes 833. CupreSSUS.

Gènere 832. — JUNÍPERUS L.

(Nom llatí del ginebre.)

Flors masculines en forma de petits aments ovoides o subglobulosos, les

femenines reunides en inflorescències axil•lars constituïdes per diverses bràc-

tees estèrils i unes quantes de fèrtils al capdamunt amb un sol òvul cadas-

cuna, gàlbules arrodonides, carnoses, baccifonnes, petites (5-15 mm), d'un

negre blavís o bé rogenques, amb 2-5 (rarament més) sements cantelludes

i sense ala. Arbustos o arbres de fulles aciculars o esquamiformes, persistents.

!Fulles totes aciculars, ternades i disposades en sis rengles, sense cap

glàndula 2.

Fulles de les rames adultes esquamiformes, petites, aplicades a l'eix,

glauduloses en llur cara externa 4,

I

Gàlbules rogenques, de 6-15 mm de diàmetre, fulles amb dues bandes

blanquinoses separades per una línia mitjana verda en llur cara su-

„ perior 3,ioi. J. Oxycedrus.
1 Gàlbules negroses blavenques, de 5-7 nmi de diàmetre, fulles amb una

\ sola banda blanquinosa en Uur'part mitjana superior. ... 3.
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!Arbre o arbust de tronc dret i ftilles patents, gàlbules molt niés curtes

que les fulles 3,102. J. communis.
Arbust prostrat, amb les fulles acostades als ramells, gàlbules poc més

curtes que les fulles 3,103. J. nana.

/Gàlbules rogenques, de 5-10 mm, totes o quasi totes les fulles molt pe-

I tites, densament imbricades o 104. J. phoenícea.
4 Gàlbules blavenques negroses, de 4-5 mm, fulles petites, laxament im-

1 bricades, les de les rames joves patents i no imbricades

V 3,105. J. Sabina.

Junfperus Ozycedrus

3,101. — J. Oxycedrus L.

(del grec olúxsSpoç, nom d'una conífera que els

autors han identificat amb el càdec.)

Sinonímia. — Càdec, i també ginebre ; cast.

,

cada, i també enebro
;

/;-., cade.

Arbret o, més comunament, arbust dioic,

amb els ramells obtusament cantelluts, de

secció ± triangular, fulles patents, en verti-

cils trímers disposats formant sis rengles de

fulles, aciciilars, acabades insensiblement en

punta fina i punxant, amb dues bandes blan-

quinoses separades per una de verda en Uur cara superior, gàlbules rogenques,

lluents, de 8-10 mm (i).

Subesp. /. macrocarpa (Sibth. et Sm.) Asch. et Graebn. — Difereix del

tipus per les fulles més amples i més sobtadament acmninades i, sobretot,

per les gàlbules més grans, de 12-15 ^^ ^^ diàmetre, amb una pruïna bla-

venca abans de madurar, després d'un bru rogenc ± fosc i mat.

Geografia. — Freqüent als alzinars, pinedes i garrigues de terra baixa, principalment

a les planes i faldes ben assolellades i sobretot en les comarques calcàries de la banda

seca del país, des del litoral fins a les mmitanyes subpirenenques : Montsec, Seu d'Urgell,

Solsona, Cardona, Berga, etc, de cada cop més rar a mesiu-a que augmenten l'altitud

i la pluja; al vessant atlàntic rar, Bossòst, Pontau (Llen.), Sant Beat (C. et S.). I^a

subesp. J. macrocarpa (Sibth. et Sm.) Asch. et Graebn., a les muntanyes pròximes a

Barcelona (Costa) i a l'Empordà, a Roses i Cadaquers (Bub.), Terrades (Sen.l). — FI.,

abril, maig ; sem., estiu del segon any.

(1) A 1> vall mitjftna del Ter fou tjlUt el 1923, amb motiu de l'Exposició del Moble de Barcelona, un exemplar d'aquesta

espècie de dinou metres d'alçària.
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Cupressàcies. G. 832. - Juníperus.

Juníperus communis

3,102. — J. communis L.

(perquè és una espècie comuna en la major part

d'Europa.)

Sinonímia. — Ginebre ; cast., enebro
; /;-.,

genévrier.

Arbret o arbust dioic, amb els ramells de

secció triangular i les fulles patents, en verti-

cils trímers distants de 3-10 mm, disposades

en sis rengles, aciculars, atenuades insensible-

ment en punta fina i punxant, de 7-15 X i-

i'5 mm, amb una sola banda blanquinosa al

mig de la cara superior, gàlbules negroses blavenques, de 5-7 mm, 2-3 vegades

més curtes que les fulles, mats i cobertes d'una pruïna glauca.

Geografia. — Freqüent a les pinedes de pinassa i de pi rojalet, rouredes, fagedes i

avctoses de muntanya i a les obagues de la major part del país, principalment a les co-

marques siHcies de la banda hmnida de Catalmiya, on baixa fins prop del mar i a una
altitud molt feble, com és ara a la serralada litoral, Vallès, la Selva, Empordà, etc. —
FI., març, maig ; sem., estiu i autumne del segon any.

3,103. — J. nana W^illd.

(perquè és un arbust prostrat, nan.)

Sinonímia. — Com l 'espècie anterior.

Considerat generalment com a subespècie

del /. communis, hom el separa fàcilment per

ésser de talla menor, un arbust de poca alçària

amb el tronc i les rames prostrats, per les fulles

en verticils més aproximats (separats per es-

pais d'1-4 mm), molt acostades a l'eix, més

curtes, més amples (2 mm) i més gruixudes,

un poc arquejades, sobtadament acuminades,

amb la punta curta però rígida, i, finalment, per les gàlbules una mica més

grans, de manera que resulten poc més curtes que les fulles.

Geografia. — Crestes i collades elevades de tot el Pireneu, des de les Maleïdes al

Canigó ; cims del Montseny. — FI., juny-juliol ; sem., autumne del segon any.

Juníperus nana

311



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Cupressàcies. G. 832. - Juníperus.

Junlperus phcenlcea

3,104. — J.'phcenícea L.

(del llatí phoeniceus, de color vermell de flama,

al•ludint al de les gàlhules.)

Sinonímia. — Savma; cast., sabina.

Arbret o arbust generalment monoic, amb
els ramells cilíndrics, coberts de fulles molt

petites, esquamiformes, disposades en 4-6 reg-

gles, densament imbricades, ovals, subobtuses,

amb un solc i glandulíferes en llur cara externa,

gàlbules dretes, rogenques, lluents, de 5-10 mm,
amb la carn dura i fibrosa i amb 6-9 sements.

Les plantes molt joves, i rarament també les adultes, tenen fulles aciculars,

d'un centímetre de llarg, disposades en verticils trímers.

Geografia. — Costers secs, garrigues i penyals, principalment calcaris, des de la

costa fins al Pireneu. — FI., febrer, març ; sem. autmune del segon any.

3,105. — J. Sabina L.

(és el nom llatí de la savina.)

Sinonímia. — Savina; cast., sabina; fr., sa-

bine.

Arbust generalment monoic, sovint de ra-

mes prostrades i radicants (var. humilis Endl.),

amb els ramells allargats, cilindracis, i les fulles

petites, disposades en 4-6 rengles, fluixament

imbricades, ovades romboïdals, amb una glàn-

dula el•líptica en llur cara externa, les dels

ramells de l'any aciculars, punxants, no im-

bricades, gàlbules colÜortes, blavenques negroses, cobertes d'una pruïna glauca,

petites (4-5 mm), amb la carn bastant tova i sense fibres i 1-4 sements.

Geografia. — Costers i penyals calcaris del Pireneu, molt rara : Solar d'Espot (Sou-

lié!, V del 1913 ; RothmalerI, VII, 1934) '< roques de la Molina, prop de Tosses (Vay.) ;

Rosselló, a la Font de Cóms (Sen.!) ; cabana forestal de Roca Fumada, al Conflent, i

a tot el massís del Coronat (Gaut.) — FI. abril, maig ; sem., estiu de l'any següent (i).

(i) Colmeiro, 'cferint la citi als Engiayers forestals, ens dóna aqiiefcta espècie de Santa Mana de Meià, al Montsec, localitat

a comprovar, car Laguna no la consigna en la seva obra.

312



FLORA DE CATALUNYA

Gènere 83^ CUPRESSUS L.

(Nom llatí del xiprer.)

Flors masculines en forma de petits aments ovoides, terminals, les feme-

nines, constituïdes per diversos òvuls a l'axil•la de bràctees oposades, s'agru-

pen en nombre de 6-12 per formar inflorescències oblongues o subglobuloses,

gàlbules arrodonides, polièdriques, de 2-3 cm, d'un bru grisenc, Uuents, que

s'esbadellen en madurar separant-se els uns dels altres els escudets, poligo-

nals, peltats, mucronats en llur centre, llenyosos, sements nombroses, ovoides

cantelludes, estretament alades, amb 2-3 cotilèdons. Arbre monoic, de gran

talla, de rames fastigiades formant una copa cònica fusiforme molt allargada,

d'un verd fosc, amb les fulles petites, esqua-

miformes, ovals, glanduloses al dors, densa-

ment imbricades en quatre rengles.

3,106. — C. sempervírens L.

(perquè tot l'any és verd.)

Sinonímia. — Xiprer ; cast., ciprés
; fr. cy-

près.

Cupressus sempervírens

Geografia. — Freqüentment plantat als cementiris, calvaris, ermites, etc, de la

baixa Catalimya, en algims indrets subespontani o en vies de naturalització. —• FI.

març, abril ; sem., autmnne del segon any.
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Família 140. — TAXACIES LiNDL.

(Del gènere Taxus.)

A Catalunya aquesta família no està representada sinó pel gènere i l'es-

pècie següents :

Gènere 834. — TAXUS L.

(Nom llatí del teix.)

Flors masculines solitàries o geminades, axil•lars, amentàcies, subglobu-

loses, petites, envoltades de bràctees a la base, estams constituïts per una es-

cama peltada amb 5-8 sacs pol•línics en la cara interna, flors femenines

reduïdes a rm sol òvul a l'extrem d'un curt ramell axillar guarnit de nombroses

bràctees estèrils imbricades, sement ovoide, endurida, rodejada per una cú-

pula carnosa, sucosa, d'un vermell viu. Arbust o arbre dioic, de tronc gruixut,

poc resinós, i copa d'un verd fosc, amb les fulles alternes, breument peciola-

des, disposades en dos rengles per torsió dels

pecíols, linears, mucronades, lluents, pàl•lides

en llur cara inferior, d'un verd molt més obs-

cur per sobre.

3,107. — T. baccata L.

(baccatus, en llatí, vol dir guarnit de baies,

en aquest cas havent pres per tals les cúpules

bacciformes dels exemplars femenins.)

Taxus baccata

Geografia. — Penyals i barrancades cara al Nord, obagues encinglerades o rocoses

de les raiuitanyes, majorment en terrenys calcaris, des de la Font del Teix, al Montsià,

i altres indrets de la costa, fins al Pireneu, quasi sempre en escàs nombre d'individus. —
FI., març-abril ; sem., estiu del mateix any (i).

ll) Al bosc de la GuArdia, a la banda Nord del Montsec d'Ager, l'any 1916 amiddrem un exemplar de leix amb el ironc de

trei metres de circomfcrència a un d; la base. És el més gran que hem observat a Catalunya.
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Tipus 2." - CRIPTOQAMES VASCULARS
o PTERIDÒFITES

Plantes sense flors : per tant, no tenen ni estams ni pistil, ni fruits ni se-

ments. Llur reproducció es fa per espores, petits corpuscles unicel•lulars con-

tinguts dins d'esporangis. A diferència del que ocorre en les altres criptòga-

mes, en aquestes hi ha veritables vasos en llurs teixits. Les espècies de la

nostra flora són totes herbàcies, i s'agrupen en les classes i ordres següents (i):

/Fulles més llargues que la tija, que, generalment, és molt curta i sub-

j
terrània 2.

j
Fulles molt petites, molt més curtes que la tija, que és erecta o ser-

pentejant 3,

Í

Fulles generalment planes i més o menj's dividides ; si són cilíndriques

estan poc o molt separades damunt d'una tija serpentejant.

^ \ Classe I." Filicínies.

I Fulles cilíndriques formant una roseta damunt d'una tija molt curta

( i bulbiforme Classe 2." Isoetínies.

, Tija articulada, cilíndrica, fistulosa, fulles molt petites, concrescents

\ en forma de beines dentades, esporangis reunits en una espiga ter-

3
' minal Classe 3." Equisetínies.
/ Tija no articulada, coberta de fulles esquamiformes, esporangis axil•lars,

formant espigues terminals. . . . Classe 4/ Licopodínies.

Classe i.a — Filicínies Prantl

(Del llatí filix, falguera.)

/Plantes terrestres 2.

I
Plantes aquàtiques, esporangis tancats dins d'òrgans globulosos o el•lip-

soides, els esporocarpis, situats a la base de les fulles o damunt del

rizoma Ordre 3/ Hidropteridals.

(I ) El Dr. Cadevall no deixà cap manuscrit de les criptògames vasculars. L'esborrany de tot aquest capítol tou redactat a ins-

tància nostra per W. Rothmaler, de l'Institut Botànic de Bucelona, el 19 JS. Nosaltres ens hem encarregat, com d'habitud, deies

etimologies i de la sinoninia vulgar, i h:m traduït al catalA el text de Rothmaler fent-hi alguna esmena lleugera o addició i alte-

rant l'ordre de les dades geogràfiques de cada espècie, esmenes i addicions que, per a la ^t.\i absència, no ha pogut fer o revisar ell

mateix (F. Q.)
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/Esporangis petits, no visibles sense lent, situats a la cara inferior de

les fulles o frondes ; o bé planta alta, amb esporangis grans, visibles

a ull nu, situats en gran nombre a la part superior de les fulles fèr-

tils, formant una mena de panícula .... Ordre l/ Filicals.

j
Esporangis grans, ben visibles sense lent, reunits en uua mena d'espiga

o panícula, plantes petites, de menys de 25 cm, amb una o molt po-

ques fulles Ordre 2." Ofioglossals.

Ordre i.' — F I L I C A L S Engl.

Esporangis petits, a penes visibles sense lent, generalment reunits for-

mant sorus en la cara inferior de les fulles 141. Polipodiàcies.
Esporangis grans, ben visibles sense lent, reunits en la part superior

de les fulles fèrtils formant com uua mena de panícula

.

142. Osmundàcies.

Família 141. — POLIPODIÀCIES MartIUS

(Del gènere Polypodium.)

Esporangis petits, pedicel•lats, amb un anell vertical incomplet, reunits

en sorus rodons, ovalats o linears al revers de les frondes o disposats al marge

d'aquelles, amb indusi o sense. Plantes perennes, rarament anuals, amb la

tija quasi sempre subterrània i serpentejant i les frondes peciolades, enteres,

palmatífides, pinnatífides o bé 1-4 pinnatisectes.

I
Frondes dimorfes, les fèrtils molt diferents de les estèrils .... 2.

I
Frondes homomorfes 3.

!

Frondes pinnatipartides, sorus situats al marge dels segments que són

linears i llargs 840, Bléchnum,
Frondes bipinnatipartides, sorus situats al marge dels segments, que

són lanceolats o ovalats 847. AUoSOrus.

(Frondes enteres, sorus linears, oblics respecte al raquis. 841. Phyllitis.

^ 1 Frondes pinnatífides o 1-4 pinatisectes 4.

ÍFrondes pinnatífides 5-

^ (Frondes 1-4 pinnatisectes 6.

fFrondes sense escames al revers, sorus rodons i sense indusi.

852. Polypodium.
5 \ Frondes cobertes d'escames al revers, sorus linears, amb indusi a penes

visible 842. Céterach.
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Polipodiàcies.

j
Frondes cobertes d'escames al revers 850. Notholaéna.

I
Frondes sense escames, però a vegades peludes al revers. ... 7.

ÍSorus en el marge de les frondes 8.

' |Sorus en el limbe de les frondes 13.

/Sorus rodons, rodejats de pèls fins, limbe de les frondes pinnatisecte,

I amb les divisions pinnatipartides 839. Woódsia.
8 {^

Sorus allargats, limbe de les frondes tripinnatisecte, planta anual.

851. Gymnogramme.
Sorus disposats en una línia inframarginal paral•lela al marge . . 9.

9

10

II

12

16

Í

Fronda pinnatisecta, sense sorus a l'extrem dels segments. 845. Pteris.

Fronda 2-4 pinnatisecta lO.

(Fronda 2-3 pinnatisecta, amb els segments peciolulats . . . . 11.

]
Fronda 2-4 pinnatisecta, amb els segments sèssils 12.

Esporangis en una línia contínua al marge dels segments, aquests amb
3-5 lòbuls 846. Pellaéa.

Esporangis reunits en sorus oblongs, curts, a l'àpex lobulat palmatífid

dels segments i sense formar una línia seguida. 848. Adiàntum.

/"Esporangis en una línia contínua que ocupa tot el marge dels segments,

I
frondes de 0*5-2 m, 3-4 pinnatisectes 844. Pterídium.

\ Esporangis en ima línia interrompuda, frondes petites, de 10-30 cm,

^ bipinnatisectes 849. Cheilanthes.

í Sorus linears o ovals amb un indusi de la mateixa forma fix al marge

13 / extern 843. Asplénium.
ISorus rodons o un poc allargats 14.

(Sorus generalment oblongs o corbats en un extrem formant ganxo,

situats a la vora del nervi mitjà dels segments, indusi de la mateixa

1^ > forma dels sorus, fix pel marge extern i franjat a l'altra vora. . .

1 835. Athyrium.
( Sorus rodons, situats en el dors del nervi 15.

!

Indusi ovato-lanceolat, fix per la base, plantes de 10-40 cm ... .

836. Cystópteris.

Indusi arrodonit o reniforme, o bé nul
;
quan n'hi ha, fix pel centre. 16.

!Sorus sense indusi o amb indusi reniforme fix pel centre i per un plec

radial, frondes blanes 837. Dryópteris.
Sorus amb indusi rodó fix pel centre, frondes coriàcies

838. Polystichum.
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Gènere 835. — ATHYRIUM ROTH

(Del grec àSúpw, jo vario, pel polimorfisme dels sorus.)

Sorus reniformes allargats o en forma de ganxo, situats a la vora dels ner-

vis dels segments de la fronda, indusi franjat o pestanj'ós fix al dors del nervi

i de forma igiial a la del sorus. Falgueres grans, de frondes homomorfes, bi-

o tripinnatisectes, amb el pecíol curt i escamés.

3,108. — A. Filix-fémina (L.) Roth —
Polypódium Fílix-femina L.

(Filix-femina, falguera femella, emprat pels bo-

tànics prelinneans, traducció llatina del dTjXtTttepíç

de Dioscòrides, i aplicat a aquesta espècie per

Linné.)

Atyrium Fílix-fémina

Geografia. — Molt freqüent al Pireiieu i muntanj-es subpirenenques, als boscos oru-

brejats i barrancades, d'on baixa fins al Montseny (Trèm., Cad., Llenas, Gros), a la Selva,

a can Garriga de Santa Ceclina (Xiberta), etc. — Maig-Setembre.

JV. B. Li'Athyriímt alpestre (Hoppe) Rylands no és planta pirenenca, tot i el que

diuen alguns autors equivocadament.
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Gènere 836. — CYSTOPTERIS BERNH.

(Del grec xújxt^, vesícula, bòfega, al•ludint a la forma embutllofada de l'indusi jove,

i TtiÉpti;, falguera.)

Sorus rodons situats al dors dels nervis amb l'indusi ovato-lanceolat, en

forma de volta, fix per la base i terminat en 1-2 puntes caduques. Falgueres

mitjanes, de frondes fèrtils i estèrils iguals, 2-4 pinnatisectes, amb el pecíol

llarg i poc escamós.

Frondes triangulars deltoides, tant o més amples que llargues, pecíol

2-3 vegades més llarg que la làmina, sorus més o menys separats.

3,110. C. montana.
Frondes oblongo-lanceolades, molt més llargues que amples, pecíol més

curt o a tot tirar igual a la làmina, sorus a la fi confluents.

3,109. C. Fílix-fràgilis.

3,109. — C. Fílix-fràgilis (L.) Borbàs
— Polypódium Fílix-fràgile L.

(fer la fragilitat del pecíol.)

Perenne, de rizoma cuii, escamós, i frondes

d'1-4 dm, amb el pecíol molt fràgil, verdós,

escamós, generalment tan llarg com el limbe,

que té contorn lanceolat o bé oblongo-lanceo-

lat, bi- o tripinnatipartit, amb els dos segments

inferiors un poc apartats dels altres i més

curts que els que estan sobre d'ells, lòbuls ovats

o quasi orbiculars, denticulats o inciso-dentats,

sorus de mitjana grandària, a la fi confluents.

Planta molt polimorfa ; les varietats o subvarietats establertes no tenen, real-

ment, valor sistemàtic.

Geografia. — Comuna als penyals ombrejats i roques humides del Pireneu i mun-

tanyes pre-pirenenques, fins al Montseny (F. O., Gros, etc), Montserrat (Pourr., Sauras,

F. Q.), vSerra de Prades i Ports de Tortosa (F. Q.), etc. — Maig- Setembre.
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Polipodiàcies. G. S36. - Cystópteris.

Cystópteris mootana

moít petits, sempre disiints,

3,110, — C, montana (Lamk.) Bernh.
— Polypódium montànum Lamk., non
Vogl.

(perquè es fa a muntanya)

Perenne, de rizoma prim, llargament serpen-

tejant, i frondes de 2-4 dm, amb el pecíol prim,

groguenc, poc escamós, mol més llarg que el

limbe, que té contorn triangular deltoide, tri-

o tetrapinnatisecte, amb els dos segments in-

feriors més llargs que els altres, lòbuls dentats

o inciso-dentats, i tota la làmina de la fronda ±
coberta de pèls molt curts i glaudulosos, sorus

no confluents.

Geografia. — Boscos i roques ombrejades de les muntanyes elevades, rara : Vall

d'Aran (Isern, Costa), a la Ribera de Viella (l•lenas I), Mall de l'Artiga (Llen., sec. Cad.),

Arties i altres indrets de la Vall (Costa), Vall de Tredòs, a 2000 m (C. et S.) ; Pireneus

orientals, a la Vall de Llo (Gaut.) — Juny-Setembre.

N. B. La Cystópteris alpina (L.) Desv. no es troba als Pireneus. Els exemplars

referits a aquesta espècie per Costa pertanyen a la C. Filix-fragilis (L.) Borbas (i).

(1) Coste, Lti Foug. des Pyr. (Le Monde des Plnntes, iqao, n.*" 9, p. 8) cita nquesta phnta dtl Coli de [en, alCadí, a la

(Soullé leg.), i a Puigllanv'ada i Núria, 3 2200 m (Sennen teg.) F. Q.
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Gènere 837. — DRYOPTERIS ADANS.

(Dtl grec òpuoiTTcpií;, emprat per Dioscòrides per a designar una falguera, uTÍpcç, que es

es feia a les soques del roures, 8pú<;.)

Sorus arrodonits, situats al dors dels nervis, sense indusi o amb indusi re-

niforme fix pel seu centre i per un plec radial. Falgueres mitjanes o de gran

talla, amb les frondes fèrtils i les estèrils iguals, 2-4 vegades pinnatisectes, de

pecíols ± escamosos.

I

fPecíol tan llarg o més que la làmina, sorus sense indusi.. . . 2.

j
Pecíol generalment molt més curt que la làmina, sorus amb indusi. 4.

I

Frondes de contorn ovat lanceolat, pinnatisectes, amb els segments

pinnatífids, làmina peluda en ambdues cares.

3,111. D. Phegópteris.

I Frondes netament triangulars, bi- o tripinnatisectes, glabres o bé amb
' el raquis ± glandulós 3.

[Segments inferiors de les frondes tan grans com la resta de la làmina,

planta glabra 3,112. D. Linnaeana.

I

Segments inferiors de les frondes més petits que la resta de la làmina

,

planta pubescent glaudulosa 3, 113. D- Robertíana.

l'Frondes pinnatisectes, amb els segments pinnatífids, o bé bipinnatisectes 5
[Frondes bi-o tripinnatisectes, molt sovint glanduloses 6.

Pecíol poc escamós, lòbuls dels segments enters o lleugerament fistc-

nats, sorus petits, disposats paral•lelament al marge i molt pròxims

a ell 3,114. D. montana.

I

Pecíol i raquis molt escamosos, lòbuls dels segments dentats, sorus

grans, disposats paral•lelament als nervis i molt acostats a ells.

3,115. D. Fílix-mas,

' Frondes amb glàndules groguenques molt abundants en totes llurs

parts, pecíol molt curt, robust, molt escamós, escames fosques.

3,117. D, Villàrsii.

I
Frondes amb glàndules molt escasses i petites, pecíol llarg i prim, ±

cobert d'escames obscures 3,1 16. D. dilatata.
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Polipodiàcies. G. S37. - Dryópteris.

3,111. — D. Phegópteris (L.) C. Chris-

tensen— Polypódium Phegópteris L.

—

Phegópteris polypodioídes Fée — Aspí-

dium Phegópteris (L.) Baumg.

(del grec 'frfióç, en llatí fagus, jaig, i irtéf/tç,

falguera, perquè sol fer-se a les fagedes ; cf.

Dryópteris.)

Perenne, de rizoma llarg i prim, i frondes

de 2-5 dm, d'un verd clar, ovades triangulars,

més llargues que amples, llargament acumina-

des, peludes en ambdues cares, pinnatiparti-

des, amb els segments acuminats, pinnatífids,

els dos inferiors més petits que els del mig
i reflexos, lòbuls generalment enters o dentats, pecíol prim, molt més llarg que

el limhe, poc escamós, sorus petits, molt acostats els uns als altres i situats

prop de la vora dels lòbuls formant línies paral•leles al raquis, sense indusi.

Geografia. — Llocs molt ombrejats i humits de les altes mmitanyes silícies del Pire»

neu : Vall d'Aran, a Tredòs, Port de Caldes, Colomers, Arties (Llen.), entre Bossòst i

el Coll de Bareges, Ruda (C. et S.). Port de Benasc (Zett., Sauras) ; Setcases, Costaboua
(Vay.) — Juny-Setembre.

Dryópteris Phegópteris

3,112.— D. Linnaeana C. Christensen
— Polypódium Dryópteris L. — Phe-
gópteris Dryópteris Fée — Aspídium
Dryópteris (L.) Baumg.

(Linnaeana, dedicada a honor del cèlebre Linné,
llatinitzat Linnaeus, car, havent passat aquesta

planta al gènere Dryópteris, no podia conservar

el nom específic prínceps.)

Perenne, de rizoma llarg i prim, negre,

lluent, i frondes d'1-4 dm, d'un verd viu,

triangulars, més amples que llargues, molt

blanes, completament glabres, tripinnatisectes,

' amb els segments inferiors igualant, cadascun,

la resta de la làmina, lòbuls oblongs, enters o dentats, plans, pecíol prim, frà-

gil, molt més llarg que el limbe, poc escamós, mai glandulós, sorus petits, ge-

neralment separats i no confluents àdhuc en la maturitat, disposats formant

dues Unies paral•leles al raquis, sense indusi.

Geografia. — Roques i boscos ombrejats del Pireneu i mimtanyes pre-pirenenques

silícies, bastant comima. — Juny-Setembre.

Dryópteris Linnaeana
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Dryúpteris Robertíana

3,113. — D. Robertiana (Hoffm.) C.

Christensen — Polypódium Robertià-
num Hoffm. — Phegópteris calcàrea

Fée — Aspídium Robertiànum Luers.

(Robertiana, a cansa de l'olor de les glàndules

de la planta, que recordà a Hoffinann la de

l'herba de Sant Robert, Geranium Robertià-

num ; calcàrea, per calcicola, perquè creix en

indrets calcaris.)

Perenne, de rizoma més curt i més gruixut

que en l'espècie precedent, de color bru fosc,

mat, frondes de 2-5 dm, d'un verd grisenc,

triangulars, tan amples com llargues o un poc

més llargues, lleugerament coriàcies, vestides en el revers de pèls glandttlosos

molt fins, tripinnatisectes, amb els dos segments inferiors més grans que els

altres però sempre més petits que el conjunt de la resta, lòbuls oblongs lanceo-

lats, amb el marge revolut, pecíol prim, rígid, un poc més llarg que el limbe,

glandulós pubescent, sorus molt petits i molt acostats els uns als altres, a ve-

gades confluents en dues línies paral•leles al raquis, sense indusi.

Geografia. — Roques i penyals calcaris del Pireneu : Les Maleïdes, a la Cascada de

rinfem, de la Vall d'Astos (Zett.), i a la base de la muntanya (Pujol) ; VaJl d'Axan, entre

les Bordes i Arròs, Artiga de Viella (IJenas), Ruda (C. et S.) ; Morens, Setcases, Costa-

bona. Ribes, Sant Amans (Vay.) ; Berguedà, al Bosc de Segalers (Cad.). Fora del Pire-

neu, als Ports de Tortosa (F. Q.) — Juny-Setembre.

3,114. — D. montana (Vogl.) O. Kunt-
ze — Polypódium montànum VogL —
Aspídium montànum Aschers. — Po-
lystichum montànum Roth— Aspídium
Òreópteris Sw. — Polystichum Oreóp-
teris DC.

(montana,
Òreópteris,

falguera.)

perquè és planta muntanyenca
;

del grec ò'poç, muntanya, i Trtépiç,

Dryópteris montana

Perenne, de rizoma gruixut, cespitós, i fron-

des de 4-8 dm, d'un verd clar, oblongo-lanceo-

lades, un poc translúcides, glabres o lleugera-

ment glanduloses en la part inferior, bipin-

natisectes, amb els segments decreixent des del mig en avall de la fronda,

els inferiors quasi trilobats, lòbuls enters, ovats lanceolats, molt oUtisos, pecíol
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Polipodiàcies. G. 837. - Dryópteris.

molt curt, escamós, sorus petits, separats els uns dels altres, no confluents,

disposats en una línia molt pròxima al marge i paral•lelament a ell, amb l'in-

dusi molt petit, reniforme.

Geografia. — Roques i boscos humits del Pireneu, rara : al peu del Port de Benasc

(Zett.) ; Vall d'Aran, a Lés, Bossòst i Sant Joan de Toran (C. et vS.). Falta en altres in-

drets, com és ara Camprodon i Montseny, on ha estat citada erròniament. — Jimy-Set.

3,115. — D. Fílix-mas (L.) Schott. —
Polypódium Fílix-mas L. — Aspídium
Fílix-mas Sw.— Polystichum Fílix-mas
Roth

(fílix mas, falguera mascle, nom vulgar antic

de la planta, emprat pels botànics pre-linneans.)

Sinonímia. — Falguera mascle; cast., hele-

cho macho
; fr., fougère màle.

Perenne, de rizoma molt gruixut, cespitós,

frondes de o'5-i m, generalment d'un verd

fosc, mats, oblongo-lanceolades, blanes però

més gruixudes que en l'espècie anterior, no

translúcides, glabres o glanduloses, amb el raquis molt escamós, bipinnati-

sectes, lòbuls obtusiúsculs, dentals fistonats, amb les dents mútiques, segments

decreixent vers la base, els inferiors bastant llargs i lanceolats, pecíol curt,

molt escamós, sorus grans, els adults confluents en dues línies vora el raquis,

amb Vindusi gran, reniforme, persistent.

Geografia. — Boscos hvmiits, rierols de muntanya, abimdant al Pireneu i serres pre-

pirenenques, d'on baixa cap a Sallent, a la Ouerosa (Sallent), Collsuspina (F. O.), Mont-

seny, on abimda, fins a la Selva, a Santa Ceclina, prop de Caldes (Xiberta)
;
muntanyes

de Prades (F. Q.), Poblet, camí de la Pena (Gibert). — Maig-Octubre.

Dryópteris Füix-mas
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Dryópteris dilatata

3.116, — D. dilatata (Hoffm.) C. Chris-
tensen — Polypódium dilatàtum Hofím.
— Aspídium dilatàtum Sw. ~ Polysti-

chum spinulosum var. dilatàtum Koch

(per tenir la fronda eixamplada, com dilatada,

comparada amb la Dryópteris spinulosaj

Perenne, de rizoma gruixut i frondes de 3-9

dm, generalment d'un verd fosc, groguenques

en llocs assolellats, molt blanes, ovades trian-

gulars, i glanduloses al taquis i al revers,

bi- o tripinnatisectes, amb els segments pinna-

tífids o pinnatipartits i els lòbuls miicronats

aristats i espinulosos, els segments de primer ordre amb la punta molt aguda

i allargada, els inferiors poc més curts que els superiors, pecíol tan llarg com
la làmina o poc més curt, escamós, sorus petits, confluents, disposats en files

paral•leles al raquis situades entre aquest i el marge, indusi reniforme, general-

ment glàndules.

Geografia. — Boscos humits i roques ombrejades de tot el Pireneu central, i a Núria,
Setcases, Camprodon, Tragurà ; Montseny (F. O.) — Juny-Setembre.

N. B. La veritable D. spinulosa (Muller) O. Kuntze, espècie més aviat boreal, no
m'ha estat possible veure-la de la Península Ibèrica.

3.117. — D. Villàrsii (Bell.) Woynar
— Aspídium rígidum Sw. Polysticum
rígidum DC.

(dedicada a honor de Dominique Villars, autor

de Histoire naturelle des plantes du Dauphiné,
1786-1789, en la qual obra aquesta planta fou
presa per altra.)

Perenne, de rizoma gruixut i frondes de 3-5

dm, generalment d'un verd clar, un poc gro-

guenc, més pàl•lides per sota, oblongo-lanceola-

des, bipinnatisectes, amb els segments pinna-

tífids i els lòbuls dentals mucronats, cobertes

per totes bandes, àdhuc el raquis, de gran

nombre de glàndules curtes, els segments inferiors si fa no fa iguals als supe-

riors, pecíol molt curt, molt escamós, així com el raquis, indusi reniforme.

Geografia. — PedruscaU de les muntanyes calcàries : Vall d'Aran, al Bosc de Betren
(Lap.), on ningú més l'ha trobada; Ports de Tortosa, a la Vall de la Montrela, pr. d'Horta
(F. Q.) — Juny-Setembre.
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Gènere 838. — POLYSTICHUM ROTH

(Del grec t:oXú<;, molt, i «r•cíyoi;, rengle, al•ludint a la gran quantitat de sorus arrenglerats.)

Sorus rodons, situats al dors dels nervis i amb l'indusi orbicular, fix sola-

ment pel centre. Falgueres grans, de frondes coriàcies, d'un verd fosc, les

fèrtils i les estèrils iguals, pinnatisectes o bipinnatisectes, amb els pecíols ±
escamosos.

ÍFrondes pinnatisectes 3,118. P. Lonchitis.
(Frondes bipinnatisectes 2.

ÍFrondes atenuades a la base, coriàcies, un poc lluents, d'un verd fosc,

amb el pecíol curt ; planta de les altes muntanyes

^ , 3,119. P- lobàtum.

1 Frondes a penes atenuades a la base, blanes, d'un verd clar, pecíol

I llarg; planta de terra baixa 3,120. P. setíferum.

3,118. — P. Lonchitis (L.) Roth —
Polypódium Lonchitis L. — Aspídium
Lonchitis Swr.

{del grec Xof/ïTiç, derivat de 'ko-^'/^-q, ferro de llança,

nom emprat per Dioscòrides per a designar una

falguera de fronda lanceolada : quod folia

instar lanceae in acutum desinant, diu Batihin.)

Perenne, de rizoma curt i gruixut i frondes

coriàcies, de 15-45 cm, oblongo-lanceolades,

glabres, d'un verd groguenc, pinnatisectes, amb
eis segments peciolulats, oblongs falciformes,

auriculats a la base, denticulats espinescents,

pecíol molt curt, molt escamós, així com el raquis, sorus grans, a mitja

distància entre el raquis i el marge, els adults confluents en una línia, indusi

orbicular, amb el marge finament denticulat.

Geografia. — Roques i pedruscall de les altes muntanyes, per sobre dels 1000 m, al

Pireneu ; els Emprius, pr. de Sallent (Puj., C), s^urament accidental. — Maig-Setembre.

Polystichum Lonchitis
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Polipodiàcies. G. S38. - Polystichum.

3,119. ~ P. lobàtum (Huds.) Roth —
Polypódium lobàtum Huds. — Aspídium
aculeàtum ssp. lobàtum Milde — Aspí-
dium lobàtum Sw.

(del llatí lobatus, lobat, -perquè, comparat amb
l'anterior, té les frondes més dividides, lobiüades.)

Perenne, de rizoma curt i gruixut, frondes

coriàcies, glabres, persistents a l'hivern, d'un

verd molt fosc, de 4-8 dm, lanceolades, hipir.-

natisectes, amb els segments falciformes, decrei-

xent vers la base, lòbuls sèssils i molt desiguals,

els de la base superior de cada segment molt

grans i anriculiformes, tots denticulats espines-

cents, pecíol molt curt i molt escamés, així com el raquis, escames rodones o

ovals, sorus mitjans, els adults confluents, indusi gruixut, orbicular.

Geografia. — Boscos ombrosos i humits, vores dels rierols, per tot el Pireneu i mun-
tanyes pre-pirenenques, fins a Olot ; Ports de Tortosa (F. Q.) —Maig-Octubre.

Polystichum lobàtum

3,120. — P. setíferum (Forsk.) Moore
— Aspídium angulare Kitaibel. -— A.
aculeàtum ssp. angulare A. Br.

(del llatí seta, cerra, i fero, jo porto, alludint

a les arestes fines com cerres amb què terminen
els lòbuls de les frondes.)

Perenne, de rizoma curt i gruixut, frondes

subcoriàcies, glabres, bastant blanes, marcides

a l'hivern, de o'5-i m, d'un verd clar o gro-

guenc, mat, lanceolades, bipinnatisectes , seg-

ments no falciformes, lanceolats, els dos infe-

riors un poc més curts que els mitjans, lòbuls

netament peciolulats, tots iguals o quasi iguals, denticulats aristats, pecíol Ihirg,

igual, si fa no fa, a la meitat de la làmina, molt escamós així com el raquis,

escames lanceolades, molt llargues, sonis petits, indusi prim, orbicular.

Geografia. — Boscos ombrosos, vores dels rierols, torrenteres emboscades de tot

el país, exceptuada la Catalunya seca i les muntanyes elevades, en les quals el reem-

plaça l'espècie anterior, sobretot a partir dels rooo metres. — Maig-Octubre.

327



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Polipodiàcies. G. 83S. - Polystichmn.

HÍBRIDS

3.121. — P. illyricum (Borb.) Hayek = P. lobàtum x Lonchitis— Frondes

pinnatisectes, les inferiors pinnatífides incisades, lanceolades. Cal parar esment

a no confondre aquest híbrid amb alguna forma jovenívola del P. lobatum

semblant al X P. illyricum però sense sorus. — Pireneu, amb els progeni-

tors : Vall d'Espot, en diversos indrets (Rothm.) ; Capcir, a la Vall de Cal-

ba (Sen.).

3.122. — P. Bicknéllü Clirist, sub Aspidio ^ P. lobàtum ;< setíferum —
Frondes semblants a les del P. lobatum, però amb els lòbuls netament pe-

ciolulats. — Olot, amb els progenitors (Bolòs).
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Gènere 839. — WOÓDSIA R. BR.

(Dedicat a honor de Joseph Woods, arquitecte i naturalista anglès, autor de The Tou-

rist's Flora, 1850.)

Sorus globiüosos, rodejats de llargs pèls reunits per una membrana, els

adults confluents i cobrint tot el revers dels segments. Falguera perenne

petita, rupícola, de frondes homomorfes, pinnatisectes, de 5-15 cm, oblon-

gues obtuses, amb els segments pinnatífids, ovats triangulars, de lòbuls fis-

tonats, pecíol generalment més curt que el limbe i ± pelut.

3,123. — W. alpina (Bolton) Gray —
Acróstichum alpinum Bolton — "W. hy-

perbórea R. Br. — W. ilvensis R. Br.

ssp. alpina Aschers.

(per viure als Alps i en altres muntanyes ele-

vades; hyperborea, hiperbòria, per viure a Ics

regions hiperbòries.)

Woúdsia alpina

Geografia. — Penyals silicis de les altes muntanyes, raríssima : Pireneu central, a

les roques pròximes a les neus perpètues de les Maleïdes (Costa) i al Pic de Barrancs

(Duf.) ; Vall de VieUa (Ivap.). Pireneu oriental : Penyals orientats al SE del cim del Ca-

nigó, a 2,780 m (Conill, Neyraut). — Juliol-Agost.
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Gènere 840. — BLECHNUM L.

(Nom grec de les falgueres, pX/j/vov, sinònim de ntipic,.)

Sonis disposats al revers de les frondes fèrtils en dues línies paral•leles al

nervi mitjà dels segments, confluents i cobrint del tot els segments, indusi

linear fix a la vora externa del sorus. Falguera de grandària mitjana, de

frondes dimorfes, totes lanceolades i pinnatisectes, coriàcies, glabres, les

estèrils breument peciolades, de segments oblongs, les fèrtils amb pecíol llarg

i segments linears i més separats.

3,124.— B. Spícant (L.) Sm.

da Spícant L.

Osmun-

(Spicant, nom germànic antic d'una falguera

el rizoma de la qual, segons Bauhin, recorda

el del nard o spica indica.)

Blécbnum Spícant

Geografia. — Boscos humits, llocs pedregosos ombrejats i vores dels rierols de les

comarques silícies, bastant commia al Pireneu i muntanyes pre-pirenenques ;
fora d aJlí

al Montseny, Santa Fe, Salt de Gualba, etc. ; Santa Coloma de Farners, Santa Creu

d'Horta (Cod.), fins a menys de 100 m a Santa Ceclina, pr. de Caldes de Malavella (Xi-

berta). — J uny-Setembre.
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Gènere 841. — PHYLLITIS HiLL.

(De (fuXXTxti;, nom grec de la llengua de cérvol.)

Sorus paral•lels entre ells, cada dos formant una sola línia obliqua al ra-

quis, amb un indusi llarg i linear a cada costat. Herbes perennes, de talla

mitjana i frondes homomorfes, lanceolades, amb la base sagitada, cordi-

forme o auriculada, enteres.

Frondes lanceolades, lingüiformes, persistents, cordiformes a la base i

amb dues aurícules arrodonides i convergents.

3,125. Ph. Scolopéndrium,

Frondes marcescents, sagitades a la base, amb dues aurícules agudes i

divergents 3,126. Ph. Hemionitis.

3,125.— Ph. Scolopéndrium (L.) New-
man — Asplénium Scolopéndrium L.—
Scolopéndrium ofïicinale DC.

(del grec axoXoTtévSpiov, llengua de cérvol, perquè

hom hi ha volgut veure alguna retiranca amb
/'escolopendra centcames)

.

Sinonímia. — Herba melsera, llengua de cér-

vol ; cast., lengua de ciervo, lengua cervina
;

fr., langue de ceri, herbe à la rate.

Perenne, de rizoma curt i frondes nombroses,

de 25-60 cm, lanceolades, linears lanceolades

o lingüiformes, glabres, enteres, d'un verd viu, un poc lluents, persistents,

truncades a la base, que és cordiforme i amb el sinus tancat per les dues aurícules

arrodonides i convergents, pecíol molt més curt que la meitat del limbe, escamós,

sorus linears, de 8-18 mm de llarg.

Geografia. — Balmes, coves, avencs, pous, penyals i barrancades ombrívols, so-

bretot en terrenys calcaris, de la major part del país, fins a 1500 m al Pireneu ; falta

o és molt rara a l'Urgell, Segrià, Les Garrigues, etc, de la banda occidental, seca, de Cata-

lunya. — Maig-Octubre.

Phyllitis Scolopéndrium
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Pülipodiàcies. G. S41. - Phyllitis.

3,126. — Ph. Hemionitis (Lag., Garc.
et Clem.) O. Kuntze — Scolopéndrium
Hemionitis Lag., Garc. et Clem.

(de TÍjitovíTtç, nom grec d'aquesta espècie, que

hom ja venir de i^fitovoç, mul, una mena de mu-
laria herba, emprada en veterinària.)

Perenne, de rizoma curt, frondes nombroses,

de 15-25 cm, lanceolades oblongues o ovades

lanceolades, obtuses, marcescents, cordiformes a

la base, amb el sinus obert, sagitades, aurícules

generalment ovades, lanceolades, agudes i di-

vergents, peciol igual a la meitat del limbe,

escamós, sorus el•líptics, més curts i més amples que en l'espècie anterior.

Geografia. — Balmes, coves i avencs dds terrenys calcaris del litoral, a la Cata-

lunya tTEinsibèrica : Montsià, Balma de la Font del TeLx, a la Serra dels Degotalls (F. Q.),

prop de Tortosa, a la Caramella, vessant Sud del Caro (Bamola) — Febrer-Maig.

N. B. Caldria comprovar la cita que fa Gibert, referent a l'espècie anterior, quan
la suposa als Avencs de la Febró ; les altres referències de diversos autors, que la in-

diquen al Pireneu i prop de Barcelona són molt dubtoses o evidentment equivocades.

Phyllitis Hemionitis
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Gènere 842. — CETERACH AVlLLD.

(Nom emprat pds autors pre-linneans que hom suposa d'origen germànic i amb el sig-

nificat de leprós, aplicat a l'espècie següent pel gran nombre de petites escames que
cobreix l'epidermis del revers de les frondes.)

Sorus oblongs, paral•lels, inserits sobre les ramificacions dels nervis se-

cundaris dels lòbuls, sense indusi o amb indusi rudimentari, recoberts per

gran nombre d'escames. Planta perenne, petita, de 5-15 cm, amb les frondes

lanceolades o ovato-lanceolades, curtament peciolades, pinnatipartides, de

lòbuls curts, alterns, ovats obtuses, enters o fistonats, glabres, d'un verd

groguenc i mats en l'anvers, totalment cobertes d'escames rosses o esblan-

queïdes en la pàgina inferior.

3,127. — Céterach officinàrum Willd.

— Asplénium Céterach L.

(officinàrum, de les oficines de farmàcia, perquè

era planta oficinal.)

Sinonímia,

fr., daurade.

Dauradella ; cast. , doradilla ;

Céterach ofTicinàrum

Geografia. — Roques, murs, etc, poc o molt ombrejats de tot el pafs, des de la costa

al Pireneu. — Maig-Setembre.
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Gènere 843. — ASPLENIUM L.

(Del grec àjTi^>)vov, derivat de citXirjv, melsa, nom de la dauradella, emprada per a guarir

les malalties en la melsa.)

Sorus linears oblongs, disposats sobre els nervis secundaris dels lòbuls

obliquament respecte al nervi mitjà, indusi linear o bé oblong, fix pel marge.

Plantes petites o de grandària mitjana, perennes, amb el rizoma curt i fibrós

i les frondes ± dividides.

ÍPecíol de les frondes molt més curt que el limbe

[Pecíol molt més llarg que el limbe

l'Frondes pinnatífides o pinnatisectes . .

[Frondes bipinnatífides o bipinnatisectes

atenuats cuneï!Segments curtament peciolulats, grans, ovats oblongs, _.

formes 3,131. A. mannum
Segments ovats rombals, orbiculars o simplement ovats .... 4

í Frondes glabres 5
^

I
Frondes densament peludes glanduloses . . 3,130. A. Petràrchae

ÍRaquis verd, frondes blanes i totalment caduques. 3,129. A. víride,

5 / Raquis d'un negre lluent, frondes amb els segments coriacis i caducs

[
en tant que el raquis persisteix . . 3,128. A. Trichómanes

Pecíol verd amb la base negra, segments ovats, dentats espinulosos

aguts, frondes, de 10-15 cm, lanceolades, molt atenuades a la base.

3,134. A. fontànum

I
Pecíol negre a la base i al dors fins a la meitat de la seva llargada o quasi

fins als primers segments, frondes de 10-15 cm, lanceolades, poc

atenuades vers la base 3)^33- A. foresiense.

[
Pecíol completament negre, àdhuc la base del raquis, segments oblongs

lanceolats, obtusos, dentats, frondes de 15-40 cm, a penes atenuades

vers la base 3,132. A. lanceolàtum.

Í

Pecíol verd amb la base negra, frondes palmatipartides, forçades o bi-

pinnatífides 8.

Tot el pecíol i part del raquis negres, fulles generalment tripinnatífides. 9.
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/Frondes palmatipartides, digitades, segments lanceolats, indusi amb
la vora entera 3,136. A. Seelósii.

[Frondes partides, més o menys repetidament forçades, segments li-

nears lanceolats, indusi amb la vora entera.

3,135. A. septentrionale.
Frondes bipinnatisectes, segments transovats cuneïformes, indusi de

vora franjada 3,137- A. Ruta-murària.

,'Pecíol més curt que el limbe o igual a ell, segments inferiors de la fronda

I separats de la resta, horitzontals o quasi horitzontals, triangulars,

1 iguals a la quarta o a la tercera part del limbe.

3,138. A. Adiàntum-nígrum.
JPecíol més llarg que el limbe, segments inferiors de la fronda acostats

[ a la resta, molt recorbats cap amunt, lanceolats, iguals a la meitat

V del limbe 3,139- A. Virgílii.

3,128. A. Trichómanes L.

Asplénium Trichómanes

(del grec zp\.yo^mé<;, emprat per Dioscòrides per

a designar aquesta planta; hom deriva el mot

de df/íl, gen. tfji^óç, pèl, cabell, i [j-avía, abundàn-

cia, referint-se al gran nombre de frondes, de

raquis prims i negres, semblants a cabells, i

persistents, que surten de cada mata, per aquesta

raó « del signe » emprada per a guarir l'alo-

pècia.)

Sinonímia. — Falzia roja; cast., culantrillo

menudo
; fr. , capillaire.

Perenne, de rizoma curt i übrós, frondes d' 1-2 dm, glabres, fermes, linears

lauceolades, pinnatisectes, amb els segments distants, ovats o bé ovats rom-

boïdals, denticulats, coriacis, caducs, pecíol curt, negre, lluent, persistent així

com el raquis i estretament alat, sorus linears, disposats obliquament a banda

i banda del nervi mitjà dels segments, indusi enter.

Forma incisum Moore — Segments de la fronda pinnatífids o pinnati-

partits.

Geografia. — Roques i murs ombrejats i humits, brocals de pous, freqüent a tot

el país, principalment a muntanya. La forma incisum Moore, a la Cellera (Cod.) i eu

ima cova de Castellsapera, pr. de Terrassa (Bamola) — Quasi tot l'any.
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Asplénium vfride

3,129. — A. víride Huds.

(perquè aquesta no té el raquis negre, com l'an-

terior, sinó verd ; del llatí viridis, verd.)

Perenne, de rizoma curt i fibrós, frondes de

o'5-2 dm, glabres, blanes, d'un verd viu, li-

nears lanceolades, pinnatisectes, amb els seg-

ments distants, ovats, incisats fistonats, caducs

conjuntament amb el raquis, que és verd i sense

ala, i el pecíol negre solament a la base, sorus

linears, disposats obliquament a banda i banda

del nervi mitjà dels segments, indusi enter.

Geografia. — Roques i fenedures dels penyals de les altes muntanyes : Freqüent

al Pireneu, a partir dels 1500 m, sobretot en terrenys calcaris, en els quals baixa a ni-

vells inferiors, com és ara a les muntanyes de Berga (Puj., C.) i altres de pre-pirenen-

ques. — J ui.-Agost.

N. B. Els exemplars que cita Bamola a Montserrat (Falgueres de Catalunya, n.o 33)

pertanyen a 1'^. jontanum; aquesta falguera d'alta muntanya, no viu alH.

3,130. — A. Petràrchae (Guérin) DC.
— A. glandulósum Lois.

(perquè fou descoberta a la vall dita «Vaucluse »,

al peu dels Alps, indret cantat per Petrarca,

a qui fou dedicada l'espècie.)

Perenne, de rizoma curt i fibrós, frondes

pubescents glanduloses, de 3-10 cm, d'un verd

fosc, molt fràgils, oblongo-lanceolades, pinnati-

sectes, amb els segments distints, ovats oblongs,

lobulats fistonats o subpinnatífids, caducs, amb
el raquis no alat, negre i brillant així com el

pecíol, que és curt, verd solament a la part

superior, sorus linears, disposats obliquament a ambdues bandes del neiA'i

mitjà, indusi denticulat.

Geografia. — Clivelles de les roques calcàries i pinyolenques de gran part del país,

rara, des del litoral, a Tortosa (Sen.), la Riba (F. Q.), entre Garraf i Castelldefels (Bar-

nola) i Portbou (F. Augustin), fins a les umntanyes de l'interior, en llocs abrigats o cara

a migjorn : Montserrat, a les coves de CoUbató (Pardo) i de la Mare de Déu (Barnola),

Rellinars, vers Coll de Daví, Os de Balaguer, Montsec d'Ares al vessant del Ribagorçana

Asplénium Petràicbae
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(F. Q.), prop de Gerri de la Sal, a 600 m (Coste), la Pobla de Segur, cap a Peracols i

Montcortès (Soulié), Organyà (Bub.), Girona, a les coves de Sant Julià de Ramis, sobre

el Ter (Barnola), Empordà, a Darnius (R. de Bolòs) — Febrer-Juny.

3,131. — A. marínum L.

(perquè sol fer-se en llocs marítims ; e's la Cha-
maeülix marina anglicà, de L'Obel.)

Perenne, de rizoma gruixut i frondes d'1-4 dm,

oblongo-lanceolades, persistents, coriàcies, d'un

verd molt fosc, lluents, pinnatisedes, amb els

segments grans, breument peciolats, ovats o

bé oblongs trapezoïdals, obtusos, desigualment

fistonats, atenuats cuneïformes a la base, que

té la vora superior auriculada, pecíol més curt

que el limbe, d'un bru negrós, lluent, estreta-

ment alat així com la part inferior del raquis,

sorus linears o oblongs, situats prop del nervi mitjà dels lòbuls un poc ohli-

quament, indusi enter.

Geografia. — Clivelles dels penyals silicis, ombrejats, de la Costa Brava : Cap de

Creus, a Cadaquers (Trèm.), abimdant a la Cova dels Capellans (Cad.) ; molt rara a l'in-

terior : Olot, Pla de Beguda (Fontfreda, R. de Bolòs). — Maig-Octubre.

rares

3,132. — A. lanceolàtum Huds.

(per les frondes lanceolades.

)

Perenne, de rizoma serpentejant i frondes

d'1-4 dm, oblongo-lanceolades, llargament ate-

nuades vers l'àpex i molt poc en llur part in-

ferior, d'un verd fosc, bipinnatisectes, amb
els segments ovats oblongs o bé ovats lanceo-

lats, obtusos, els inferiors distants, lòbuls apro-

ximats, curtament peciolulats, arrodonits o

obovais oblongs, obtusos, pecíol més curt que

el limbe, gruixut, castany i lluent com la major

part del raquis, sorus curts, oblongs, ovats o,

vegades, en forma de ganxo, indusi enter.

Asplénium lanceolàtum

Geografia. — Penyals ombrejats, silicis, molt rara: Cadaquers (Trèm.), al Barranc de

la SaboUa (Gros), Portbou (Neyraut) ; vUbera, entre Cervera i Cotlliure ; Vall de la Tet,

a Prades (Sen. ex Coste) . — Abril-Setembre.
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3,133. — A. foresiense Le Grand —
A. foresíacum (Le Grand) Christ —
A. fontànum var. foresíacum Cad.

(perquè jou descobert als Monts du Forez, de

l'Alvernya.)

Perenne, de rizoma serpentejant i frondes

d'i-2'5 dm, estretament oblongues lanceolades,

atenuades a la base, d'un verd clar, bipinnati-

sectes, amb els segments oblongs lanceolats,

obtusos, els inferiors rejlexos, lòbuls ovats or-

biculars, cuneïformes, obtusos, dentats fisto-

nats, pecíol més curt que el limbe, negre a la

base i al dors fins prop del limbe de la fronda, sorus petits, indusi irregularment

lobulat.

Geografia. — Clivelles dels penyals silicis, al litoral i a les muntanyes, de la banda
oriental, per sota dels 1000 m ; 1,'Albera, entre Llançà i Colera (Bub.), entre Vilatortí i

Castellar d'Espolla (Sen.) ; Cap de Creus, a la Serra de Pení (F. O.), Cadaquers (Sen.),

vers la SaboUa (Cad.) ; Roses. Vilajuïga, Sant Climent vSescebes (Sen.) ; prop d'Osor

(Gros) ; Montseny, a la Riera de l'Oratori i a la Vall de Gualba (P. Q.), etc. — Abril-

Octubre.

Asplénium foresiense

Asplénium fontànum

3,134. — A. fontànum '(L.) Bernh. —
Polypódium fontànum L. — Asplénium
Halleri DC.

(és una Filicula fontana dels autors pre-linneans

;

de fontanus, jontà, propi de la jont, ací el doble

mot pres en sentit genèric, per la semblança

d'aquestes plantes amb les jalzies, més amants

de les jontanelles que no pas aquesta espècie;

dedicada a Albrecht von Haller, el cèlebre botà-

nic suís, 1708-1777J

Perenne, de rizoma curt i jibrós, frondes

d' 1-2 dm, lanceolades o lanceolades linears, d'un

verd clar però viu, bipinnatisectes, amb els segments curts, ovats obtusos,

decreixents, els inferiors trilobats, de lòbuls ovats cuneïformes, obtusos,

dentats lobidats, amb les dents netament mucronades, pecíol molt més curt

que el limbe, negre solament a la base, sorus curts, linears o bé ovats, indusi

enter o ± lobulat.
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Geografia. — Clivelles dels penyals, murs, etc., de les muntanyes calcàries de la major
part del país, fins a uns 1500 m ; en els límits superiors altitudinals de la seva àrea es

fa en tota mena de terrenys, àdhuc en els silicis. — Maig-Octubre.

3,135. — A. septentrionale (L.) Hoffm.
— Acróstichum septentrionale L.

(perquè, dins el gènere Acróstichum, tal com

l'entenia Linné, és la més septentrional del

gènere.)

Perenne, de rizoma curt i fibrós, frondes

de o'5-i'5 dm, coriàcies, d'un verd grisenc

molt fosc, dividit desigualment en 2-5 segments

forçats dicotòmicament , linears lanceolats, cu-

neïformes, curtament peciolulats, bífids o trí-

fids, pecíol molt més llarg que el limbe, verd,

negre a la base, sorus linears, aviat confluents,

cobrint tot el revers dels segments i àdhuc sobreixint -pels marges, indusi enter.

Geografia. — Fissur.es dels penyals süicis de les muntanyes, des del Tibidabo (Sen.,

Bamola), Sant Llorenç del Munt, a la Moleta (Cad.), Montseny (Cad., P. O., etc). Sant

Climent Sescebes (Sen.), etc, fins al Pireneu, on és comxma. — Maig-Octubre.

Asplénium septentrionale

3,136. — A. Seelósii Leybold ssp. gla-

brum (Lit. et Maire) Rothm.

(dedicada a honor de l'enginyer tirolès Gnstav

Seelos, un dels descobridors d'aquesta planta,

1831-1911.;

Perenne, de rizoma curt, un poc serpente-

jant, gruixut, frondes de o'5-i dm, coriàcies,

glabres, trífides o digitades palmatifides, amb
els segments romboïdals oblongs, fistonats o

inciso-dentats, el del mig més gran i a vegades

bipartit, pecíol molt més llarg que el limbe,

verd, negre a la base, sorus linears, aviat con-

fluents i recobrint el revers dels segments, indusi dentat.

Geografia. — Fissures de les roques dolomítiques de les muntanyes pre-pirenenques,

raríssima: Serra del Bou Mort, sobre la Pobla de Segur (Soulié), Organyà, sota l'ermita

de Santa Fe, a 1000 m (Coste), Serra del Cadí, entre Bellver i Bagà, 2000-2400 m (Soulié),

Montgrony, a 1350 m (Sen.) — Jul.-Agost.

Asplénium Seelósii
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Asplénium Ruta•murària

3,137- — A. Ruta-murària L.

(Ruta lliuraria, ruda murària dels murs,

-perquè s'hi fa i per la retirança de les seves fron-

des amb les fulles, retallades, de la ruda; és una

designació pre-linneana.)

Sinonímia. — Falzia blanca; cast., culan-

trillo blanco
; fr., sauve-vie, rue de muraille.

Perenne, de rizoma curt i frondes de o'5-i dm,

coriàcies, d'un verd grisenc, mats, quasi gla-

bres, ovades triangulars, bipinnatisectes, amb
els segments de lòbuls transovats cuneïformes,

obtusos, peciolats, fistonats o incisats a l'àpex, pecíol més llarg que el limbe,

verd, negre a la base, sorus linears, aviat confluents cobrint el revers dels lòbuls,

indusi dentat o pestanyós.

Geografia. — Penyals i parets seques, comuna a tot el país, sobretot en terrenys

calcaris. — Quasi tot l'any.

Asplénium Adiàntum-nfgrum

3,138.^— A. Adiàntum-nígrum L. — A.

Adiàntum-nígrum ssp. nígrum Heuíïl.

(Plini, i altres autors de l'antiguitat, coneixien

dues menes de falzia, la blanca i la negra, aquesta

darrera diversament interpretada més tard; Bau-

hin i d'altres creien que calia referir-la a aquesta

espècie, i a la següent i tot, naturalment, perquè

abans no les destriaven, i Linné, conformant-s'hi,

acceptà elnom d'Aúiantum iiigrum, falzia negra.)

Sinonímia. — Falzia negra, capil•lera negra;

cast., culantrillo negro; fr., capillaire noire.

Perenne, de rizoma gruixut i serpentejant, frondes d'1-2 dm, coriàcies,

d'un verd fosc, un poc lluents, glabres, triangulars lanceolades amb la pwUa
aguda, bipinnatipartides , de segments incisats o pinnatílids, els més inferiors

dels de primer ordre distants, perpendiculars o quasi perpendiculars al raquis,

molt poc inclinats cap dalt, triangulars subobtusos, iguals a un terç o a ttn quart

de la totalitat del Hmhe, els segments de darrer ordre ovalats, finament dentats
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a l'àpex, pecíol igtial al limbe o més curt, negre a la base, sorus linears, con-

fluents.

Geografia. — Penyals i roquissars, murs, etc, de les muntanyes sillcies, a partir dels

1000 m d'altitud : Pireneu, poc freqüent ; Montseny, pr. de Viladrau (Rotlim.), Serra

de Prades (F. Q.) — Jul.-Agost.

3,139- — A, Virgílii Bory — A. Adiàn-

tum-nígrum ssp. Onopteris Heufl.

(dedicada a honor de Virgili, per haver-la des-

coberta prop de Nàpols, a la tomba que hom
suposa del poeta.)

Sinonímia. — Com en l'espècie anterior.

Perenne, de rizoma gruixut i serpentejant,

frondes de 2-4 dm, coriàcies, d'un verd molt

fosc, lluents, glabres, ovades lanceolades, amb
l'extrem molt atenuat i agut, bipinnatipartides

,

de segments incisats o pinnatífids, els més in-

feriors dels de primer ordre poc distants, molt encorbats cap amunt, lanceolats,

t>ioU aguts i atenuats a l'àpex, iguals a la meitat del limbe o poc menys, els

segments de darrer ordre lanceolats i amb dents bastant grans, pecíol més

llarg que el limbe, negre a la base, sorus linears, confluents.

Geografia. — Ivlocs rocosos o pedregosos, humits i ombrejats, vores dels torrents, etc,

de la major part del país, en indrets sUicis o descalcificats, des del litoral fins prop de 1000

metres d'altitud. — Maig-Juliol.

Asplénium Virgflii

híbrids

3,140. — A. germànicum "Weis. = A.

septentrionale x Trichómanes.

Perenne, frondes de o'5-i'5 dm, d'un verd

clar, lanceolades, pinnatipartides, amb els seg-

ments distants, cuneïformes, pinnatisectes o

incisos dentats, pecíol tan llarg o poc més
llarg que el limbe, d'un castany lluent fins a la

meitat, sorus linears, a la fi confluents, indusi

enter ; espores frustrades.
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Geografia. — Penyals silicis, allà on creixen els progenitors, molt rara ; Olot, a la

Garrinada i a MontoUvet (Vay., Bolòs), les INIajoles d'Osor (Cod.), Prats de Molló (Bub.).

Sant Esteve del Canigó (Sen.), Vall de la Tet, a Tues (Cosson), Portvendres (Rey-P.)

Vall d'Aran, a Casarill (Llen.) i Sant Joan de Toran (C. et S.).

N. B. Tenim per dubtoses, segons la descripció, les cites de Bamola referents a
les Agudes del Montseny i a la Vall de Cariat, prop de Setcases. Segurament aquest autor

examinà plantes joves.

3,141. — A. Gastoni-Gautieri R. de Litard. = A. viride X fon-

tànum.

Frondes amb el raquis verd, lleugerament bru a la base, limbe el•líptico-

lanceolat, estret, d'uns 8 X 12 cm, pinnatisecte, amb uns 10 segments per

banda, arrodonits romboïdals, lleugerament peciolulats, pinnatipartits.

Geografia. — Pireneu oriental, a Prades, cami de Callo (Sen.).
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Gènere 844. — PTERÍDIUM GLEDITSCH

(Del grec TtxepiSiov, diminutiu de ifcíptí, falguera.)

Esporangis disposats en una línia inframarginal contínua que segueix

tota la vora dels segments, coberts per dos indusis linears també continus

i persistents, un d'interior i un altre d'exterior, format pel marge revolut dels

segments, que cobreix els esporangis i l'indusi intern. Falguera perenne de

rizoma llargament serpentejant, gruixut, profund, negre, i frondes de 5-15 dm,

homomorfes, coriàcies, tri- quadripinnatisectes, amb el pecíol molt llarg i

robust,!:glabres o i± peludes, triangulars.

Fteridium aquilinum

3,142. — P. aquilinum (L.) Kunth —
Eteris aquilina L. — Eupteris aquilina

Newm.

(perquè, amb una mica de bona voluntat de fart

de qui la mira, la secció del pecíol de la fronda

tallat de biaix mostra la figura d'una àguila

bicèfala; del llatí aquilinus, aguilenc.)

Sinonímia. — Es la falguera per antonomà-

sia ; cast., helecho; fr., grande fougère o fou-

gère, simplement.

Geografia. — Boscos i brugueres de la major part del país, sobretot en indrets silicis

o descalcificats, en Uocs sorrencs i principalment a muntanya.— Juny-Setembre.
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Gènere 845. — PTERIS L.

(Del grec K•cépi^, falguera, dita així de nxEpòv, ala, per haver comparat les seves frondes,

pinnades, amb les ales dels ocells.)

Esporangis disposats en una línia inframarginal contínua que segueix la

vora dels segments fins prop de llur àpex, coberts pel marge revolut de la

fronda. Planta de rizoma serpentejant, bru, i frondes 3-8 dm, homomorfes

o quasi homomorfes, pinnatisectes, amb els segments inferiors bipartits, poc

nombrosos, subsèssils o un poc atenuats inferiorment, allargats, oposats, en-

ters o finament denticulats, pecíol igual al

limbe, que és ovat oblong, o fins a tres vega-

des més llarg.

3,143. — P. crética L.

(perquè viu a Creta.)

Geografia. — Obagues de la part oriental de Cata-

lunya, raríssima : Osor, a la Font del Coral (Cod.). —
Maig-Setembre.

Pteris crética

N. B. També a Girona, als murs d'un hivernacle (Queralt), segurament subespon-

tània, com podria ésser-ho així mateix a Osor. Les P. trèmula R. Br. i P. longifolia L.

hom les troba alguna vegada, prop de Barcelona, escapades de cultiu.
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Gènere 846. — PELLAÉA LlNK

(Del grec TceXXaToí, negrós, al•ludint al color del raquis.)

Esporangis en una línia inframarginal contínua, circumdant del tot els

segments de la fronda, recoberts pel marge revolut. Planta perenne, de rizo-

ma curt, negre i fibrós, frondes de 10-20 cm, ovades lanceolades, glauques,

glabres, coriàcies, amb el pecíol més curt que el limbe, rígid, negre i lluent

com el raquis, limbe bipinnatisecte, segments de darrer ordre de contorn rom-

bal, amb cinc angles sortints, escotats a la base, hederiformes.

3,144. — P. calomelanos (Sw.) Link —
P. hastata (Thunb.) Prantl— Pteris Cc-

dinae Cad. et Pau

(del grec xaXóç, bell, i [téXaç, negre, al•ludint al

negre brillant del raquis; Codinae, per haver-la

dedicada a honor de Joaquim Codina, metge de

la Cellera, que la va descobrir a Catalunya.)

Pellaéa calomelanos

Geografia. — Penyals inaccessibles del Pasteral, prop de la Cellera, en indrets asso-

lellats, molt escassa ; localitat única de Catalunya i d'Europa. — Estiu i autuniue.
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Gènere 847. — ALLOSORUS BERNH.

(Del grec oíXXoi;, altre, i aüipóç, sorus, per les frondes soríferes totes altres que les estèrils)

Esporangis disposats en una línia marginal contínua, coberts pel marge

revolut dels segments. Perennes, de rizoma serpentejant i frondes dimorfes,

d'un verd molt clar i groguenc, blanes, glabres, les estèrils curtes, de 10-25 cm,

triangulars, tripinnatisectes, de lòbuls ovats cuneïformes, incisats dentats,

i pecíol tant o més llarg que el limbe, les fèrtils íins de 35 cm, més estretes,

quadripinnatisectes, de lòbuls oblongs linears, enters.

AUosonii eriípui

3,145. — A. crispus (L.) Bernh. —
Osmunda crispa L. — Cryptogramme

crispa R. Br.

(del llatí crispus, cresp, fer tenir les frondes es-

tèrils com arrissades.)

Geografia. — Roques i pedruscall silicis, tarteres, a la part més elevada del rirentu,

fins a 2700-2800 m, comuna. — Juliol-Setembre.
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Gènere 848. — ADIANTUM L.

(Del grec òiotíviü, jo mullo, amb la partícula privativa «, per tal com l'espècie següent

repelleix l'aigua, escopint la que podria mullar-la. Es un mot antiquíssim, emprat pels

clàssics grecs.)

Sonis linears, curts, al marge de l'extrem superior dels segments, coberts

per les vores revolutes dels lòbuls. Planta perenne, de rizoma serpentejant

i frondes d'1-4 dm, oblongues, d'un verd clar, glabres, homomorfes, molt

blanes, bi- o tripinnatisectes, semiorbiculars flabel•liformes o bé transovats

cuneïformes, truncats i lobulats palmatífids, pecíol glabre, negre i lluent com
el raquis, igual al limbe o més llarg.

Adiàntum Capillus-Veacris

3,146. — A. Capillus-Véneris L,

(aquesta planta, emprada intuïtivament, des

d'època remotíssima, per a evitar l'alopècia i

restituir als cabells la negror perduda, fou desig-

nada amb el nom de Capillus Veneris, cabell de

Venus, a partir del segle XVI , nom que conservà

Linné com a específic.)

Sinonímia. — Falzia, capiUera, falguerola
;

cast., culantrillo
; fr., capillaire.

Geografia. — Fontanelles i degotalls ombrosos de gran part del país, a terra baixa

i a les miantanyes, fins a uns 1000 m d'altitud, sobretot a les comarques calcàries. —
Maig-Setembre.
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Gènere 849. — CHEILANTHES SW.

(Del grec x^^^°";. vora, i olw^o<;, flor, pels sorus marginals, ací presos per flors.)

Esporangis reunits en sorus petits, rodons, formant una línia marginal

interrompuda, coberts pel marge dels segments revoluts. Falguera perenne,

de rizoma curt, cespitós, i frondes d' 1-2 dm, coriàcies, fràgils, glabres, d'un

verd fosc, homomorfes, tripinnatisectes, ovades o bé oblongo-lanceolades,

amb el pecíol més llarg que el limbe, escamós, color castany, lluent.

3,147. — Ch. pteridioídes (Reichard)

C. Christensen — Ch. fràgrans "Webb

et Berth. — Ch. odora Sw,

(perquè dins el gènere Polypodiími, on fou ins-

crita de primer, s'aparta de la tònica genèrica i

té qualque cosa de Pteris ; fràgrans, odora, fra-

gant, olorosa, per l'olor que fa de cumarina.)

Cheilantbes pteridioides

Geografia. — Fissures dels penyals silicis, en Uocs secs i assolellats del litoral i de les

faldes muntanyenques, fins a 1000 m, rara : Barcelona, al Tibidabo (Sen.); Vallès, prop

de Sant Pere de Terrassa, Sant Llorenç del Mimt, La IMoleta (Cad.) ; Montserrat (Marcet),

al peu de l'ermita de Sant Joan (Cad.) ; de Montseny a CoUformic (Masf.), La Cellera

(Cod.), Olot, a la Garrinada (Cad.) ; Costa Brava, a Roses (Bub.), Cadaquers (Trèm.),

la Jonquera (Bub.), Cervera, Banyuls, Portvendres, CotUiure (Gaut.) ; Prats de Molló

(Sen.). — Febrer-Jimy.
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Gènere 850. — NOTHOLAENA R. BR.

(Del grec vd^o<;, il•legítim, fals, i yXiTva, clàmide, al•ludint a les vores revolutes dels seg-

ments o lòbuls de les frondes, que, recobrint els sorus, substitueixen l'indusi en la seva

funció.

)

Sorus rodons, petits, confluents i sense indusi, a vegades un poc coberts

pel marge revolut dels segments. Falgueres perennes, de frondes homomorfes,

pinnatisectes, amb els segments pinnatipartits i el revers cobert de pèls es-

quamiformes.

Frondes completament cobertes de pèls blancs, llanosos, pecíol molt

més curt que el limbe 3,149. N. véllea.
Frondes amb l'anvers glabre, pecíol tant o més llarg que el limbe.

3,148. N. Marantae.

3,148. — N. Marantae (L.)

Acróstichum Marantae L.

R. Br. —

Notholaena Marantae

(dedicada a honor de Bartolomeo Maranta, metge
venecià del segle XVI , autor de Methodi cognos-
cendorum simplicium, del 135c, en la qual obra
descriu aquesta planta del Colli Euganei, prop
de Pàdua.)

Perenne, de rizoma serpentejant, gruixut,

frondes d'1-4 dm, d'un verd fosc, glahres a

l'anvers, cobertes al revers d'escames filiformes,

blanquinoses al principi i després rogenques,

les frondes oblongties lanceolades, bipinnati-

sectes, amb els segments primaris dividits en

lòbuls oblongs obiusos, enters, pecíol tant més llarg que el limbe, bru, lluent

i un poc escamés, sorus en una línia inframarginal.

Geografia.— CUveUes de les roques pissarroses, granítiques o volcàniques de les baixes

muntanyes, fins prop de 1000 m, en indrets secs, molt rara : Rosselló, a Cotlliure, l'Al-

bera (Gaut.) ; la Garrotxa, a la Garrinada, prop d'Olot (Vay., Cad., Barnola) ; les Gui-

lleries, a la Palomera i al Torrent del Maiol, pr. de la Cellera, Osor, Susqueda (Cod.), Pont

de Malafogassa (Barnola) ; Montseny, al Salt de Gualba (Barnola) ; Vallès, a la Moleta,

sobre can Carbonell (Cad.) ; Pallars, prop de Rialb de Noguera, als penyals de la riba

dreta (F. Q.) — Maig-Agost.
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Polipodiàcies. G. 850. - Notholaena.

3,149, — N. véllea (Ait.) Desv. —
Acróstichum vélleum Ait. — Notholae-

na lanuginosa (Desf.) Kaulf.

(del llatí velletis, llanut, pel gran nombre de pèls

lanuginosos que vesteixen les seves frondes.)

Perenne, de rizoma airt i oblic, no serpente-

jant, molt llanós a l'àpex, frondes de 2-3 dm,

lanceolades, cobertes en ambdues pàgines de llargs

pèls llanosos, bipinnatisectes, amb els segments

primaris dividits en lòbuls curts, ovats, molt

obtusos, enters, pecíol molt més curt que el limbe,

lluent, molt escamós, sorus en una línia inframarginal.

Geografia. — Fenedures dels penyals silicis del litoral, raríssima : l'Albera, a la vall

de Banyxils (Gaut.) ; Cap de Creus, a Cadaquers, roques i parets seques de la Sabolla

(Trèm.) — Novembre-Maig.

Notholaena véllea
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Gènere 851. — GYMNOGRAMME DESV.

(Del grec yu|j.vÓ(;, nu, i ypaixjjirí, línia, n'ibrica, perquò els sonis, que destaquen com
línies negres damunt del verd de la fronda, no tenen íudusi que els cobreixi.)

Sorus linears oblongs, sense indusi, a la fi confluents i cobrint quasi total-

ment el revers de les frondes. Falguereta anual, de frondes de 5-20 cm, hete-

romorfes, les unes curtes, ovals arrodonides i breument peciolades, les altres

llargues, oblongo-lanceolades amb el pecíol quasi igual a la làmina, totes

bipinnatisectes, molt blanes i primes, d'un verd groguenc pàl•lid, glabres,

amb els lòbuls ovats o bé ovats triangulars,

cuneïformes a la base, el pecíol i el raquis

bruns i lluents.

3,150. — G. leptophylla (L.) Desv, —
Polypódium leptopyllum L. — Grammi-
tis leptophylla Sw. — Anogramme lep-

tophylla Link

(del grec L•izxóç, prim, i «púXXov, fulla, fer les

frondes minses, molt tènues.)Gymnogramme leptophylla

Geografia. — Roques i marges humits i ombrejats del litoral i terra baixa, a les co-

marques plujoses : Gavà, Tibidabo, Vallvidrera (Sen.), la Cellera, Anglès, Osor (Cod.) ;

Olot, a Montolivet (Bolòs) i la Garrüiada (Vay.), Tortellà (Cufi) ; Empordà, al Cap de

Creus (Vay.), Cadaquers (Trèm.), Roses (Texidor), Vüajuïga, Sant Climent Sescebes

(Sen.) ; litoral del Rosselló, des d'Argelés a Cervera (Gaut.) — Març-Maig.
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Gènere 852. — POLYPODIUM L.

(Es el nom d'aquestes plantes en Teofrast i en Dioscòrides ; uoXitcóSíov, en grec, significa

popet, aqui aplicat al•ludint segiu•ament a ,les protuberàncies del rizoma o als sorus

arrenglerats en els segments de la fronda com les ventoses en els tentacles dels pops.)

Sorus grans, completament rodons i sense indusi, situats al revers de les

frondes. Falgueres perennes, de rizoma escamós, groguenc, llargament ser-

pentejant, amb frondes de 5-50 cm, glabres, homomorfes, pinnatisectes.

Frondes lanceolades, d'un verd fosc, amb els segments generalment

obtusos, planta muntanyenca 3,151. P. vulgare.
Frondes ovades lanceolades, d'un verd groguenc, amb els segments

molt aguts, planta mediterrània, de la plana i de les baixes mun-
tanyes 3,152. P. serràtum.

3,151. — P. vulgare L.

(perquè és una planta comuna, molt coneguda,

vulgar.)

Sinonímia. — Polipodi, herba pigotera ; cast.,

polipodio
;

/;-., polypode.

Perenne, de rizoma gruixut, un poc carnós i

dolç, escamós, llargament serpentejant, frondes

d'1-3 dm, d'un verd fosc, persistents, estretament

lanceolades, completament glabres, pinnatisec-

tes, amb els segments generalment obtusos i

lleugerament serrats, pecíol un poc més curt que

la làmina, sorus grans, rodons, en dues línies paral•leles als marges dels

segments.

Polypúdium vulgare

Geografia. — Penyals, murs, soques d'arbres vells, etc, en indrets ombrejats de mun-
tanya ; no sol baixar de 700-800 m. — Juliol-Setembre.
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Polipodiàcies. G. 852. - Polypódium.

Polypúdium serràtum

3,152. — P. serràtum (Willd.) Christ

(pels segments de les frondes netament serrats.)

Sinonímia. — Com l'espècie anterior.

Perenne, de rizoma gruixut, un poc carnós i

dolç, escamós, llargament serpentejant, frondes

d'1-5 dm, d'un verd clar, marcescents al pic de

l'estiu, amplament lanceolades o bé ovades lan-

ceolades, completament glabres, pinnatisectes,

amb els segments aguts, quasi sempre profun-

dament serrats, pecíol tan llarg quasi tan llarg

com el limbe, sorus grans, rodons, en dues línies paral•leles als marges dels

segments.

fma. cdmbricum L., pro sp. — Segments profundament dentats i pinna-

tífids.

Geografia. — Penyals, murs, soques d'arbres vells, en indrets ombrejats de la plana

i baixes muntanyes, fins a 1000 m d'altitud o poc més en llocs assolellats. La forma carn-

bricuni 1/., pro sp., a Olot (Bolòs), Cadaquers (Cad.), la Cellera (Cod.), Gualba (Rothm.),

Montserrat (Cad.), Vallirana, al Mas les Fonts (F. O.) — Març-Juliol.

híbrid

3,153. X P. Font-Querl Rothmaler = P. serràtum x vulgare. — Frondes

lanceolades, d'un verd poc intens, pecíol quasi igual al limbe, segments sub-

aguts, ben clarament serrats ; espores frustrades. — Roques de l'hort de la

Salut, a Collsacabra, amb els progenitors (F. Q.).
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Família 142. — OSMUNDACIES BRONGN.

(Del gènere Osmunda.)

Aquesta família en el nostre país no està representada sinó pel gènere

següent

:

Gènere 853. — OSMUNDA L.

(Nom pre-linneà de l'espècie següent. Hom el suposa derivat d'Osmunder, la divinitat

ctltica Thor, símbol de la força, per la puixança d'aquesta falguera.)

Esporangis subglobulosos, curtament pedicel•lats, sense anell, dehiscentg

en dues valves, reunits al capdamunt de les frondes fèrtils en una mena de

panícula terminal, sense indusi. Falguera perenne, de o'5-i'5 m, amb el ri-

zoma molt gruixut, oblic, i frondes molt amples, de prefoliació circinada,

llargament peciolades, bipinnatisectes, amb els

lòbuls oblongs lanceolats, asimètrics o uniauri-

culats, serrulats i sostinguts per un curt pecíol.

3,154. — O. regalis L.

(és el nom que li donà Charles Plumier, Filices

Amer., f. J5, el 1705; regalis, reial, magnifica,

fer la magnificència del seu port.)

Sinonímia. — Osmunda ; cast., helecho real,

lentejil
; fr., fougère royale.

Geografia. — Barrancades hiunides i llocs palúdics sorrencs i ombrejats de la banda

oriental plujosa (més de 600 min de pluja) i süicia de Catalunya, fins a 500 m : Mont-

seny (Salv.), prop del Salt de Gualba (Wen., Cad., Bamola, F. O., etc.) ; la Selva, a Santa

Coloma de Farners, abundant als torrents pròxims al Balneari Martí (Cad.), Caldes de

Malavella, al barranc de can Garriga de Santa CecUna i Vidreres, conca superior del Re-

rapiíis (Xiberta), Riera d'Osor (Cod.) ; Empordà, a Roses (Trèm.), Serra de Pení (Tes.),

Requesens (Cuíi, Trèm., Vay.) ; l'Albera, a la Roca, i a la vall de la Massana, a la Car-

bassera (Warion, teste Gaut.), Banyuls, Portvendres, Cotlliure (Gaut.). — Maig-Juny.
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Ordre 2." — OFIOGLOSSALS ENGL.

Famíl•la 143. — OFIOGLOSSÀCIES R. BR.

(Del gènere Ophioglossum.)

Esporangis sense cap anell, amb la coberta formada per diversos estrats

de cèl•lules que s'obre en dues valves en la maturitat, sense indusi. Planies

perennes, de rizoma curt i dret, amb les frondes ± carnoses, heteromorfes,

de poca alçària i en escàs nombre, les estèrils enteres o poc dividides, les fèr-

tils feses en un segment sense esporangis, semblant a les frondes estèrUs, i

un altre d'esporangífer, simple i simulant una mena d'espiga o ramificat i

paniculiforme.

Esporangis reunits formant una mena d'espiga, frondes enteres, lanceo-

lades 854. Ophioglóssum.
Esporangis reunits en una mena de panícula, frondes pinnades. . . .

855. Botrychium.

Gènere 854. — OPHIOGLÓSSUM L.

(Mot emprat per quasi tots els autors pre-linneans, format del grec otp k;, serp, i yXuiaa•a,

llengua, al•ludint a la forma del segment esporangífer de la fronda fèrtil.)

Esporangis subglobulosos, sèssils, dehiscents transversalment i disposats

en dos rengles formant una mena d'espiga. Falgueres de rizoma molt curt,

fibrós, i frondes enteres, lanceolades o ovades lanceolades, glabres.

Planta d' 1-3 dm, amb una sola fronda ovada lanceolada, esporangis

en nombre de 12-40 en cada rengle . . . . 3,155. O. vulgàtum.
Planta de 2-8 cm, amb 2-3 frondes lanceolades, esporangis en nombre

de 3-12 en cada rengle 3,156. O. lusitànicum.
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Ofioglossàcies. G. 854. - Opliioglóssum.

3,155- — O. vulgàtum L.

(és el mot específic de Bauhin, per ésser planta

comuna, vulgar.)

Sinonímia. — I^lengua de serp, llança de

Crist; cast., lengua de serpiente
;
jr., langue de

serpent.

Perenne, de rizoma dret, prim, fronda d'1-3

decímetres, solitària, amb el pecíol tan llarg

com el limhe, ovada o bé ovada lanceolada, obtu-

siúscula, entera, segment fèrtil agut, inclús in-

feriorment dins la beina de la part estèril de la

fronda, que és més curta, esporangis grans, en nombre de 12-40 per banda.

Geografia. — Prats frescals i llocs sorrencs i humits des del litoral fins a 1300-1400 in,

a les comarques més plujoses, rara : Conca alta de la Garona, a la Vall d'Aran, prop de

I/és (I,len., C. et S.), Pontaut (Llen.), i més avall, entre Cierp i Esteuos, Pics de Rie i de
Burat (C. et S.) ; Ports de Tortosa, a la Censola (F. O.). Solsona (Bub.), Berga (Grau)

;

Comarca d'Olot, a Sant Joan les Fonts (Bolòs), Platraver (Trèni.) i muntanya de Santa

Magdalena (Tex., Trèm.) ; la Selva, a la riera d'Osor i al prat de Baier, a la Cellera (Cod.) :

Kmpordà, a Sant Pere Pescador (Llen.), Cabane.s, Pont de Molins, Sant Climent Sescebes

(Sen.) ; Rosselló, a la conca de la Tet, entre Catllar i Molitg, Fillols (Seu.) — Maig-Juliol.

3,156. — O. lusitànicum L.

(per haver estat descobert Lusitània.)

Perenne, de rizoma dret, prim, frondes de 2-8

centímetres, en nombre de 2-3, amb el pecíol

curt, de limbe lanceolat o linear lanceolat, sovint

agudes, segment fèrtil obtusiúscul, dins una

beina curta, esporangis grans, en nombre de 3-12

per banda.

lOphiogIóssum lusitànicum

Geografia. — Llocs sorrencs, humits durant l'hivern, a la banda oriental de Cata-

lunya, molt rara : Blanes, esteperars del Jardí «Mar i murtra» (Braun-Blanquet) ; Riera

d'Osor, pr. de la Cellera (Cod.) ; Cap de Creus, a la Selva de Mar (Bub.) — Nov.-Abril.
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Gènere 855 — BOTRYCHIUM SW.

(Del grec potpú^fiov, foima diminutiva de póipu/oç, barrusca, per la ramificació del seg-

ment fèrtil de la fronda esporangífera, que simula la rapa d'un raïmet.)

Esporangis grans, subglobulosos, sèssils, lliures, dehiscents longitudinal-

ment, sobre el segment fèrtil de la fronda formant com una panícula. Fal-

guera perenne, de 5-30 cm, de rizoma curt, dret, i una sola fronda oblonga,

pinnatisecta, amb 4-8 parells de segments molt acostats, més amples que

llargs, semilunars o transovats flabel•Iiformes, enters o incisats, d'un verd

groguenc clar.

Botrychium Lunària

3,157. — B. Lunària (L.) Sw.

mundà Lunària L.

Os-

(nom emprat pels botànics pre-Unneans per a

designar aquesta planta, per la forma semilunar

dels segments de la fronda: Lunària receutiori-

bus dicta a foliis lunae crescentis modo falcatis,

Bauhin, Pinax, p. 354J

Sinonímia. Llunària ; cast., lunària.

Geografia. — Prats eixuts de les muntanyes, comuna al Pireneu i serralades pre-

pirenenques ; fora d'allí al Montseny, al Pla de la Calma (Costa), entre les Agudes i Puig-

sacarbassa (Cad.), Font de l'Escot, Coll Pregon (Puigg.), etc. ; i als Ports de Tortosa, al

peu del Mont Caro, als Pous (Rothm.) — Juny-Agost.
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Ordre 3/ — HIDROPTERIDALS Engl.

Plantes flotants, anuals, fulles ovades el•líptiques, subsèssils.

144. Salviniàcies.

Plantes de rizoma serpentejant, arrelat al fons de les aigües, perennes,

fulles quadrifoliolades, llargament peciolades. 145. Marsiliàcies.

Família 144. — SALVINIÀCIES Du MORT.

(Del gènere Salvinia.)

A Catalunya aquesta família no està representada sinó pel gènere següent:

Gènere 856. — SALVÍNIA ALL.

(Gènere dedicat per Micheli, pre-linneà, al professor de la Universitat de Florència An-
tonio Maria Salvini, mort el 1729, data de la publicació de Nova plantarum genera, on

fon descrita la planta. Allioni revalidà el gènere el 17S5.)

Esporangis de dues menes : uns, els macrosporangis, amb una sola macròs-

pora ; altres, els microsporangis, amb seixanta-quatre micròspores, tant

els uns com els altres formant sorus, cadascun dels quals està tancat dins

una vesícula de paret molt prima, amb un sol estrat de cèl•lules, l'esporocarpi.

Esporocarpis agrupats en nombre de 4-8 a la base de les fulles radiciformes,

de 2-3 mm, globulosos aplatats, amb solcs meridians, pubescents. Planta

anual, flotant, sense arrels, amb les fulles disposades en tres rengles, les dels

dos rengles superiors ovades el•líptiques, obtuses, de 5-10 mm, peludes al re-

vers, breument peciolades, disposades dística-

ment sobre una tija filiforme, de 5-20 cm X i m,

les del rengle inferior transformades en un òrgan

radiciforme, dividides en un feix de llargues la-

cínies peludes cadascuna.

3,158. — S. nàtans (L.) All.

nàtans L.

Marsilea

Salvinia nàtans

(del llatí nàtans, flotant, perquè viu a la super-

fície de les aigües.)

Geografia. — Aigiies estancades de la plana litoral, molt rara : Empordà (Tex., Trèm.,
Cufíl, llacitnes del Riu Vell, entre Armentera i Empúries, Castelló d'Empúries (Vay.),

Roses (Bub., Cufí). — Jul.-Octubre.
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Famíl•la 145. — MARSILIACIES GRAY

(Del gènere Marsilia.)

Aquesta família no està representada a Catalunya sinó pel gènere i espècie

següents :

Gènere 857. — MARSILIA L.

(Gènere dedicat a honor del comte Luigi Ferdinando Marsigli, militar i naturalista

de Bolonya, autor de Danubius Pannonico-Mysicus, 1726, on ís descrita la vegetació

de les ribes del Danubi.)

Esporangis de dues menes : uns, els macrosporangis, amb una sola macròs-

pora, altres, els microsporangis, amb gran quantitat de micròspores, reunits

els uns i els altres, mesclats, en sonis protegits per un indusi clos, vesiculós,

de membrana tènue, i un bon nombre d'aquests tancats dins d'un esporo-

carpi de paret gruixuda, amb diversos estrats de cèl•lules. Esporocarpis pe-

dicel•lats, solitaris o en nombre de 2-4 a la base del pecíol de la fronda, ovoides

comprimits, bidenticulats a la base, de 4-5 mm, glabres en la maturitat i

negrosos, dehiscents en dues valves. Planta perenne, de rizoma prim arrelat

al fons de les aigíies o a les vores, de 20 cm íins a i m de llarg, frondes flotants

o emergides, amb el pecíol fins de 50 cm en les

plantes de rizoma subaquàtic i el limbe dividit

en quatre segments profunds, simtilant una

fulla quadrifoliolada, obovats cuneïformes, en-

ters, patents i oposats per parells formant creu.

3,159. — M. quadrifolia L.

(per les frondes dividides en quatre segments,

simulant una fulla quadrifoliolada.)

Marsilia quadrifolia

Geografia. — Aigíies estancades o de curs lent, molt r.ara ; IíE Selva, als reguerots de

Sils (Bubani, Vay., Llenas, Xiberta). — Jul.-Seteiubre.
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Classe 2.a — Isoetínies Prantl

Ordre 4.' — ISOETALS ENGL.

Família 146. — ISOETÀCIES Trevisan

(Del gènere Isoetes.)

Aquesta família no comprèn sinó el gènere següent

:

Gènere 858. — ISOETES L.

(Del grec ï'uüc;, igual, i èxoí;, any, parlant d'una planta tot l'any verda; el mot ja fou emprat

per PUni.)

Esporangis de dues menes : els macrosporangis, amb nombroses macròs-

pores ± globuloses, dividides en dos hemisferis (l'un amb tres plecs meri-

dians que limiten altres tants triangles esfèrics ; l'altre sense plecs) ; i els

microsporangis, amb nombrosíssimes micròspores. Tant els uns com els al-

tres de coberta membranosa, situats a la base de l'anvers de les frondes fèr-

tils, en una concavitat rodejada d'una vora sortida i sovint dilatada en una

expansió indusial. Plantes perennes, de rizoma tuberós, arrodonit, ± neta-

ment bilobulat o trilobulat, guarnit de bon nombre de fulles formant una

roseta, linears alenades, eixamplades a la base en una beina, amb un apèn-

dix liguliforme prop de la base i recorregudes interiorment per quatre canals

aeríferes, les macrosporangíferes més externes que les microsporangíferes,

cadascuna amb un sol esporangi, les estèrils semblants a les fèrtils, però més
curtes, o bé reduïdes a la part inferior endurida i persistent dita fiUopodi.

'Plantes terrestres, amb les fulles externes fil•lopodials, macròspores

grans, regularment reticidades alveolades, micròspores finament

tuberculoses 3,i6o. L Duriéui.
' Plantes amfíbies o aquàtiques, sense fil•lopodis 2.

2

r Plantes amfíbies de fulles llargues (15-50 cm), erectes, linears setàcies,

I
flexuoses, macròspores rugoses farinoses, cobertes de berruges molt

j
petites, micròspores a penes muricades . . . 3,161. I. setàcea.

f Plantes aquàtiques submergides, fulles de 3-20 cm 3.
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Isoetàcies. G. 858. - Isoetes.

{Fulles semicilíndriques, de 10 cm o més, macròspores globtiloses, irre-

gularment reticulades muricades 3,162. I. lacustris.

Fulles cilíndriques, de 3-6 cm, macròspores fortament tuberculoses,

amb tubercles obtusos 3» 163. I. Brochónii.

3,160. — I. Duriéui Bory

(dedicada a honor del seu descobridor Michel

Charles Durieu de Maisonneuve, el famós explo-

rador botànic d'Espanya i d'Algèria.)

Perenne, terrestre, d'arrels peludes i tija tu-

berosa bulbiforme, subglobulosa, com una ave-

llana, coberta de fiílopodis truncats i tridentats,

fulles de 8-10 cm, linears, d'un verd fosc, ar-

quejades, dures, agudes, esteses en cercle, ma-

cròspores grans, regularment reticulades alveo-

lades, micròspores finament tuberculades.

Geografia. — Pradells humits a l'hivern, a la costa ; Cadaquers (Sen.) ; Cotlliure, al

Pla de les Forques, Ermita de la Consolació, etc. (Gaut.) — Febr.-Maig.

3,161. — I. setàcea Del.

(per les fulles molt fines, setàcies.)

Perenne, amfíbia, d'arrels quasi glabres i tija

bulbiforme, grossa, bilobulada, sense fiílopodis,

fulles d'un verd clar, de 15-50 cm, erectes, li-

nears setàcies, flexuoses, macròspores rugoses

farinoses, cobertes de berrugues molt petites, mi-

cròspores a penes muricades.

Isoetes se'.àcea

Geografia. — Pradells humits, vores dels pantans, al litoral : Empordà, a Sant Cli-

ment vSescebes (Sen.); Rosselló, a la Font Estremer, pr. de Salses (Saint-Lager). —
Abril-Maig.
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Isoelàcies. G. 85S. - Isoetes.

3,162. — I. lacustris L.

(del llatí lacustris, propi dels llacs, perquè s'hi

fa: in fitndis lacuum diu Linné.)

Perenne, aquàtica, submergida, bastant ro-

busta, d'arrels quasi glabres i tija bulbiforme,

bilobulada, sense filiopodis, fulles de 10-15 cm,

d'un verd molt fosc, rígides, diàfanes, semici-

lindriques, linears alenades, macròspores globii-

loses, irregularment reticulades muricades, la

majoria truncades, micròspores molt llises però

amb 6-7 puntes a l'àpex de la cresta.

Geografia. — Estanys de les altes muntanyes : Baciver, pr. de Castanesa (Timb.)
;

Vall del Querol, entre Porter i l'Estany de Lanós, Estany de la Devesa (Bub.) ; massís,

del Carlit, a l'Estany Llarg, 2160 m (ÍSeb. de Salve, teste Gaut.), i als de Fontviva, a 2180,

del Roset, a 2190, i de Lanós, a 2154 (Marc. d'Aym.) — Jul.-Setembre.

Isoetes Brochonii

3,163. — I. Brochonii Motelay

(dedicada a honor d'Henry Etienne Brochon,
botànic de Bordeus, 1833-1896J

Perenne, aquàtica, submergida, amb la tija

bulbiforme, bilobulada, sense filiopodis, fulles

escasses (5-12), curtes, de 3-6 cm, cilíndriques,

estretes, rígides i fràgils, opaques, d'un verd

fosc en llur part superior, rosades a la base,

macròspores més petites que en l'espècie anterior,

de o'5 mm de diàmetre, fortament tiiberculades,

amb tubercles obtusos, micròspores llises amb

escasses berrugues grosses.

Geografia. — Estanys de les altes mimtanyes : Vall d'Aran, sobre Tredòs, en nom-
brosos Uacs a 2000 m i més amunt. Estany de Liat, a 2200 m (C. et S.) ; Alt PaUars, a

l'Estany de Mar, sobre Capdella (Kretschmer, in Hb. Rothm.) ; Andorra, als Pessons

(Coust. et Gand.) ; i vessant del Nord, a l'estanyol inferior del RuUe, a la vall d'Astos,

a 2090 m ; massís del Carlit, als estanys de Fontviva, del Roset, de Lanós i del Lanoset

(Marc. d'Aym.) — Jul.-Setembre.
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Classe 3.a — Equisetínies Prantl

Ordre 5.* — EQUISETALS Trevisan

Família 147. — EQUISETÀCIES L. C. RICH.

(Del gènere Equisctum)

Aquesta família, i l 'ordre i la classe, no comprenen sinó el gènere següent

:

Gènere 859. — EQUISÉTUM L.

(Traducció pliniana del grec l'Ttiroup»;, de Dioscórides, nom d'una espècie d'aquest gènere,

format de K-K•Kor,, cavall, i oòp4, cua, per la retirança de les espècies ramificades amb la

cua d'un cavall. Plini formà el nom amb les corresponents paraules llatines, equus i seta.

Eqiiisetum, Hippiiris a graecis dida, est pillis terrae, equinae setae, Bauhin, Pinax, p. 15.)

Esporangis d'una sola mena amb les espores totes iguals, situades al re-

vers de petites escames peltades, verticil•lades formant una espiga terminal

ovoide o cònica, espores nombroses, globuloses, amb quatre filaments dila-

tats a l'àpex, encreuats, inserits en un pol de l'espora, els elateris, que s'en-

rotllen al seu damunt, recobrint-la, en un ambient humit, i es desenrotllen

i s'estenen quan el temps és sec. Plantes perennes, de rizoma serpentejant i

tiges aèries cilíndriques, articulades, fistuloses, estriades o solcades, senzilles o ra-

mificades, amb les rames verticil•lades i també articulades, fulles reduïdes a peti-

tes escames verticil•lades i concrescents, formant una beina dentada en cada nus.

[Espiga esporangífera obtusa, tiges aèries dimorfes o homomorfes, les

que són verdes poc aspres 2.

I

Espiga esporangífera aguda, tiges aèries sempre homomorfes, netament

aspres 8.

(Tiges fèrtils blanquinoses o rogenques, no verdes, simples, sense rames,

llises 3.

I

Tiges homomorfes, totes verdes, simples o ramificades, a vegades totes

estèrils 4.

Tiges d'un blanc de vori o, almenys, blanquinoses, de 20-40 cm d'al-

çària i de 10-15 mm de gruix, espiga de 3-5 cm de llarg, beines amb
20-30 dents 3,165. E. màxímum.

iTiges rogenques, de 10-20 cm d'alçària i de 3-5 mm de gruix, espiga

d'1-3 cm de llarg, beines amb 8-12 dents. . 3,166. E. arvense.
|Tiges rogenques, de 15-40 cm d'alçària i d'uns 5 mm de gruix, espiga

de menys d'i cm, beines amb 3-6 lòbuls per la concrescència de les

dents, tija generalment amb algunes rames curtes i verdes.

3,164. E. silvàticum.
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Equisetàcies. G. S59. - Equisétuxn.

^ Tiges amb 10-12 rames en cada verticil, rames arquejades pèndules,

ramificades en cada nus, beines amb 3-6 lòbuls denticulats

3,164. E. silvàticum.
(Tiges simples o amb rames no ramificades, beines amb 6-30 dents en-

teres e.

Dents de les beines negroses i lluents, en nombre de 10-25, sense vora

^
blanca i sense cap solc carenal, beines aplicades a la tija i també
lluents, tija generalment simple, quan es ramifica el primer entrenús

de les rametes és igual o un poc més curt que la beina immediata de

l'eix principal 3,168. E. limósum.
' Dents de les beines sempre amb la vora blanca o bruna, escariosa i

± ampla 6.

(Dents de les beines en nombre inferior a 20, tija verda o verdosa . 7.

Dents de les beines en nombre superior a 20, tija d'un blanc de vori,

rames amb el primer entrenús més curt que la beina immediata de

l'eix (les rames de la part més alta de la tija exceptuades).

3,165. E. màximum.

Í

Primer entrenús de les rames sempre molt més curt que la beina corres-

ponent de l'eix principal, dents amplament escarioses al marge, amb
un solc carenal al dors 3,167. E. palustre.

(Primer entrenús de les rames sempre més llarg que la beina correspo-

nent de l'eix principal, dents estretament escarioses al marge, sense

solc carenal 3,166. E. arvense.

/Beines aplicades a la tija, cilíndriques, més llargues que amples, de

15 mm de llarg, dents amb un solc manifest, a vegades amb dos de

laterals poc visibles, les vores, blanques escarioses, les puntes, molt

caduques, costes de la tija aplanades, eix generalment simple, sense

rames, gruixut, robust. Planta de l'alta muntanya

3,170. E. hiemale.
Beines separades de la tija, molt més llargues que amples, de 10-20 mm

/ de llarg, dents amb un solc poc manifest i les vores molt estretament

\ blanques escarioses, costes de la tija convexes, eix generalment molt

ramós, alt, a vegades enfiladís o amb moltes rames llargues a la base.

Planta de terra baixa 3,169. E. ramosíssimum.
Beines separades de la tija, quasi tan llargues com amples, de 2-9 mm de

llarg, dents amb tres solcs ben visibles, amplament blanques esca-

rioses al marge, costes de la tija convexes, eix generalment senzill,

\ molt prim. Planta de l'alta muntanya. . 3,171. E. variegàtum.
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3,164. — E. silvàticum L.

c^S (f5^ j^B (perquè es fa en llocs selvàtics.)

i Perenne, de tiges aèries dimorfes, les estèrils

de 2-8 dm, verdes, amb les beines un poc cam-
panulades i terminades en 3-6 lòbtds bruns,

membranosos, rames en nombre de 10-12 en

cada verticü, quadrangulars, molt primes, arque-

jades pèndules, repetidament ramificades, les tiges

fèrtils de 15-40 cm, blanquinoses o, al principi,

rogenques, terminades en una espiga esporan-

gífera petita, ovoido-oblonga, obtusa i amb l'eix

medul•lós, beines llargues, separades de la tija,

campanulades, amb 3-6 lòbuls el•líptico-lanceo-

lats. Dels nusos de les tiges fèrtils en surten rames verdes curtes, que es des-

enrotllen i s'allarguen després de la maduració de les espores, de manera que
a la fi tenen un aspecte semblant al de les tiges estèrils.

Geografia.— Boscos de les altes muntanyes : Capcir al Bosc de la Mata (Bub., Sen.),
Lients de Bateges (I^ap.) — Maig-Juny.

Equisétum silv&Ucum

3,165. — E. màximum Lamk. — E.
Telmatéia Ehrh.

(per la seva gran alçària; Telmatéia, del grec

TsXjxaTtaíoç, propi del pantà, perquè es fa en llocs

molt humits.)

Sinonímia. — Cua de cavall, cua d'euga,

herba estanyera, trencanua, com a altres con-

gèneres ; cast., cola de caballo
; fr., préle, queue

de cbeval.

Perenne, de tiges aèries dimorfes, les estèrils

de 20 cm a 2 m, d'un blanc de vori d'un verd

esblanqueït, finament estriades, amb la cavitat axial molt gran, beines apli-

cades a la tija, amb 20 més dents fines, brunes, membranoses, rames ver-

ticillades molt nombroses, llargues, amb el primer entrenús més curt que la beina

cirresponent (exceptuats els nusos superiors), les tiges fèrtils, d'aparició an-

ticipada respecte a les estèrüs, marcescents en havent madurat les espores,

de 2-4 dm, simples, d'un blanc rogenc, amb les beines molt separades de la

tija i eixamplades en forma d'embut, dividides superiorment en 20 dents o

més, que, a vegades, se solden de dues en dues o de tres en tres, espiga ter-

minal molt gran, de 4-6 cm, el•lipsoide obtusa, amb l'eix buit.

Equisétum màximum
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Equisetàcies. G. 859. - Equisétiim.

Geografia. — Terres argiloses humides, vores de rierols, etc, freqüent en gran part
del pafs, des del litoral fins al Pireneu, principalment a les comarques plujoses. — Març-
Maig.

3,166. — E. arvense L.

(del llatí arvensis, arvense, perquè es fa als

camps.)

Sinonímia. — Com en l'espècie anterior.

Perenne, de tiges aèries dimorfes, les estèrils

d '1-6 dm, verdes, un poc aspres, primes, pro-

fundament solcades, amb la cavitat axial pe-

tita, beines aplicades a les tiges, terminades en

6-19 dents negroses, estretament voretades de

blanc, sense solc carenal, rames verticiliades

nombroses, ± llargues, el primer entrenús molt

més llarg que la beina corresponent, les tiges fèrtils d'aparició molt anticipada

respecte a les estèrils, marcescents en havent madurat les espores, d'1-2 dm,

simples, llises, brunes rogenques, beines molt separades de la tija, eixampla-

des infundibuliformes, terminades en 8-12 dents lanceolades acuminades,

espiga esporangífera petita, d'1-3 cm de llarg, oblongo-cònica, prima, obtusa,

d'eix medullós.

Geografia. — Camps i marges arenoses i humits, vores dels rierols, etc, freqüent en
la major part del país, des del litoral al Pireneu. — Febrer-I\Iaig.

Equisétum arvense

3,167. — E. palustre L.

(del llatí palustris, palustre, perquè sol fer-se

prop dels estanys, en llocs palúdics.)

Perenne, de tiges aèries homomorfes, totes

verdes i fistuloses, de 3-10 dm, amb 6-12 solcs

longitudinals i una cavitat axial petita, beines

verdes, separades de la tija i terminades en 6-12

dents lanceoladas acuminades, negroses, de vora

amplament escariosa blanquinosa i im solc ca-

renal, rames verticiliades, no molt nombroses,

llargues, primes, simples, dretes o ascendents,

amb el primer entrenús molt més curt que la

beina corresponent de la tija, espiga negra, ovoide oblonga, obtusa, petita, sobre

una beina terminal molt ampla.

Geografia. — Vores de rius i d'estanys, llocs humits, bastant freqüent al Pireneu i a
les muntanyes pre-pirenenques, més rara en la resta del país. — Abrü- Setembre.

Equisétum palustre
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3,168. — E. límósum L.

charis Ehrh.
E. Heleó-

Equisétum limósum

(limosum, del llatí limosus, llotós, perquè es fa

en llocs molt humits, en fangissars ; Heleocharis,

del grec iXoç, pantà, i x*p'Ç, <^ll() Çtte brilla, allò

que fa alegria, com si dignéssim la gràcia la

sal de l'estany, parlant d'aquesta planta.)

Perenne, de tiges homomorfes, verdes, fistu-

loses, de 2-5 dm, amb 10-30 solcs longitudinals

molt poc profunds i una cavitat axial gran,

molt llises, beines negres o verdes, lluents, apli-

cades a la tija i terminades en 10-30 dents triangulars acuminades, negres, de

vora molt estreta, blanca escariosa, sense solc carenal, rames escasses nul•les,

verticillades, curtes, amb el primer entrenús tan llarg un poc més curt que

la beina corresponent de la tija, espiga gruixuda i curta, obtusa, negra, pe-

dunculada.

Geografia. — Vores dels estanys i basses llotoses, molt rar : Vall d'Aran, a Tredòs
(Iilen.) — Juny-Agost.

N. B. Les altres cites catalanes d'aquest Equisétum han d'ésser referides a diverses
altres espècies.

3,169. — E. ramosíssimum Desf. —
E. ramósum DC. — E. campanulàtum
Poir.

(ramosum, ramosissimum, perquè és una es-

pècie caracterizada per una abundosa ramificació;

campanulàtum, per les beines dilatades al cap-

damunt en forma de campana.)

Sinonímia. — Com en les espècies anteriors.

Perenne, de tiges homomorfes, d'un verd

grisenc, fistuloses, de 40 cm a 2 m, erectes,

flexuoses i enfiladisses, persistents a l'hivern,

aspres, amb 10-30 costes convexes i una ca-

vitat central molt gran, tija generalment ramificada amb les rames incom-

pletament verticil•lades, desiguals, les unes llargues i les altres curtes, beines

molt més llargues que amples, eixamplades al capdamunt en forma d'embut,

terminades en 10-30 dents lanceolades alenades, escarioses, de vora estreta,

blanca, ordinàriament persistents, amb les puntes quelcom marcides, i amb
un solc molt poc manifest, espiga curta, ovoide, densa, acuminada mucronada.

367



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Equisetàcies. G. 859. - Equisétum.

Geografia. — Ijlocs arenoses poc o molt humits, vores de rius i torrents, etc, des de
les platges fins al Pireneu, sense passar dels 1000 m d'altitud, molt comuna. — Abril-

Juhol.

3,170. — E. hiemale L.

(del llatí hiemalis, hivernal, perquè, contrària-

ment al que sol ocórrer en aquest gènere, les tiges

aèries persisteixen durant l'hivern.)

Perenne, de tiges aèries homomorfes, verdoses

glaucescents, de 6-10 dm, erectes, rígides, ro-

bustes, generalment simples, persistents a l'hi-

vern, molt aspres, amb 10-30 costes aplanades,

quasi còncaves, i una cavitat axial molt gran,

beines un poc més llargues que amples, ínti-

majnettt aplicades a la tija, cilíndriques, amb
cercles negres a la base i altres de negres i blancs

a l'àpex, terminades en 10-30 dents estretament blanques escarioses al marge, amb
un solc manifest i a vegades amb dos d'altres, laterals, poc visibles, les puntes

de les dents molt caduques, espiga curta, ovoide, densa, apiculada mucronada.

Geografia. — I.locs arenosos, himiits, de les muntanyes, en indrets silicis, rar ; Vall
d'Aran, a la Ribera de Viella (Llen.), Port de Beret (C. et S.) ; Alt Pallars, a l'Estany
de Sant Maurici, pr. d'Espot (Rothm.) — Juny-Agost.

Equisétum hiemale

3,171. — E. variegàtum Schleicher

(del llatí variegatus, adornat, al•ludint als cer-

cles negres de les beines, com ornamentades amb
collarets.)

Perenne, de tiges aèries homomorfes, d'un

verd grisenc, de 5-20 cm, molt primes, erectes,

simples o ramificats únicament a la base, per-

sistents SL l'hivern, aspres, amb 4-12 costes

amples, convexes, i una cavitat axial molt

petita, beines molt curtes, quasi tan amples com

llargues, molt eixamplades al capdamunt for-

mant com un embut, pintades de cercles negres

i terminades en 4-12 dents lanceolades, de puntes molt fines, relativament

amples i grans, escarioses, persistents, amb la vora ampla i blanca i tres solcs

manifestos al dors, espiga molt petita, ovoide, apiculada mucronada, rodejada

inferiorment per la beina superior acampanada.

Geografia. — Llocs arenosos de les vores dels estanys i dels rierols de les muntanyes,
rara : Pireneu, entre la Renclusa i les Maleïdes (Zett.) ; Vall d'Aran, entre Viella i Betrén
(Llen.), Pla de Beret, a 1800 m (C. et S.) ; Alt Pallars, a la Mosquera, pr. d'Espot (Rothm.)
Maig-Agost.

£qui>étum variegàtum
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Classe 4.a — Licopodínies Prantl

Esporangis d'una sola mena, petits, dehiscents per dues valves, amb
grandíssim nombre d'espores molt diminutes. Plantes robustes,

de 15-50 cm Ordre 6.* Licopodials.
Esporangis de dues menes, els macrosporangis, situats a la part in-

ferior de la rameta fèrtil, dehiscents per 3-4 valves i amb 4 macròs-

pores, els microsporangis, situats a la part superior, dehiscents per

2 valves i amb innombrables micròspores diminutes. Plantes primes,

dèbils, de 5-15 cm Ordre 7.^ Selaginel•lals.

Ordre 6.* — LICOPODIALS ENGLER

Aquest ordre no comprèn sinó la família següent

:

Família 148. — LICOPODlÀCIES RiCH.

(Del gènere Lycopóditim.)

A Catalunya aquesta família no està representada sinó pel gènere següent:

Gènere 860. — LYCOPÓDIUM L.

(Del grec Xj/.oí;, llop, i róòiov, peuet, traducció de peu o peuet de llop, nom pre-linneà

d'una d'aquestes plantes, dites també peu d'ós, pes ursi o ursinus, peu de lleó, pes leo-

ninus, etc, per les tiges atapeïdes de fulles fines com pèls.)

Plantes isospòries, amb els esporangis sèssüs a les axil•les de les fulles,

tots de la mateixa mena, formant com una espiga terminal ± clara i dehis-

cents per dues valves, espores molt petites, nombrosíssimes, globuloses. Plan-

tes perennes, persistents a l'hivern, de rizoma llarg i serpentejant i tija prima,

ni articulada ni fistulosa, densament coberta de fulles petites, linears o lan-

ceolades.

(Fulles terminades en una llarga cerra blanca, espigues esporangíferes

generalment en nombre de 2-3, llargament pedunculades.

IX 3,173. L. clavàtum.
I Fulles sense cap cerra terminal, espigues esporangíferes, quan hi són,

f solitàries i sèssils 2.
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Licopodiàcies. G. 860. - Lycopódium.

'Fulles heteromorfes, les de les tiges ajagudes i les de les rames primà-

i ries, erectes i esparses ; les de les rames secundàries, oposades en

quatre rengles. Les unes plegades i les altres planes.

'

3,175- L- alpínum.
Fulles homomorfes, totes esparses 3.

'Tiges prostrades, radicants, amb rames fèrtils erectes, simples, ter-

minades en una espiga esporangífera solitària, planta de llocs pan-

tanosos 3, 174. L- inundàtum.

I

Tiges prostrades ascendents, amb rames fèrtils erectes, ramiíicades

dicotòmicament, esporangis en la part superior de les rames sense

formar espiga, planta nemoral o saxícola
. . 3,172. L. SelagO.

Lycopódium Selago

3,172. — L. SelagO L.

(nom emprat per Plini per a designar una

planta semblant a la savina.)

Tiges de 4-35 cm, prostrades ascendents, ra-

dicants, ramiíicades dicotòmicament, amb les

rames dretes, fulles esparses, totes iguals, pe-

tites, lanceolades o lanceolades linears, molt

nombroses i acostades, aplicades, erectes o pa-

tents, enteres o finament dentades, agudes, co-

riàcies, esporangis al capdamunt de les rames

sense formar espiga distinta.

Geografia. — Boscos i roques de les altes muntanyes silícies : Bastant freqüent al

Pireneu, vers els 2000 in d'altitud i encara més amunt. — Jul.-Setembre.

Lycopódium clavàtum

3,173. — L. clavàtum L.

(del llatí clavatus, en forma de clava porra,

al•ludint a les espigues esporangiferes ; és el

Museus terrestris clavatus de Bauhin.)

Sinonímia. — Licopodi ; cast., licopodio ; /;-.,

lycopode.

Tiges prostrades, de 2-10 dni, radicants, re-

petidament ramiíicades, fulles esparses, totes

iguals, linears, terminades en una llarga cerra

blanca, finament denticulades, molt nombroses

i acostades i cobrint densament la tija i les
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Licopodiàcies. G. S6o. - L^'copódiuni.

rames, les rames fèrtils erectes, amb 1-3 espigues terminals al capdamunt
d'un llarg peduncle nu, espigues cilindràcies, amb les fulles esporangíferes

molt acostades, amples, ovades aristades, denticulades.

Geografia. — Brugueres, boscos, etc, en terres sorrenques i silícies de les muntanyes,
raríssima : Vall d'Aran (Villiers, Isern, Jourtau), i altres indrets fronterers del Pireneu. —
Juliol-Setembre

.

3,174. — L. inundàtum L.

(perquè viu en llocs pantanosos a les iorberes,

en indrets inundats.)

Tiges de 5-20 cm, prostrades radicants, amb
escasses rames fèrtils erectes de 5-10 cm, sim-

ples, cobertes densament, com la tija, de fulles

esparses, linears, enteres, amb el marge trans-

lúcid, dretes, esporangis formant una espiga

densa, ovoide oblonga, solitària, sèssil a l'ex-

trem de les rames fèrtils.

Geografia. —• Torberes i llocs arenosos molt himiits, a les muntanyes, raríssima :

Bareges, a Lients (I<ap.), Capvern, pr. de Bagnères-Adour (Deville sec. Bub.) — Juliol-

Setembre.

3,175. — L. alpínum L.

(perquè viu als Alps i en altres muntanyes.)

Tiges molt llargues i poc fulloses, prostrades,

fins d'/íw metre de llarg, amb les fulles esparses,

± decurrents, dretes, les rames comprimides,

erectes, molt ramificades, fasciculades, amb fu-

lles oposades i formant quatre rengles, hetero-

niorfes, les laterals, inserides als cantells de

les rames, lanceolades agudes, carenades i ple-

gades longitudinalment, les altres, inserides a

les cares de davant i darrera, més petites, pla-

nes i aplicades a les rames, espigues cilíndriques,

primes, solitàries, sèssils a l'àpex de les rames, fulles esporangíferes ovades

acuminades i denticulades.

Geografia. — Brugueres i costers pedregosos de les altes muntanyes, molt rara : Vall

d'Aran, a les mimtanyes d'Arties (Costa), Port de Viella, a 2700 m, i Vall de Ruda, a 2200

(C. et S.) ; muntanyes de Castanesa i de Benasc (Villiers). — Juliol-Setembre.

Lycopódium alpinum
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Ordre 7.' — SELAGINE L•L• ALS Engler

Aquest ordre no comprèn sinó la família següent

:

Família 149. — SELAGINEL•LÀCIES METT. (exd. ISOETES)

(Del gènere Selaginella.)

Aquesta família comprèn únicament el següent gènere :

Gènere 861. — SELAGINELLA SPRING.

(Diminutiu de Selago, per la petitesa d'aquestes plantes comparades amb els licopodis.)

Plantes heterospòries, amb els esporangis sèssils a l'axil•la de les fulles

fèrtUs formant una mena d'espiga, els inferiors, macrosporangis, en escàs

nombre i amb quatre macròspores cadascun, els microsporangis, en la part

superior de l'espiga, molt més nombrosos i amb gran quantitat de diminutes

micròspores, aquells dehiscents per 3-4 valves, els microsporangis bivalves.

Plantes perennes, petites, dèbils, amb les tiges primes, ni articulades ni fis-

tuloses, prostrades, fulles petites, nombroses, enteres o dentictilades.

Fulles totes iguals, lanceolades, imbricades, tiges cilíndriques

3,176. S. Selaginoídes.
Fulles desiguals, en quatre rengles, les dels dos rengles de la cara infe-

rior de les tiges, més grans i tirades enfora, les de la cara superior

més petites i aplicades, tiges comprimides. . 3,177. S. denticulata.

3,176. — S. Selaginoídes L. — Lyco-
podium Selaginoídes L. — Selaginella

spinulosa A. Br.

(és la Selaginoides foliis spinosis, de Dillenius,

i el Lycopodimn Selaginoides de Linné; se-

laginoides, semblant al Selago.)

Tija de 5-15 cm, prima, prostrada, radicant,

amb rames simples, ni ramificades ni compri-

mides, ascendents, fulles totes iguals, lanceo-

lades acuminades, ciliades espinuloses, imbri-

cades, sovint un poc retortes helicoidals

,

esporangis en espigites terminals solitàries,
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SelagineHàcies. G. 86i. - Selaginella.

cilíndriques, situats a les axil•les de fulles fèrtüs groguenques, lanceolades,

un poc patents, semblants a les fulles estèrils però el doble més grans.

Geografia. — Costers herbosos o rocosos, més o menys humits, de les altes mmitanyes,

freqüent al Pireneu a partir dels 1500 m — Jvmy-Setembre.

3,177. — S. denticulata (L.) Link —
Lycopódium denticulàtum L.

(és el Museus deuticulatus minor, de Banhin,

i el Lycopódium denticulatmn de Linné, dit

així fer les fulles denticiüades.)

Tija de 5-20 cm, prima, prostrada, difusa,

repetidament bifurcada, amb llargues arrels ad-

ventícies a les bifurcacions, rames comprimides,

fuUes quadriseriades, d'un verd clar, les laterals

majors, distiques, patents, amplament ovades,

cuspidades i finament denticulades, les inter-

mèdies menors, erectes i aplicades, lanceolades

acuminades, esporangis reimits en espigues petites, terminals, erectes, amb
les fulles fèrtils ovades, denticulades i cuspidades, totes iguals.

Geografia. — Costers i roques humides, en Uocs ombrejats del litoral i comarques

pròximes, rara : Castelldefels (Vay.), Gavà (Vay., Cad.), Sant Vicents dels Horts, a Tor-

rella (F. O.), Tibidabo, Vallvidrera (Sen.), mimtanyes de Santa Coloma de Gramenet

(F. Q.), Caldes de Montbui, Santa Coloma de Farners (Cad.), Tossa (Rothm.), Girona,

al riu GaUigans ; Empordà, a Cadaquers (Vay., Sen.), La Selva (Vay.), Sant Pere de

Roda (F. Q.), Vilamadal (Sen.). — Desembre-Abril.
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GLOSSARI
En aquest glossari definim els mots tècnics emprats en la Flora,

àdhuc els que, no essent estrictament botànics, són usats constant-

ment en treballs de descriptiva i sovint amb un matís distint de

l'habitual.

El fet d'haver començat la publicació d'aquesta obra fa prop
d'un quart de segle, quan el català Hterari no havia assolit l'actual

estat de perfecció, justifca un breu apèndix al glossari amb els prin-

cipals mots incorrectes dels primers volums (i).

A
abraçador -a. Amplexicaule.

acanalat -ada. Que forma com una
canal.

acaule. Dit d'una planta de tija tan

curta que sembla no tenir-ne
;

les fulles, aparentment, neixen de
l'extrem superior de l'arrel. Fig. 56
esquerra.

acaulescent. Acaule.

Fig. I. Agullons i acfcules d'una tija de roser

acícula. Agulló fi i dret com els d'al-

guns rosers. Fig. i.

acicular. Dit de les fulles linears fines

com agulles i rígides, com les dels

pins.

acículat -ada. Proveït d'acícules. Fi-

gura I,

acintat -ada. En forma de cinta o
veta.

aclamídia. Flor sense periant, nua.

aclavellada. Dit de la corol•la regular

de cinc pètals lliures llargament

unguiculats i amb el limbe patent.

Fig. 27 esquerra.

acrescent. Dit d'un òrgan floral, prin-

cipalment del calze, que continua
creixent després de la floració.

Fig. 2. Secció transversal d'una llavor

de cotilèdons acumbents

acumbent. Dit dels cotilèdons quan
essent plans la radícula es disposa

al llarg de llurs vores. Fig. 2.

(i) El glossari i l'apéndix han estat redactats pel Dr. Font i Quer.
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acuminat -ada. Acabat més o menys
sobtosament en punta. Fig. 3.

Ftg. 3. Fulla acuminada

adherent. Dit d'un òrgan, general-

ment el calze, adherit íntimament
a un altre, quasi sempre l'ovari,

com en les flors de la pomera, del

magraner. Fig. 4.

Calzes adherents

adventici -ícia. Òrgan o planta que
neix en un lloc que no li és propi.
Arrel adventicia, aquella que no
té per origen la radícula de l'em-
brió. Planta adventicia, la que
creix en un lloc altre que el seu,
vinguda d'altres indrets sense in-

tervenció expressa de l'home.
afil•le -a. Tija, rama, planta, que no

tenen fulles.

aglà. Gla.

agulló. Punxa d'origen epidèrmic,

com les dels rosers, esbarzers. Fi-

gura. I.

agut -uda. Dit d'un òrgan foliaci,

fulla, sèpal, pètal, les vores del

qual, a la punta, formen un angle
agut; també els fruits, llavors, etc.

,

acabats en punta.
ala. Expansió membranosa que neix
en diversos òrgans de la planta.

Els dos pètals laterals de les papi-

lionàcies i cesalpiniàcies; els dos
sèpals laterals de les polígales.

Fig- 5-

Fig, 5. Fruit alat de Lepidium i tija alada de Latkyrus

alabardat -ada. Dit de qualsevol òr-

ganf oliaci en fornia d'alabarda.

Fig. 6.

Fig. 6. Fulles alabardades de Rumex

albeca. Zona poc endurida de la fusta

d'un tronc, pròxima a l'escorça.

376



FLORA DE CATALUNYA

alat -ada. Proveït d'una o de diverses

ales. Fig. 5.

alenat -ada. Acabat en punta molt
fina, com una alena.

altern -a. Les fulles o bràctees dispo-

sades en dos rengles a cada banda
de la tija o de les rames. Dit també
de les fulles esparses.

alternipètal -a. Dit de la peça floral

situada entre dos pètals. Fig. 7.

Fig. 7. Estams alternipètals (a dalt)

i opositipètals (a baix)

alternisèpal -a. Dit de la peça situada
entre dos sèpals.

alveolat -ada. Amb clotets a la su-

perfície com diminuts alvèols.

ament. Espiga de flors unisexuals

amb el periant molt reduït o nul.

Fig. 8.

4

Fig. 8. Ament d'un poll

amentaci-àcia. Semblant a un ament.
amplexicaule. Fulla o bràctea més

o menys dilatada a la base i que
envolta la tija o la rama on s'in-

sereix. Fig. 9.

Fig. 9. Bràctees amplexicaules del Lamium
amplexicaule (b)

anastomosat -ada. Dit dels nervis o
de les venes de qualsevol òrgan
que s'uneixen formant com im re-

ticle. Fig. 10.

Fig. 10. Nervis anastomosats

ancipital. Tija, rama, comprimida i

de vores agudes.

androceu. El tercer verticil de la flor.
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format pels estams i situat entre

la corol•la i el gineceu.

androgin -ògina. Inflorescència amb
flors masculines i femenines. —
Planta andrògina, la que té aques-

ta mena d'inflorescències, com la

figuera, els Carex, etc.

anell. En les falgueres conjunt de
cèl•lules de parets radials gruixu-

des, en forma d'arc de meridià o

de corona, que es troba en els es-

porangis. Fig. ii.

Fig. II. Anell d'un esporangi de falguera

angiosperm -a. Planta de carpels

closos que formen la cavitat ovà-
rica

;
plantes fructíferes, per opo-

sició a gimnospermes, les sements
de les quals no estan protegides

pel fruit

angustisepte -a. Dit dels fruits, ge-

neralment de la siliqua o de la si-

lícula, d'embà coincident amb llur

secció longitudinal més estreta.

Fig. 12.

anisogin -ògina. Gineceu, flor, que
té im nombre de carpels no igual

al dels pètals.

anisostèmon -a. Androceu, flor, amb
un nombre d'estams no igual al

dels pètals.

antera. Part de l'estam que conté
el pol•len Fig. 20.

Fig. 12. Silicules angustiseptes, la de la dreta
en secció transversal

antesi. Acte d'obrir-se la flor.

antodi. Capítol.

anuai. Planta que realitza totes les

funcions vegetatives i reproduc-
tores en menys d'un any i que
després mor.

anvers. Cara superior o interna d'un
òrgan foliaci.

apendiculat-ada. Proveït d'apèndixs.
apèndix. Part accessòria d'algun

òrgan.

apètal -a. De periant senzill, sense
pètals.

apiculat -a. Acabat sobtosament en
punta curta. Fig. 13.

Fig. 13. Fruit apiculat de llentilla

aplicat -ada. Dit de les fulles, bràc-
tees, pèls, molt acostats a un altre

òrgan o a una superfície sense
adherir-s'hi.

apo-. Prefix que denota allunya-
ment, separació : apocàrpic, fruit

de carpels no concrescents. Opo-
sat a sim-, sin- : sincàrpic, de
carpels soldats.

àpter -a. Sense ala, no alat.
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aqueni. Fruit sec i nionosperm, de
pcricarpi dur uo adherit a la se-

nient.

araneós -osa. Amb pèls llargs, molt
tènues i blans, reunits com en les

teranyines.

arboriforme. Ramificat com un ar-

bre.

arbre. Planta perenne de tija lle-

nyosa que s'aguanta sense suport,

de més de 5 metres d'alçària, no
ramificada fins a un cert nivell

del sòl.

arbust. Planta perenne de tija lle-

nyosa, d'alçària superior a un me-
tre i inferior a cinc, que es rami-

fica generalment arran de terra.

arcuato-. Prefix que expressa "ar-

quejat", "corbat en forma d'arc":

arcuato-convergents, dit dels es-

tams de filaments arquejats les

anteres dels quals s'acosten molt
o es toquen. Fig. 41 esquerra.

aresta. Punta filiforme i rígida en
què solen terminar diversos òr-

gans de les plantes. Fig. 14.

Fig. 14. Glumel'la de Bromxts acabada en aresta
;

fruit de ClcmaUs també aristat

arestós -osa. Que té arestes.

aril. Excrescència de l'extrem supe-

rior del funicle, en les proximitats
del llombrígol, que pot arribar a
envolupar completament la llavor,

l'ig- 15-

Fig. 15. Aril de la nou moscada

aril•lat -ada. Proveït d'aril.

aril'loide. F'als aril que es desenvo-

lupa en el micròpil.

aristat -ada. Acabat en una aresta.

Fig. 14.

arrossegadis -issa. Rèptil.

article. Cadascun dels segments su-

perposats en què es fragmenta o

es constreny un òrgan. Fig. 16.

Fig. 16. Fruits articulats de Hedysarum i Hippocrepis

articulat -ada. Compost d'articles.

Fig. 16.
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ascendent. Dit de l'òrgan, general-

ment la tija, estès horitzontal-

ment a la base i redreçat vertical-

ment en la part superior.

asimètric, -a. Dit de la flor o de l'òr-

gan que no tenen cap pla de sime-

tria. Fig. 115.

atenuat -ada. Que perd insensible-

ment amplària o gruix cap a un
extrem. Fig. 17.

Fig. 17. Fulles atenuades superiorment

i inferiorment

atro-. Mot prefixat que denota ne-

gre ; atropurpuri, d'un color de

porpra molt fosc, quasi negre.

aurícula. Apèndix en forma d'orella

situat a la base d'un òrgan fo-

liaci. Fig. 18 i 31.

auriculat -ada. Proveït d'aurícules.

Fig. 18.

avortat -ada. Detingut en el seu

desenvolupament, que no arriba

a terme.

axil'la. Punt d'unió d'una fulla,

bràctea, peduncle, amb la tija

que els porta.

Fig. :8. Fulles auriculades de Arabis brassiciformis

axil'lar. Situat a l'axil•la. Fig. 19.

Fig. 19. Flors axiliars de Verol•lica
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B
bacciforme. Semblant a una baia.

baia. Fruit indehiscent, carnós, d'en-

docarpi polpós o sucós.

balausta. Fruit complex del magra-
ner, format per dos estrats de car-

pels superposats amb el pericarpi

coriaci i les llavors de coberta car-

nosa 1 sucosa.

r

vUlJ/

n\

u
Fig. 20. Estam d'antera basifixa

basifix- a. Inserit per la base, aplicat

generalment a les anteres. Fig. 20.

Fig. 21. Fruits bequeruts de Sinapis i Rapistrum

bec. Punta terminal d'un fruit o

d'una llavor. Fig. 21.

beina. Base eixamplada de les fulles

quan abraça o envolta la tija.

Fig- 53-

bequerut -uda. Acabat en una part

prima i més o menys llarga simu-
lant un bec. Fig. 21.

berrugós -osa. Amb petites promi-
nències semblants a les berrugues.

bi-. Prefix que denota dos, dues ve-

gades, dol•lement.

biennal. Planta que no floreix i fruc-

tifica fins al segon any de la seva
vida i que després mor.

bífid -a. Fes en dos lòbuls fins prop
del mig de la seva longitud. Fig. 22.

Fig. 22. Pètal bífid (a l'esquerra) i bipartit (a la dreta

bifurcat -ada. Dividit en dues bran-
ques, en forma de forca de dues
pues.

bilabiat- ada. Dit del calze o de la

corol•la dividit en dos llavis. Fig. 84.

bilobat -ada. Dividit en dos lòbuls.

bilocular. Dividit en dos lòculs.

bipartit -ida. Fes en dos lòbuls fins

prop de la base. Fig. 22.

bipinnaticomposta. Fulla composta
els folíols de la qual són pinnats.
Fig. 23.

bípinnatífid -a. Fulla o bé òrgan fo-

liaci els lòbuls del qual són també
pinnatífids.

bipinnatipartit -ida. Fulla o bé òrgan
foHaci pinnatipartit els segments
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del qual són també piiinatipartits.

bipinnatisecte -a. Fulla o bé òrgan

foliaci piiniatisecte els segments
del qual són també pinnatisertes.

Fig. 23. FuHa bipinnaticomposta

bisectat-ada. Profundament bipartit.

biternat -ada. Amb tres folíols trifo-

liolats.

bivalve -a. Que s'obre en dues valves.

borró. Gema.
bràctea. Fidla més o menys modifi-

cada en la seva forma, grandària,

color, consistència, pròxima a les

flors. Bràctea floral, la que porta

una flor a la seva axil•la. Fig. 9 i 38.

bracteat -ada. Proveït de bràctees.

bracteïforme. Que s'assembla a una
bràctea.

bractèola. Bràctea, generalment més
petita que les altres, inserida en

un peduncle floral, no sobre la tija

o les rames. Fig. 24.

bracteolat -ada. Proveït de bractèo-

les. Fig. 24.

brevistil -a. Dit de l'ovari, flor, d'es-

til curt, en el fenomen de l'hete-

rostüia.

bulb. Tija curta, generalment subter-

rània, coberta de fulles carnoses o

membranoses riques en substàn-

cies de reserva i en forma d'esca-

mes o túniques, que constitueix

un conjunt globulós, ovoide, etc.

Fig. 56 dreta.

Fig. 24. Peduncle de corretjola amb bractèoles (b)

bulbífer -a. Que porta bulbs.

bulbiforme. Inflat formant com un
bulb.

Fig. 25. Inflorescència d'un .'tUiuiii ambíbulbils,

i amb una espata de dues bràctees a la basc.

bulbil. Bulb petit que acompanya
les flors o neix a les fulles de certes

plantes. Fig. 25.

buibil•lífer -a. Que té bulbils.
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c
caduc -a. Que no persisteix gaire

temps en el lloc on s'ha format.
Tractant-se de fulles, que es des-

prenen durant l'estació desfavo-
rable per a la planta que les porta.

calàtide. Capítol.

caliciflor -a. Dit de la planta les flors

de la qual aparenten tenir els pè-

tals i els estams inserits sobre el

calze, àdhuc de les que, amb l'ovari

adherent o ínfer, els tenen concres-

cents amb la corol•la. Fig. 26.

Fig. 26. Diversos tipus florals de plantes caliciflores

(en secció)

calicí -na. Pertanyent al calze.

calicinal. Calicí.

calicle. Conjtmt de bractèoles situa-

des part de fora del calze i al seu

entorn simulant un altre verticil

floral sobreposat. Fig. 27.

caliculat -ada. Proveït de calicle.

call. Punta curta o grumoll general-

ment esblanqueïts i poc o molt
durs.

callós -osa. Que té calls.

calze. El més extern dels verticils

florals, generalment verd, o, si el

periant és senzill, l'únic verticil

del periant, sigui del color que
sigui.

Fig. 27. Calicles de clavell i de Hibisats

cama. Escapus.
campanulat -ada. En forma de cam-

paneta. Fig. 45.

canya. Tija fistulosa i nuosa, com
la de les gramínies.

capil•lar. Fi com un cabell.

capítol. Inflorescència de flors sèssils

sobre un receptacle comú més o
menys eixamplat i voltat d'un in-

volucre de bràctees. Fig. 28.

Fig. 28. Flors disposades en capítol

càpsula. Fruit sec i dehisceut com-
post de dos o més carpels. —
Càpsula policoca, per a Cadevall,
aquella on els carpels, no del tot
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concrescents a l'àpex, conserven

certa individualitat. Fig. 29.

Càpsules de Siltne i de Euphorhici

carcèrul. Fruit policarpellar i uni-
locular, sec i indehiscent, nionos-
perm o disperm, com el del teli.

carena. Sortint longitudinal més o
menys agut que recorda la quilla

d'una nau. Conjunt dels dos pè-
tals inferiors en les flors de les

papilionàcies i cesalpiniàcies.

carenal. Tipus de prefloració de les

cesalpiniàcies, semblant a la ve-
xillar però amb la carena externa
i l'estendard intern.

carenat -ada. Proveït de carena.

Fig. 30. Ovari de la flor de taparer^ sostingut
per un llarg carpòfor

cariòpside. l'Vuit sec, indehiscent i

monosperm amb la llavor íntima-

ment soldada al pericarpi, com
ocorre en les gramínies.

carpel. La fulla o cadascuna de les

fulles que, molt profundament
modilïcades, integren el pistil d'u-

na flor.

carpòfor. Receptacle allargat com
un peduncle que porta el pistil o

el fruit al capdamunt. Fig. 30.

carúncula. Excrescència de poca
extensió damunt del tegunient se-

minal, generalment al voltant del

micròpil. Fig. 31.

Fig. 31. Sement de ricl, amb carúncula

caulescent. De tija ben visible.

caulinar. Pertanyent o relatiu a la

tija.

cel•la. Cavitat, lòcul, de l'ovari, an-
tera, etc.

cespitós. Que fa gespa.

ciatiforme. En forma de copa cònica.
cili. Dit dels pèls i òrgans semblants
que formen una franja marginal
com les pestanyes a les vores de
les parpelles (DGLC). Fig. 32.

ciliat -ada. Proveït de cilis. Fig. 32.

cima. Inflorescència definida en la

qual l'eix principal cessa aviat
de créixer i fa una flor, i els se-

cundaris, terciaris, etc, es compor-
ten successivament de la mateixa
manera que aquell. Cima bípa-
ra, aquella en què la ramificació
té lloc successivament per dues
branques oposades. Cinta escor-
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pioide, cima unípara en què la ra-

mificació es fa sempre pel mateix
costat de l'eix. Cima helicoide,

Fig. 32. Fulla ciliada i auriculada

cima unípara en què la ramificació
té lloc alternativament a l'un cos-

tat i a l'altre de l'eix principal.

Cima muUípara, aquella en què

Fià. 33. Esquemes de cima bípara (cb),

escorpioide (ce) i helicoide (eh)

la ramificació té lloc per més
de dues branques verticil•lades.

Cima unípara, aquella en què la

ramificació es fa per una sola

branca, la qual es ramifica de la

mateixa manera, i així successi-

vament. Fig. 33.

cimós -osa. En forma de cima.
cinorròdon. Fruit dels rosers consis-

tent en diversos aquenis dins d'un
receptacle carnós de forma ovoide,

globulosa, etc.

círcell. Rama, fulla o nervi mitjà de
la fulla, etc, transformat en un

Fig. 34. Circells

Òrgan filamentós que entortolli-

gant-se o arrapant-se a qualsevol
suport facilita l'enlairament d'una
planta enfiladissa. Fig. 34.

circinat -ada. Enrotllat formant una
crossa o una anella.

cladodi. Rama molt comprimida.

Fig. 35. Cladodis de galzeran
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laminar, verda, semblant a una
fulla, com les del galzeran. Fig. 35.

claviforme. En forma de clava o

porra. Fig. 36.

Fig. 36. Fruit claviforme de Mcconopsis

COC. Cadascun dels carpels d'un
fruit policarpel•lar sec que, sepa-

rant-se dels altres en la maturitat,

s'obre en dues valves i no sol con-

tenir sinó una sola sement. Fig. 29,

dreta.

coclear. Prefloració imbricada.

Fig. 37. Fruit madur d'una umbel•Iífera

amb la columneta

columneta. Carpòfor de les umbel•lí-

feres situat a l'eix de l'ovari i bi-

furcat en la maturitat del fruit.

Fig. 37-

comissura. Lloc d'unió de dos òrgans
o de dues parts d'un òrgan.

comissura!. Pertanyent a la comis-

sura.

compost -a. Dit de la fulla integrada

per dos o més folíols.

comprimit -ida. Dit d'un òrgan la

forma del qual sembla derivar-se

d'una altra afectada per una com-
pressió lateral de davant cap en-

darrera. En les umbel•líferes, se-

gons Cadevall, fruit comprimit
perpendicularment a la cara co-

missural.

con. Inflorescència unisexual de for-

ma ovoide o globulosa, amb nom-
broses bràctees imbricades o amb
escames seminíferes, com les pi-

nyes de les coníferes.

concolor. D'un color únic, per opo-

sició a discolor, tricolor, bigar-

rat, etc. Unicolor.

concrescent. Adherència congènita

íntima, formant una sola peça, de
dos òrgans o de dues parts d'un
òrgan.

conduplicat -ada. Dit dels cotilèdons

plegats longitudinalment a banda
i banda de la radícula. Fig. 38.

Fig. 38. Secció transversal d'una llavor

de cotilèdons conduplicats

confluent. Dit dels segments dels

òrgans foliacis que conflueixen u-

nint-se en un indret.

connat -ada. Concrescent. Emprat
especialment en tractar-se de fu-

386

I



FLORA DE CATALUNYA

lles oposades i soldades a la base.

Fig- 39-

Fig. 39. Fulles i bràctees connades de Lonicera

connectíu. Teixit de l'antera que
uneix o connecta les dues teques.

Fig. 40.

Fig. 40. Anteres amb llurs connectius

connivent. Dit dels òrgans que s'en-

corben cap endins de manera que
estant menys separats en llurs

bases s'acosten o es toquen, sense

soldar-se, per les puntes. Fig. 41.

Fig. 41. Estams connivents d'una labíada i sèpals

connivents d'una malvàcia

constret -a. Fet més estret, com es-

trangulat. Fig. 16.

contorta. Tipus de prefloració en què
cada peça recobreix la següent i

és recoberta per l'anterior. Fig. 42.

Fig. 42. Esquema de la prefloració contorta

convolut -a. Involut.

cor. Part interna, endurida, d'un
tronc, d'una fruita.

cordíforme. En forma de cor, amb la

part més ampla a baix. Fig. 43.

cori-. Prefix que denota separació :

coripètala, de pètals lliures, diali-

pètala. Oposat a sim-, sin- : sim-

pètala, de pètals soldats, gamo-
pètala.

coríaci -àcia. Poc o molt gruixut, en-

durit i flexible, que recorda la con-

sistència del cmr.
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Fig. 43, Fulla cordiforme

corimbe. Inflorescència racemosa
simple en la qual els peduncles
arriben si fa no fa a un mateix
nivell partint de punts situats a

diversa alçària. Fig. 44.

Fig. 44. Esquema d'un corimbe

coritnbiforme. Semblant a un co-

rimbe.

corol•la. El segon verticil de la flor,

generalment de color vistós, si-

tuat entre el calze i els estams.

corol•liflor -a. Dit de la planta les

flors de la qual aparenten tenir

els estams inserits a la corol•la.

Cal fer excepció de les que tenen

l'ovari adherent o ínfer, en el qual

cas són caliciflores. Fig. 45.

Fig. 45. Tipus floral d'una planta corol'Hflora

corona. Conjunt d'apèndixs ligulars

o estipulars dels pètals que, adés

lliures, adés concrescents, formen
com un tercer verticil del penant.
Fig. 46.

Fig. 46. Flor de nadala, amb corona (c)

corònula. Corona molt petita.

corrugativa. Prefloració en què els

pètals estan molt arrugats, com
ocorre en les roselles i estepes.

costa. En els fruits secs, especial-

ment en els de les runbel•líferes,

cadascuna de les línies meridianes

més o menys sortides rellevades
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en el pericarpi i corresponents a
un nervà del carpel. Costa primà-
ria, en les umbel•líferes, cadas-
cuna de les cinc costes situades,

respectivament, dues a les vores
de cada mericarpi, una al dors
i les altres dues entremig de les

anteriors. Costa marginal, la de
les vores del mericarpi. Costa dor-

sal, la que correspon al nervi mitjà
del carpel. Costa secundària : en
les umbel•líferes, cadascuna de les

quatre que pot haver-hi entre les

cinc primàries.

cotiièdon. Fulla embrionària de les

sements.

cotonós -osa. Amb pèls llargs i prims,
blans, d'un blanc més o menys
pur.

críptògatn -a. Planta amb els òrgans
de la reproducció no visibles a
ull nu, sense flors pròpiament dites

ni sements.

cuneïforme. Dit de qualsevol òrgan
la part inferior del qual, de vores
rectes, s' estreny formant angle

Fig. 47. Fulla i fruit cuneiformes

agut com el perfil d'un tascó.

^Fig- 47-

cúpula. Conjunt foliaci o escamós,
generalment de forma hemisfè-

rica, que envolta algims frmts,

com les avellanes i les glans. Fi-

gura 48.

Fig. 48. Cúpules del roure pènol

cuspidat -ada. Òrgan foliaci atenuat
insensiblement i acabat en punta
fina i més o menys rígida.

D
decumbent. Que s'ajeu pel seu propi

pes, incapaç de mantenir-se dret.

Fig. 49. Fulles decurrents

decurrent. Fulla, bràctea, etc, la

part laminar de la qual es prolon-

ga inferiorment per dessota de la
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seva base escorrent-se adherida

a la tija. Fig. 49.

definida. Inflorescència cimosa, per-

què l'eix es defineix, donant una
flor, abans que floreixin les rames
que en deriven.

dehiscent. Dit del fruit que s'obre

pel seu natural quan és madur.
Fig. 29, 71, 89.

deltoide. Qualsevol òrgan foliaci en
forma de delta majúscula, A.

dentat -ada. Òrgan foliaci amb el

marge retallat poc profundament,
formant dents. Fig. 96 dreta.

denticída. Tipus de dehiscència que
ocorre quan una càpsula s'obre

per valves molt poc profundes.
Fig. 29 esquerra.

denticulat -ada. Dentat amb dents

molt menudes.
deprimit -ida. Dit d'un òrgan la for-

ma del qual sembla derivar-se d'u-

na altra afectada per una com-
pressió en direcció vertical, de
dalt a baix. En les umbel•líferes,

segons Cadevall, fruit comprimit
paral•lelament a la cara comissu-
ral.

diadelf. Androceu o estams d'una
flor concrescents per llurs filaments

en dos fascicles iguals o desiguals,

àdhuc quan un dels dos fascicles

està representat per un estam no
concrescent amb cap altre.

díalipètal -a. Amb els pètals lliures,

no concrescents.

dialisèpal -a. Amb els sèpals lliures,

no concrescents.

díalitèpal -a. Amb els tèpals lliures,

no concrescents.

diclí -ina. Planta de flors unisexuals,

monoica o dioica.

dicotòmic -a. Tija o inflorescència

ramificada per bifurcació.

dídim -a. Òrgan format per dues
meitats simètriques a banda i

banda d'un punt o d'una línia

medial. Fig. 50.

didinam. Androceu o estams quan,
havent-n'hi dos parells per flor,

els d'un parell són més llargs que
els de l'altre. Fig. 41 esquerra.

Fig. 50. StUcula dldima de Biscutella

difús -usa. Ramificació de la tija o
de la inflorescència quan les rames
s'estenen en tots sentits, desorde-

nadament.
digitat -ada. Òrgan foliaci profunda-
ment dividit o compost, quan els

segments o els folíols divergeixen

com els dits de la mà oberta.

Fig- 51-

Fig. 51. Fulles digitades de llobí

dioic -a. Planta de flors unisexuals,

les masculines i les femenines en
individus diferents.

diplostèmon -a. Androceu, flor, amb
un nombre d'estams doble del

de pètals i sèpals.
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disc. Dilatació glandular disciforme

d'origen axial que sol trobar-se en
la part central d'algunes flors.

discoide. Que té forma de disc.

discoïdal. Discoide.

disperm -a. Fruit o lòcul amb dues
sements.

dístic -a. Disposat en dos rengles, a

banda i banda d'un eix.

divaricat -ada. Dit de les rames d'una
tija, inflorescència, etc, quan di-

vergeixen formant angles molt
oberts, rectes o obtusos.

dorsifix -a. Inserit pel dors, general-

ment parlant de les anteres. Fi-

gura 52.

Fig. 52. Anteres dorsifixes

drupa. Fruit indehiscent, carnós,

amb pinyol, com la cirera, l'oliva.

el•líptic -a. Que té forma d'el•lipse.

embà. Làmina més o menys prima
que divideix el fruit en dues o
més cavitats. Fals embà, el que
no és d'origen carpel•lar, produït
per expansions placentàries, sense
nervis. Fig. 12.

embeínador -a. Fulla que enrotllant-

se inferiorment a l'entorn d'una
tija, rama, etc, li fa com una

beina, tant si els marges de la fulla

es solden com si resten lliures.

Fig- 53-

Fig. 53. Fulla embeinadora d'una gramínia

endocarpi. Part interna del pericar-

pi que sol formar el pinyol en
molts fruits.

enervi -èrvia. Amb els nervis imper-
ceptibles o bé sense nervis.

enfiladís -issa. Dit de la planta que
s'enfila, que no s'aguanta sense
emparar-se d'un suport.

ensiforme. En forma de fulla d'es-

pasa.

enter -a. Qualsevol òrgan foliaci de
vores enteres, sense lòbuls ni dents.

entrenús. Tros de tija, rama, etc,
comprès entre dos nusos.

epicarpí. Part externa del pericarpi,

Fig. 54. Esquemes de flors eplgines
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com la pela dels préssecs i alber-

cocs.

epigeu -ea. Dit de l'òrgan que es des-

envolupa fora terra.

epigin -ígina. Dit de l'òrgan floral

inserit a un nivell superior al de
l'ovari. Flor que té els estams in-

serits més amunt del nivell de
l'ovari. Fig. 54.

epiquil. En les orquídies de label ar-

\:i'•

ipoüu

epiqu

^'E- 55- HipoquU i epiquU del label d'una orquídia

ticulat o constret l'article o el lò-

bul superior. Fig. 55.

eriçat -ada. Amb pèls rígids i drets.

escamiforme. Esquamiforme.

Fig. 56. Escapus d'una Androsace i d'un Leucoium

escapiforme. Semblant a un escapus.

escapus. Peduncle sense fulles ni

bràctees que surt directament
d'una roseta basilar, d'un rizoma,

d'un bulb, etc. Fig. 56.

escariós -osa. Dit d'un òrgan foliaci

prim com una membrana i poc
o molt rígid.

escorpioide. Eix, rama, enrotllat so-

bre si mateix com la cua de l'es-

corpí. Cima escorpioide. Fig. 33 (ce)

escotat -ada. Qualsevol òrgan foliaci

o laminar amb una esmotxadura

F'g- 57- Pí'a' escotat

poc profunda al capdamunt. Fi-

gura 57.

espàdlx. Espiga de flors unisexuals,

sobre un eix molt carnós, envolo-

pada per una espata. Fig. 58.

espars -a. Dit de les fulles, flors, etc.

,

disposades aparentment sense or-

dre sobre una tija, rama, etc, a

diversos nivells.

espata. Bràctea generalment molt

desenrotllada, membranosa o més
o menys gruixuda, que envolta la

inflorescència, rarament una sola

flor. Fig. 25 i 58.

espatulat -ada. Fulla o òrgan foliaci

allargat i eixamplat insensible-

392



FLORA DE CATALUNYA

ment vers l'àpex, que és arrodo-

nit. Fig. 59.

Fig. 58. Espàdix i espata d'un Arttm

esperó. Prolongació tubular de la

base del calze o de la corol•la o
d'alguna de llurs peces. Fig. 60.

Fig. 59. Fulla espatulada

esperonat -ada. Proveït d'esperons.

Fig. 60.

espiciforme. Que té forma d'espiga.

espiga. Inflorescència racemosa, sim-
ple, de flors sèssils disposades al

llarg d'un eix. Fig. 61.

Fig. 60. Esperons d'una Viola i d'una Linaria

espígueta. Inflorescència elemental
de les gramínies, consistent en
una espiga petita amb una o dues
bràctees estèrils a la base. Fig. 61.

v^

^
7y

2.

Fig. 61. Esquema d'una espiga (a la dreta). Espigueta
d'una graminia (a l'esquerra), amb la gluma inferior (GI),

la gluma superior (GS), les glumel'tes inferiors (gi)

i les superiors (gs)

espina. Punxa originada per la tija,

rames, etc, d'una planta, trans-

formades en un òrgan agut i en-

durit, com ocorre en l'argelaga, la

gatosa, l'arç blanc, etc.

espinescent. Quasi espinós, armat
d'espines febles.

espínula. Espina tènue, a penes vul-

nerant o no vulnerant.

espinulós -osa. Amb espínules.

espontani -ània. Dit del vegetal que
creix sense conreu.
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espora. Corpuscle unicel•lular con-
tingut dins d'un esporangi que
serveix per a la reproducció de les

falgueres.

esporangi. En les falgueres, òrgan
clos que conté les espores. Fig. ii.

esporangífer -a. Que porta esporan-
gis.

esquamiforme. Que té la forma d'u-

na escama.
estació. Conjunt de condicions físico-

químiques, referents al clima i

microclima, natura del sòl, etc,

de l'indret on prospera una planta.

estam. Cadascun dels elements del

tercer verticil floral o androceu
dits òrgans masculins de la flor i

formats per una antera sostin-

guda o no per un filament. Fig. 20.

estaminífer -a. Que porta els estams.

Dit generalment de la corol•la ga-

mopètala amb els estams soldats

a ella.

estamínodi. Estam estèril, avortat.

estendard. Pètal superior de la flor

de les papilionàcies i cesalpinià-

cies. Fig. 62.

Fig. 62. Flor de papilionàcia amb l'estendard (e)

estigma. Regió glandular, general-

ment apical, del carpel, proveïda
de papil•les o de pèls col•lectors de
pol•len. Fig. 63.

estil. Suport més o menys allargat, a
vegades inexistent, de l'estigma,

que neix al capdamunt de l'ovari.

Fig. 63.

estilopodi. Disc del cim de l'ovari de
les mnbel•líferes sobre el qual s'in-

sereixen els dos estils. Fig. 64.

estípit. Suport prim, més o menys
llarg, altre que el peduncle i el

pedicel.

Fig. 63. Estils i estigmes de diverses flors

estipitat. Sostingut per un estípit.

estipula. Expansió foliàcia, més o

menys transformada, situada ge-

neralment a la base del pecíol. Fi-

gura 5 dreta i 65.

Fig. 64. Ovaris d'umbel'Hfera amb llurs estUopodis

estipulat -ada. Amb estipules.

estivació. Prefloració.

estold. Rama rèptil i radicant que
sol néixer arran de terra i que
també pot ésser subterrània. Fi-

gura 66.
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estolonifer -a. Que produeix estolons.

Figura 66.

estria. Solc molt fi a la superfície d'un
òrgan. Per analogia, vena o línia

de color.

extraaxil'lar. Que sembla néixer o

inserir-se fora de l'axil•la d'una
ftdla o d'una bràctea.

Fig. 65. Estipules de farera

estriat -ada. Amb estries.

estròbil. Pinya de les coníferes, con.

estrofiola. Carúncula originada en
el rafe dels òvuls anàtrops.

Fig. 66, Estolons de la viola boscana

exsert -a. Que sobresurt d'un òrgan.

Fig. 67.

Fig. 67. Estams ezserta de la farigola

extrors -a. Antera amb la fenedura

de dehiscència mirant enfora de
la flor.

falciforme. Òrgan foliaci o compri-
mit en forma de falç.

fanerògam -a. Planta amb els òrgans

de la reproducció visibles a simple

vista, amb flors i sements.

fascicle. Emprat per Cadevall per a

indicar una cima corimbiforme,

com en l'Holosieum umhellatum.

fasciculat -ada. Agrupament de fu-

lles, flors, etc, formant com un
feixet.

fasUgiat -ada. Dit de les branques,

peduncles, etc, drets i acostats

a l'eix, com les rames del xiprer.

fibrós -osa. Que té fibres.

-fid -fida. Sufix que denota fes

:

trífid, quinquèfid, amb tres, cinc

divisions mitjanament profundes.

filament (estaminal). El que suporta

l'antera al capdamunt. Fig. 20.

filiforme. Llarg i prim com un fil.

fil•locladi. Cladodi.
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fil'Iodi. Làmina foliar anàloga a un
limbe del qual no és l'homòloga.

fillol. Brot que neix a la base, soter-

rada o arran de terra, d'una plan-

ta vivaç. Goix.

fillolar. Treure fillols.

fimbriat -ada. Dit de qualsevol òr-

gan laminar dividit a la vora en
lacínies molt fines formant com
un cerrell. Fig. 68-

Fig. 68. Pètals fimbriats d'un Dianíhus (a la dreta)

i fulla fistonada de la betònica (a l'esquerra)

fistonat -ada. Òrgan foliaci amb
dents poc sortints i arrodonides,

com fistons, al marge. Fig. 68.

fistulós -osa. Tija, arrel, etc, amb
un canal interior.

Fig. 69. Segment flabel'lat de la fronda de la capil'lera

flabel•lat-ada. Flabel•liforme. Fig. 69.

flabel'liforme. Òrgan foliaci en for-

ma de ventall. Fig. 69.

flor. Brot de creixement limitat

que conté els òrgans reproductors

de la planta, protegits o no per

un periant, i que pot quedar re-

duït a un sol estam o a un pistil

d'un sol carpel.

floració. Antesi.

floró. Flòscul.

flòscul. Corol•la regtilar o quasi re-

gular, tubulosa, amb cinc dents

o lòbuls, característica de moltes
compostes. Fig. 70.

Fig. 70. Flòscul d'una composta

flosculós -osa. Que només té flòsculs.

foliaci -àcia. Que té la natura o tex-

tura d'una fulla
;
que pot consi-

derar-se com una fulla, que n'és

l'homòleg, com les peces florals.

folíol. Cadascuna de les fulletes que
integren una fulla composta. Fi-

gura 51, 65.

fol'licle. Fruit sec, unilocular i dehis-

cent, format per un sol carpel que
s'obre per la sutura ventral. Fi-

gura 71.

forma. En taxonomia, varietat de
molt poca importància que no sol

afectar sinó un caràcter.

fosseta. Alvèol, cavitat petita en la

superfície d'un òrgan.
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franjat -ada. Fimbriat.

fronda. Fulla de les falgueres, amb
esporangis o sense.

fructífer -a. Que duu fruit.

frutescent. Fruticós.

Fig. 71. Fol'lícle madur i obert

fruticós -osa. Arbustiu, semblant a

un arbust.

fruticulós -osa. Com un petit arbust

o mateta.
fulla. Òrgan lateral de creixement

limitat que prové dels estrats pe-

rifèrics de la tija. Les fulles nor-

mals són laminars, verdes, i es

• componen de beina, pecíol i limbe.

funicle. Filament que uneix l'òvul

a la placenta.

fusiforme. Dit de l'òrgan atenuat

pels dos caps com un fus.

G
gàlbula. Con de forma arrodonida

format per escames peltades que
es toquen per les vores.

gamofil'le -a. De peces foliàcies con-

crescents.

gamopètal -a. De pètals concres-

cents, formant una corol•la d'una

sola peça.

gamosèpal -a. De sèpals concres-

cents, formant un calze d'una sola

peça.

gamotèpal -a. De tèpals concrescents,

formant un perigoni d'una sola

peça.

gatelí. Ament.
gema. Rudiment d'un nou eix vege-

tal, generalment de forma ovoide,

protegit per escames i situat a

l'axil•la de les fulles (persistents

o caigudes) o de les bràctees o a
l'extrem d'una tija. Gema floral,

aquella que en desenvoluparse en-

gendra una flor.

geminat -ada. Dit de les fulles, flors,

etcètera, disposades per parelles.

geniculat -ada. Òrgan caulinar o ra-

dical colzat en un indret, general-

ment en un nus.

gibós -osa. Amb un relleu en forma
de gep.

gibositat. Gep.
gimnosperm -a. Planta de carpels

oberts o esgotats més o menys
completament en la formació dels

òvuls, sense constituir una cavitat

ovàrica closa ; sense fruit, en el

sentit botànic.

ginandre -a. Amb els estams i els es-

tils concrescents en un sol cos.

gineceu. El més intern dels verticils

florals, format pels carpels.

Fig. 72. Estils ginobàsics

ginobàsic -a. Dit de l'estil originària-

ment apical que per una diferència
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molt acusada en el creixement de
les diverses parts de l'ovari esdevé
basilar. En alguns Carex, espigues

femenines sostingudes per llargs

peduncles basilars. Fig. 72.

ginòfor. Carpòfor.

ginostem. Bec intrafloral de les or-

quídies que resulta de la concres-

cència de part del receptacle amb
els estams i el pistil. Fig. y^-

T

Fig. 73- Ginostem (g) d'una orquídia

gla. Aqueni molt gran voltat d'una
cúpula a la base, com ocorre en
l'alzina i el suro. Fig. 48.

glabre. Sense pèls.

glabrescent. Quasi sense pèls ; amb
pèls a penes visibles, molt escassos.

glabriúscul. Glabrescent.

glàndula. Cèl•lula o cavitat pruricel-

lular, superficial o interna, plena
d'una secreció (d'essència, resina,

etcètera).

glauc -a. D'un verd blavenc esblan-

queït, com el de les fulles de l'at-

zavara.

glaucescent. Que tira a glauc.

glomèrul. Inflorescència cimosa den-
sa, de flors subsèssils. Fig. 74.

gluma. Bràctea estèril de la base
de l'espigueta de les gramínies.
Fig. 61.

glumel-la. Bràctea floral de l'espi-

gueta de les gramínies (la glumel-

la inferior). Conjunt de dues peces

periantals concrescents del verti-

cil extern en les flors de les gramí-
nies (la gliimel•la superior). Fig. 61.

Fig. 74. Glomèrul de la patletària

glumèl'luia. Cadascuna de les dues

peces periantals del verticil intern

en la flor de les gramínies, gene-

ralment molt petites i a penes
visibles a ull nu.

glutinós. Viscós.

goix. Cadascuna de les tiges o cames
que neixen d'un mateix gra.

(DGLC).

Fig. 75. Secció d'una corol•la gomopètala
que mostra la gorja
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gorja. Extrem superior del tub abans
d 'eixamplar-se, en un calze ga-

mosèpal o en una corol•la gamopè-
tala. Fig. 75.

gràcil. Prim i delicat.

graminiforme. Semblant a les gra-

mínies, dit especialment de les

fulles quan són llargues i estre-

tes, paral•lelinèrvies.

H
habitació. Indret geogràfic on creix

una planta.

llastat -ada. Alabardat.

herba. Planta de tija tova, no ligni-

ficada.

herbaci -àcia. Que té les caracterís-

tiques d'una herba. (DGLC).
hermafrodita. La flor amb estams

i pistil. La planta que té flors

hermafrodites.

hesperidi. Fruit bacciforme dels ta-

rongers, llimoners.

heterancant -a. Òrgan o planta ar-

mats d'agullons de més d'una

Fig. 76. Planta heterofil-la, les fulles inferiors

peciolades, les caulinars sèssils t auriculades
(Lepidium heterophylïwn)

mena, d'agullons i acícules, etc.

Fig. I.

heterofil•le -a. Amb fulles de més
d'una mena. Fig. 76.

heteròmer -a. Amb un nombre de
pètals que no correspon al dels
sèpals de la mateixa flor, amb un
nombre d'estams no igual al dels
pètals, etc.

heterostília. Fenomen que ocorre
quan entre les flors d'una mateixa
espècie de planta n'hi ha d'estils

curts i de llargs.

híbrid -a. Planta nada d'una sement
en la fecundació de la qual ha in-

tervingut el pol•len d'una espècie
altra que la productora de la gra-
na. Si les plantes progenitores són
simples varietats o races distintes,

el producte és un mestís.

hipocrateriforme. Periant gamofil•le

llargament i estretament tubulós,
obert i eixamplat sobtadament en
la part superior en un limbe pa-
tent, de forma semblant a les

fruiteres antigues.

hipogeu -ea. Que es fa sota terra.

Fig. 77. Esquema d'una flor hipògina, talamiflora

hipogin -ògina. Dit de l'òrgan floral

inserit per sota de la base de l'o-

vari. Flor que té els estams inse-

rits més avall de la base de l 'ovari.

Fig. 77.

hípoquíl. En les orquídies de label
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articulat o constret, l'article o el

lòbul inferior. Fig. 55.

híspid -a. Dit dels pèls durs i aspres

i de la planta o de l'òrgan coberts

d'híspids.

hispídul -a. Lleugerament híspid.

hotnoclamidi -ídia. Dit del periant

quan els dos verticils que l'inte-

gren són homogenis.
homofil'le -a. Amb una sola mena de

fulles o d'òrgans foliacis.

homòmer -a. Amb un nombre igual

de sèpals que de pètals, de pètals

que d'estams, etc.

homomorf -a. De la mateixa forma :

fulles Jiomomorfes, totes iguals,

l^er oposició a heteromorfes.

I

imbricat -ada. Tipus de prefloració

de cinc peces, una de les quals és

totalment externa, una altra to-

talment interna, i les tres restants

externes per una vora i internes

per l 'altra.

imparipinnat -ada. Fidla o folíol com-
post, pinnat, amb un nombre de

folíols imparell i superior a tres.

Fig. 78.

Fig. 78. Fulla imparipinnada

incisat -ada. Òrgan foliaci de vores

profundament feses.

inclús -usa. Que queda dins de l'òr-

gan que el porta o que l'envolta.

Fig. 79
incumbent. Dit dels cotilèdons plans

que tenen la radícula disposada
al llarg del dors d'un d'ells. Fig. 80.

indefinit -ida. Dit del nombre de pè-

tals, estams, etc, quan n'hi ha
més de vint per flor ; inflorescèn-

Fig. 79. Estams inclusos

eia racemosa, perquè l'eix conti-

nua desenvolupant-se, sense de-

finir-se, mentre van florint les

rames que en deriven.

Fig. 80. Secció transversal d'una llavor

de cotilèdons incumbents

indehiscent. Que no s'obre pel seu

natural en la maturitat.

i J
Fig. 81. Esquema de la prefloració valvar induplícada

induplicat -ada. Prefloració valvar

en què els marges de les diverses

peces es repleguen cap endins. Fi-

gura 81.
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inerme. Que no té espines ni agu-
llons.

ínfer^ -a. Dit de l'ovari d'una flor

epígina quan és concrescent amb
el calze formant un sol cos, com
en la poma, la magrana, etc. Fi-
gura 4.

inflex -a. Dit de les rames o de qual-
sevol òrgan foliaci quan s'encor-
ben cap a l'eix o cap al centre.

inflorescència. Disposició constant
de les flors al volt d'un eix. No hi
ha inflorescència quan la flor és
solitària.

infundibuliíoritie. En forma d'em-
but. Fig. 24, flor.

íntercostal. vSituat entre les costes.

intrors -a. Antera amb la fenedura
de dehiscència mirant a l'eix de
la flor.

ínvoluceL Involucre de les umbè-
lules en la inflorescència composta
pròpia de les umbel•líferes. Fig. 82

Fig. 82. Involucre (!) i involucels (i) d'una
inflorescència d'umbel•Iífera

involucre. Conjunt de bràctees ver-
ticillades o imbricades pròximes
a una flor o situades al voltant
d'un capítol, a la base d'una um-
bel•la, etc. Petit involucre, en Ca-
devall, involucel. Fig. 82.

involut -a. Dit de l'òrgan foliaci de
vores corbades o enrotllades so-

bre l'anvers
; també enrotllat cap

al centre. Fig. 83.

Fig. 83. Secció transversal d'una fulla involuta

irregular. Sense simetria radiant ; la

flor o el verticil floral que no tenen
sinó un pla de simetria o que no
en tenen cap. Fig. 115.

isogin -ògina. Gineceu, flor, amb el

mateix nombre de carpels que de
pètals.

isomorf -a. Homomorf.
isostèmon -a. Androceu, flor, amb el

mateix nombre d'estams que de
sèpals i pètals.

label. Tèpal superior del verticil in-

tern de les orquídies, de forma i

coloració diferents dels altres, que,
per torsió de l'ovari, sol esdevenir
inferior. Fig. 55, 73.

iabiat -ada. Dit del calze o de la co-
rol•la de sèpals o pètals soldats en

Fig. 84. Calzes i corol•la labiats

un tub fes superiorment en dues
peces oposades, formant com una
boca oberta. Fig. 84.
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lacínia. Cadascun dels segments es-

trets en què es divideix un òrgan
foliaci.

laciniat -ada. Dividit en lacínies.

lactescent. Que fa làtex.

lanceolat -ada. Que té la forma d'un

ferro de llança. Fig. 85.

Fig. 85. Fulla lanceolada

làtex. Líquid opalí, generalment

blanc, que produeixen diverses

plantes i flueix de llurs ferides.

latisepte -a. Dit dels fruits, general-

ment de la silíqua o de la silícula,

d'embà coincident amb llur secció

longitudinal més ampla. Fig. 86.

Fig. 86. SilkuUs lotiscptes, la de la dreta

en secció transversal

lenticular. Semblant per la forma a

la llavor de la llentilla.

liana. Planta perenne i llenyosa, ar-

rapadissa o voluble, que s'empara
dels arbres i arbustos per a eníï-

lar-s'hi, com la vinya, la vidalba,

l'arínjol, l'eura.

lígula. Apèndix membranes, o trans-

format en un cerrellet de pèls,

en la unió del limbe foliar amb la

beina o el pecíol. Apèndix peta-

loide que es fornia en la unió de
la làmina i l'ungla d'un pètal. Co-
rol•la unilabiada de moltes plantes

de la família de les compostes, en
forma de llengüeta i amb tres o

cinc dents a l'àpex. Fig. 87.

Fig. 87. Ligules de fulles de gramlnies, i una
ligula o flor ligulada d'una composta

ligulat -ada. En forma de lígiíla, com
una llengüeta

;
proveït de ligules.

Fig. 87.

limbe. La part laminar d'una fulla,

d'un pètal unguiculat, etc.

linear. Qualsevol òrgan foliaci llarg

i molt estret, comparable a una
línia.

lineariforme. De forma linear.

lirat -ada. Dit de la fulla pinnatífida,

j)innatipartida o pinnatisecta de
lòbuls decreixents vers la base,

amb el terminal més gran que
tots i arrodonit. Fig. 88.
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llegum. Fruit sec i dehiscent, format
per un sol carpel que s'obre en

Fig. 88. Fulles lirades

dues valves per la sutura ventral i

pel nervi dorsal. Fig. 89.

Fig. 89. Llegum madur i obert

lliure. El sèpal, pètal, etc., indepen-

dent dels altres, no soldat a ells ;

l'ovari quan no té cap mena d'ad-

herència amb el calze.

Ilombrígol. Àrea que en l'òvul i des-

prés en la sement correspon al

lloc d'unió amb el funicle.

lobat. Lobulat.
lòbul. Divisió més o menys arrodo-

nida d'un òrgan. Fig. 90.

Fig. 90. Fulla lobulada de l•Icpatica Iriloba

lobulat -ada. Dividit en lòbuls. Fi-

gura 90.

lòcul. Compartiment d'un fruit, d'u-

na antera, etc.

loculicida. Tipus de dehiscència cap-

sular que ocorre quan els carpels

s'obren al llarg del nervi mitjà

dividint en dues parts la paret ex-

terna de cada lòcul, que resta

desfet. Fig. 91.

Fig. 91. Esquema de la dehiscència loculicida

loment. F'ruit monocarpel•lar sec,

allargat, indehiscent, dividit en

articles monosperms, propi de di-

verses Ueguminoses. També, per

extensió, les silíqües d'aquelles

característiques. Fig. 16.

longístil -a. Dit de l'ovari, flor, d'es-

til llarg, en el fenomen de l'hete-

rostília.
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M
marcescent. Òrgan foliaci que es

marceix damunt de la planta i

persisteix en aquest estat sobre

les rames o el fruit.

marginat -ada. Rodejat d'un bordó.

mata. Planta perenne de tija lle-

nyosa, d'inia alçària generalment
inferior a un metre, que sol rami-

ficar-se arran de terra.

membranes -osa. Tènue, translúcid

i sense nervis, com una membrana.
-mer -mera Suíïx que significa part

o parts, en mots com pentàmer,

de cinc parts ; trimer, de tres

parts.

mericarpi Cadascun dels dos carpels

del fruit de les umbel•líferes. Fi-

gura 37.

merital'lus. Rntrenús.
mesocarpi. Part mitjana del pericar-

pi compresa entre la pela i l'endo-

carpi d'un fruit.

micròpil. Porus que correspon a l'à-

pex de la nucella en un indret on
els teguments de l'òvul no clouen

del tot.

Fig. 92. Estams nionadelfs d'una malvàcia
i d'una papilionàcia

monadelf -a. Que té els estams con-

crescents per llurs filaments for-

mant un sol cos. Fig. 92.

monocèfal -a. Amb un sol capítol.

monoclamidi -ídia. Amb el periant

format per un sol verticil.

moniliforme. Amb inflaments super-

posats com les perles d'un collaret.

Fig- 93-

P'S 93- Tija bulbosa moniliforme

monocàrpic -a. Dit de la planta, a-

nual, biennal o perenne, que lleva

fruit una sola vegada i mor des-

prés de fruitar. L'atzavara és mo-
nocàrpica pluriennal.

monocotiledoni -ònia. Que no té sinó

un cotilèdon.

monogin -ògina. Amb un sol carpel

o amb un sol estil.

monopètal -a. Amb un sol pètal. Ge-
neralment ha estat emprat per a

expressar gamopètal.
monosèpal -a. Amb un sol sèpal.

Generalment ha estat emprat per

a expressar gamosèpal.
monosperm -a. Amb una sola sement.

mucró. Punta curta i recta a l'àpex

d'un òrgan. Fig. 94.

mucronaí -da. Terminat en mucró.
l'ig- 94-

mucronulat -ada. Terminat en un
mucró mclt petit, poc perceptible.

multicaule. Amb diverses tiges.
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multífid -a. Fes en diversos segments.

mtiltiflor -a. Amb moltes flors.

multilocular. Dividit en diversos

compartiments.

Fig. 94. Pètal i fulla mucronats

multipartit -ida. Dividit profunda-

ment en segments.

muricat -ada. Amb la superfície co-

berta de puntes curtes i amples a

la base. Fig. 95.

Fig. 95. Fruit muricat de Rannnculus

muricatus

mútfc -a. Sense cap aresta o mucró
terminal, esmús. Oposat a aristai

i a mucronat.

N
napiforme. Dit del rizoma o de l'ar-

rel del gruix i llargària d'un nap.

naturalitzat -ada. Dit d'una planta

que viu en un país i s'hi comporta
com si en fos, malgrat no ésser-ne

oriünda.

iiectari. Òrgan glandular que segrega

nèctar, generalment situat dins

de la flor.

nectarífer -a. Proveït de nectans.

nervadura. Conjunt i disposició dels

nervis en un òrgan foliaci. Nerva-
dura palmada, quan els nervis

principals divergeixen a partir

de l'extrem del pecíol com els

dits de la mà oberta. Nervadura
pinnada, quan no hi ha sinó un
nervi principal mitjà, d'on arren-

quen lateralment els secundaris

com les barbes d'una ploma.
Fig. 96.

Fig. 96. Fulles de nervadura palmada (a l'esquerra)

i pinnada (a la dreta)

nervat -ada. Amb nervis clarament
perceptibles.

nervi. Feixet líbero-lignós d'un òr-

gan foliaci (o de qualsevol altre)

sovint aparent en la seva superfí-

cie o bé visible a contrallum. Nervi
lateral, nervi secundari. Nervi prin-

cipal, el nervi mitjà d'una fulla,

405



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

prolongació del pecíol, quan ii'hi

ha. Nervi secundari, el que per ra-

mificació lateral deriva del nervi

mitjà. Nervi terciari, el que prové
d\in de secundari.

neutre -a. Flor sense òrgans sexuals,

reduïda al periant per avortament.
nu nua. Dit de la tija sense fulles,

de la flor sense periant, etc.

nuós -osa. Que té nusos sortits, molt
perceptibles.

nus. Disc transversal de les tiges, de
natura anatòmica diversa de la

que és pròpia de l'entrenús, on
solen inserir-se les fulles.

o
ob- Prefix que equival a trans-.

obdiplostèmon -a. Androceu, flor, di-

plostèmon quan el primer verticil

d'estams és opositipètal en lloc

d'ésser alternipètal, que és el cas

normal.
oblong -a. Molt més llarg que ample

i arrodonit en ambdós caps.

obovat -ada. Dit de l'òrgan foliaci

ovat quan la part més ampla no és

a la base, sinó a l'àpex.

obtús -usa. Dit d'un òrgan foliaci,

fulla, sèpal, pètal, etc, les vores
del qual formen un angle obtiïs a

la punta. També els fruits, llavors,

etcètera, arrodonits al capdamunt
o acabats en punta esmussada.

ocrea. Beina estipular membranosa
d'algunes poligonàcies. Fig. 97.

oligo- oHg-. Formes prefixades que
signifiquen poc o focs.

oligocèfal -a. Amb pocs capítols.

oligofil le -a. Amb poques fulles.

oligosperm-a. Amb poques sements.
opercle. Part superior del pericarpi

d'un pixidi, que es desprèn en la

debiscència. Fig. 98.

Opositifoli -òlia. Inserit sobre la tija

enfront d'una fulla.

Oposat -ada. Dit dels òrgans foliacis

inserits a un mateix nivefl, l'un

enfront de l'altre.

Fig. 97. Ocrea d'una poligonàcia

Opositipètal -a. Dit d'una peca flo-

ral situada enfront de la línia mit-

jana d'un pètal.

Fig. 98. Pixidi amb l'opercle aixecat

opositisèpal -a. Dit d'una peça floral

situada enfront de la línia mit-

jana d'un sèpal.

orbicular. Circular. Fig. 105.

oval. Dit de l'òrgan foliaci el contorn
del qual té la forma de la secció

longitudinal d'iui ou amb la part

més ampla a la base. Fig. 99.

ovalat -ada. Oval.

ovat -ada. Oval.
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ovoide. De forma semblant a la d'un

ou. Fig. 29 esquerra.

Fig. 99. Fulla oval

ovari. Cavitat carpel•lar que conté

els òvuls. Ovari adherent, ovari ín-

fer. Ovari ínfer, el que és comple-
tament envoltat pel calze i soldat

amb ell. Ovari semiínfer, el que en

part se solda al calze. Ovari súper,

el que no té cap mena d'adherència

amb el calze.

òvul. Rudiment de la llavor contin-

gut dins l'ovari o, en les gimnos-
permes, més o menys protegit per

bràctees o escames seminíferes.

paladar. En la corol•la personada,
convexitat del llavi inferior que
clou la gorja. Fig. 60 dreta.

paleaci -àcia. Proveït de palletes.

palleta. Bràctea escamosa o membra-
nosa, sovint persistent, del recep-

tacle d'algunes compostes i dipsa-

càcies.

palmat -ada. Òrgan foliaci de nerva-

dura palmada, amb els lòbuls,

segments o folíols, si n'hi ha,

divergents com els dits de la mà
oberta. Fig. 51.

palmatífid -a. Òrgan foliaci fes en
lòbuls divergents, seguint la ner-
vadura j^amiada, quan els lòbuls
no ultrapas.sen en profunditat la

meitat del limbe.

palmatilobat -ada. Òrgan foliaci pal-
matífid de lòbuls poc profunds.

palmatinervi -èrvia. Òrgan foliaci de
nervadura palmada.

palmatipartit -ida. Òrgan foliaci par-
tit en segments, seguint la nerva-
dura palmada, quan els segments
ultrapassen en profunditat la mei-
tat del limbe sense arribar al pe-
cíol.

palmatisecte -a. Òrgan foliaci seccio-

nat profundament, fins al pecíol,

seguint la nervadura palmada.
panduriforme. Dit de la fulla el con-

Fig. 100. Fulla panduriforme d'un Rumex

torn de la qual recorda el de la

caixa d'un violí. Fig. 100.

panícula. Raïm de raïms o raïm
compost de forma cònica, per te-
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llir les rames inferiors més llargues.

Fig. loi.

Fig. 101. Esquema d'una panlcula

papaveraci -àcia. Corol•la de quatie

pètals en creu, disposats en dos

verticils i arrugats en el capoll.

papilionaci -àcia. Corol•la zigomorfa

de les papilionàcies, amb un pètal

superior envolvent, l'estendard,

dos de laterals, les ales i dos més
d'inferiors, els més interns, que

formen la carena. Fig. 62, 134.

papil•la. Protuberància arrodonida

o cònica de les cèl•lules epidèrmi-

ques, generalment microscòpica,

com les que donen a molts pètals

llur aspecte vellutat. Per extensió,

petita berruga en forma de papil-

la de la superfície dels òrgans.

papil-liforme. En forma de papil•la.

papil'lós -osa. Proveït de papil•les.

paràsit -a. Dit del vegetal que par-

cialment o totalment viu a costes

d'un altre aprofitant-se de les

substàncies nutritives elaborades

per la víctima.

paral•lelinervi -èrvia. Amb els ner-

vis paral•lels o quasi paral•lels,

com les fulles de les gramínies.

Fig. 102.

paripinnat -ada. Fulla o folíol com-
post, pinnat, amb un nombre pa-

rell de folíols. Fig. 103.

patent. Dit de la rama o de qualse-

\'ol òrgan apendicular que forma

angle recte o quasi recte amb la

tija o amb l'eix que el suporta.

Fig. 102. Fulles paral•lelinèrvies

pauci-. Prefix que indica poc o focs.

pauciflor -a. La planta, la inflores-

cència, que té poques flors.

Fig. 103. Fulla paripinnada

paucifoiiat-ada. Que té poques fules.

pecíol. Cueta, generalment semici-
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líiidrica i acanalada per damunt,
que sosté el limbe de la fulla.

peciolat -ada. Sostingut per un pe-

cíol.

peciòlul. Pecíol d'un folíol de fulla

composta.
peciolulat -ada. Sostingut per un pe-

ciòlul.

pectinat -ada. Amb divisions o apèn-
dixs fins i paral•lels disposats en
un o dos rengles al llarg d'un eix.

pedat -ada. Dit de la fulla profunda-
ment segmentada amb un segment
mitjà i altres a cada banda dispo-

sats en la part superior de cadascun
dels dos nervis laterals que neixen
de l'àpex del pecíol. Fig. 104.

Fig. 104. Fulla pedada d'el•lèbor

pedati-. p-orma prefixada del mot
pedat.

pedicel. Suport de la flor en els pe-

duncles ramificats.

pedicel'lat -ada. Sostingut per un
pedicel.

peduncle. Rameta que sosté una o

diverses flors. Fig. 19.

pedunculat -ada. Sostingut per un
peduncle, no sèssil.

peltat -ada. Fulla o bé òrgan foliaci

de limbe rodó i amb el pecíol in-

serit al centre. Fig. 105.

pepònide. Fruit bacciforme molt
gran i endurit en la part externa,

amb les placentes molt desenvo-
lupades, com la carbassa, el meló.

Fig. 105. Fulla peltada de caputxina

perenne. Que pot viure diversos

anys.

Fig. 106. Fulles períoliades

perfoHat -ada. Dit de la fulla ample-
xicaule d'orelletes concrescents.

409



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

de manera que el limbe, íntegre,

sembla travessat per la tija. Fi-

gura io6.

periant. Conjunt del calze i la co-

rol•la.

pericarpi. Coberta total del fruit,

inclús el pinyol en els que en

tenen.

periclini. Involucre d'un capítol.

perigin -ígina. Dit dels estams, sè-

pals, pètals, inserits al voltant

de l'ovari. Fig. 26 dalt.

perigoni. En les flors apètales el cal-

ze, tant si és sepaloide com peta-

loide ; el periant, quan els dos
verticils que l'integren estan for-

mats per peces semblants per llur

forma, consistència, color, etc.

persistent. Dit de l'òrgan que s 'a-

guanta en el seu lloc, persistint-hi

més temps que en altres plantes.

Sèpals persistents, els que es con-

serven durant la fructificació. Fu-
lles persistents, les que no cauen a

l'hivern. Oposat a caduc.

personat -ada. Corol•la bilabiada amb
la gorja tapada per una convexi-

tat del llavi inferior dita paladar.

Fig. 60 dreta.

pestanyós -osa. Ciliat.

pètal. En les flors amb calze i corol•la

cadascuna de les fulles modifica-

des el conjunt de les quals forma
el segon verticil. Ordinàriament
els pètals són acolorits o blancs,

molt rarament verds, lliures o

concrescents en una corol•la gamo-
pètala.

petaloide. Els sèpals, bràctees, etc,

semblants a pètals per llur forma,

consistència, color.

pinnat -ada. Fulla composta de ner-

vadura pinnada. Pot ésser impari-

pinnada o paripinnada.

pinnatífid -a. Fulla de nervadura
pinnada fesa en lòbuls que no ar-

riben a la meitat de cada semi-

limbe. Fig. 107.

pinnatllobat -ada. l'ulla pinnatífida

de lòbuls poc profunds i obtusos.

Fig. 107.

pinnatinerv] -èrvJa. Dit de l'òrgan fo-

liaci de nervadura pinnada.

Fig. 107. Fulles, a partir de l'esquerra, pinnatífida,

pinnatilobada, pinnatipartida i pinnatisecta

pinnatípartit -ida. Fulla de nerva-
dura pinnada partida en segments
que, ultrapassant en profunditat

la meitat del semilimbe, no arriben
al nervi mitjà. Fig. 107.

pinnatisecte -a. Fulla de nervadura
pinnada partida profundament en
segments que arriben fins al nervi

mitjà. Fig. 107.

pinyol. Endocarpi de la drupa.

piriforme. Que té forma de pera.

pistil. Fulla carpel•lar o conjunt de
fulles carpe llars concrescents del

gineceit. En les flors de gineceu

apocàrpic cada carpel forma un
pistil independent. El pistil cons-

ta ordinàriament d'ovari, més o

menys arrodonit a la base, termi-

nat en un bec, l'estil, que porta

l'estigma al capdamunt.
pixidí. Càpsula de dehiscència trans-

versal. Fig. 98.

piacenta. Regió de l'ovari, situada

generalment a les vores dels car-

pels, en la qual s'insereixen els

òvuls.

placentació. Disposició de les pla-

ceutes en l'ovari. Placentació axial,

quan les placentes estan situades

al llarg del caire intern de cada
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carpel, pròximes a l'eix de l'ovari.

Placentació parietal, quan, essent

els carpels oberts, les placentes

s'insereixen a les parets de l'ovari.

Placentació central, quan, a causa
de la reabsorció dels embans de
l'ovari, resta únicament una co-

lumna axial i les placentes s'hi

adossen. Fig. io8.

Fíç. io8. Diversos tipus de placentació. axii-Iar,

a l'esquerra; parietal, al mig; central, a la dreta

plomall. Conjunt de pèls, simples o
plumosos, o de palletes que re-

presenten el calze i coronen els

fruits de les compostes, valeria-

nàcies, etc. Conjunt de pèls fins,

més o menys llargs, adherits a una
sement, com ocorre en els salzes,

polls, etc. Fig. 109.

Fig. 109. Aquenis de compostes amb llurs plomalls

plumós -osa. Dit dels pèls o de l'òr-

gan piliforme guarnits de pelets

o de cilis a cada costat simulant
una ploma diminuta.

pluriflor -a. Amb diverses flors.

polí-. Forma prefixada que equival

a molts. Polipctal, amb molts pè-

tals. PoUsperm, amb moltes se-

ments, etc.

poliadelf -a. Dit dels estams con-

crescents pels filaments i que for-

men diversos fascicles.

poiíaquetii. Fruit constituït per di-

versos aquenis.

policàrpíc -a. Que lleva fruit més
d'un cop en el transcurs de la seva

vida.

policèfal -a. Amb diversos capítols.

polifíl•le -a. Constituït per diverses

fulles, bràctees, etc.

polígam -a. Dit de la planta amb
flors unisexuals i hermafrodites

en un mateix individu o en indi-

vidus diferents.

polimorf -a. Dit de l'espècie que es

presenta amb diversos aspectes,

que comprèn diverses formes.

polípètal -a. Amb diversos pètals.

Emprat generalment per a expres-

sar dialipètal.

polisperm -a. Amb diverses sements.

pol•len. Corpuscles unicel•lulars con-

tinguts dins dels sacs poUínics de

l'antera, portadors dels antero-

zoides o dels nuclis sexuals.

pol-linari. Massa formada per gran

nombre de grans de pol•len, en

Fig. 110. PoMinari d'una orquídia

forma de clava i sostinguda per

un diminut estípit, pròpia de les

orqtn'dies. Fig. iio.

poi'línia. Grup format per diversos

grans de pol•len.
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pom. Fruit complex, carnós i inde-

hiscent, amb l'endocarpi coriaci,

com la poma.
poricida. Tipus de dehiscència que

té lloc mitjançant porus. Fig. iii.

Fig. IJI. Càpsula poricida d'un conillet

porus. En carpologia, foradet per on
poden eixir del fruit les sements.

Fig. III.

prefloració. Disposició relativa dels

sèpals, pètals o tèpals, en el capoll.

propagui. Esqueix que es desprèn

naturalment de la planta mare.

Aquest mot és més usat en ciip-

togàmia.

pubèrul -a. Amb pèls fins i curts,

molt escassos.

pubescent. Amb pels fins, molt suaus.

Q
quincuncial. Tipus de prefloració en

què havent-hi cinc peces, dues

Fig. 112. Esquema de la prefloració quincuncial

són totalment externes, altres

dues totalment internes, i la cin-

quena interna per una vora i ex-

terna per l 'altra. Fig. 112.

R
racemiforme. Inflorescència semblant

a un raïm. Que pot considerar-se

derivada d'un raïm.

racemós -osa. Inflorescència indefi-

nida comparable al raïm o que
se'n pot considerar derivada.

radi. Pedicel de j^rimer o de segon

ordre de les iimbel•les simples i

compostes.

radiat -ada. Capítol amb les flors del

disc flosculoses i les de la circum-

ferència ligulades.

radical. Propi de l'arrel, que neix de
l'arrel o bé que ho sembla, com
les fulles de les plantes acaules.

radicant. Dit de la tija o rama, ge-

neralment ajagudes, que treuen

arrels adventícies.

radicel'la. Arrel de segon ordre, ra-

mificacions fines de l'arrel prin-

cipal.

rafe. En certs òvuls, el funicle o part

del funicle concrescent amb la co-

berta seminal.

Fig. 113. Esquema d'un raïm

raïm. Inflorescència indefinida, sim-

ple, en la qual l'eix continua des-
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envolupant-se mentre van obrint-

se les flors de la base a l'àpex, sos-

tingudes per pedicels si fa no fa

iguals inserits a diversos nivells.

Fig- 113-

rameal. Que neix a les rames. Opo-
sat a caiiUnar, que surt de les

tiges.

raquis. Eix : en les fulles compostes
el que porta els folíols a banda i

banda ; en les fulles pinnatisectes

o bi- tripinnatisectes, el que cor-

respon al nervi principal. En les

inflorescències l'eix primordial, etc

receptacle. Àpex del peduncle, més
o menys eixamplat, sobre el qual

s'insereixen els òrgans florals. Di-

latació apical del peduncle, dis-

ciforme o cònica, on s'insereixen

les flors d'un capítol o els radis

d'una umbel•la.

redreçat -ada. Ascendent.
redupiicat -ada. Prefloració valvar

en què els marges de les diverses

peces es repleguen cap enfora.

Fig. 114.

I

Fig. 114. Esquema de la prefloració valvar reduplicada

reflex -a. Dit de les rames o de qual-

sevol òrgan apendicular que es

dirigeixen enfora i vers la base de

llur suport. Fig. 116.

refractat -ada. Sobtosament reflex.

regular. Flor, etc, amb simetria ra-

diant. Fig. 115.

reniforme. En forma de ronyó, com
la mongeta, o de perfil semblant
al d'un ronyó, com algunes fulles.

rèptil. Dit de la planta o de la tija.

rama, etc, que s'ajeu a terra i

creix arrossegant-s'hi.

Btfa

Fig. 15. Tipus de flor regular o actinomorfa (dalt,

a l'esquerra); zigomorfa (a la dreta) i asimètrica, de

Canna (a baix)

reticulat-da. Amb nervis, llistes, etc,

entrecreuats com els íilaments

d'una xarxa.

Fig. 116. Flor reflexa

retorçat -ada. Contort, prefloració

contorta.
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retrors -a. Tirat cap endarrera, cap
baix.

retús -usa. Arrodonit i lleugerament

còncau a l'àpex.

revers. Cara inferior o externa d'un

òrgan foliaci.

Fig. 117. Secció transversal d'una fulla revoluta

revolut -a. Amb les vores corbades

o enrotllades sobre el revers. Fi-

gura 117.

Fig. 118. Corol-la rotàcia

rizocàrpic -a. Vivaç.

rizoma. Tija subterrània.

rosaci -a. Dit de la corol•la regular

de cinc pètals lliures i no ungui-

culats.

Fig. 119. Fulla runcinada de Taraxacuni

roseta. Conjunt de fulles més o

menys patents inserides aparent-

ment a un mateix nivell, com sol

ocórrer en les plantes acaulescents.

Fig. 56 esquerra.

rostrat -ada. Bequerut.

rotaci -àcia. Dit de la corol•la gamo-
pètala de tub molt curt i limbe
patent en forma de roda. Calze

gamosèpal de forma semblant. Fi-

gura 118.

runcínat -ada. Òrgan foliaci pinnati-

partit o pinnatisecte amb els seg-

ments dirigits vers la base foliar.

Fig. 119.

sagitat -ada. Que té la fornia d'una
sageta. Fig. 120.

Fig. 120. Fulla sagitada de Sagillaria

sàmara. Fruit sec, indehiscent i mo-
nosperm, guarnit d'una ala. Fi-

gura 121.

samaridí. Fruit format per dues sà-

niares soldades a la base. Fig. 121.

sapròfit -a. Dit del vegetal que, des-

pro\'eït de clorofil•la i per tant no
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apte per a la síntesi dels hidrats

de carbon, es nodreix de restes

orgàniques.

Sàmara de Tom i samaridi de Tauró

sarcocarpi. El mesocarpi d'un fruit

quan és carnós, com en les cireres,

albercocs, olives, etc.

sarment. Rama llenyosa i tenaç però

flexible, pròpia de la vinya i d'al-

tres lianes.

sarmentós -osa. Que fa sarments o

rames semblants a sarments.

sedós -osa. De superfície coberta de

pèls molt fins i ajaguts.

setniflòscul. Flor ligulada de les com-
postes. J-ig. 87.

sèpal. En les flors amb calze i corol•la,

cadascuna de les fulles modifica-

des el conjunt de les quals forma
el primer verticil. Ordinàriament

els sèpals són verds, lliures entre

ells o concrescents en un calze ga-

mosèpal.

sepaloide. Amb l'aspecte d'un sèpal.

Fig. 122. Esquema de la dehiscència septicida

septicida. Tipus de dehiscència cap-

sular quan els carpels se separen

els uns dels altres sense desfer-se

els lòculs, per desdoblament dels

embans. Fig. 122.

septífrag -a. Tipus de dehiscència

capsular que ocorre quan els em-
bans es fenen longitudinalment

per plans paral•lels a l'eix. En
aquest cas la càpsula sol obrir-se

segons algun altre tipus de dehis-

cència, però les valves no s'enduen
les sements. Fig. 29 dreta.

serpentejant. Dit del rizoma llarga-

ment i horitzontalment ramificat.

serpentí -ina. vSerpentejant.

serrat -ada. Òrgan foliaci de vores

finament i agudament dentades.

Fig. 96 dreta. Doblement serrat,

quan les dents tenen els marges
amb dentetes fines.

serrulat -ada. Finament serrat.

sèssil. vSense suport propi. Fulla

sèssïl, sense pecíol. Flor sèssil,

sense peduncle.

setaci -àcia. Prim i rígid com una
cerra.

setiforme. Semblant a una cerra, fi

com una cerra.

sigmoíde. De forma semblant a la S o

a la lletra grega ç (sigma) (DGLC).
silícula. Silíqua curta (a tot tirar,

tres vegades més llarga que am-
pla). Fig. 86.

siliqua. Fruit sec i dehiscent format

per dos carpels oberts i soldats

per llurs vores, dividit en dues ca-

vitats per un fals embà placentari

molt tènue.

sim- sin-. Prefix que denota concres-

cència : simpètala, planta de co-

rol•la gamopètala ; sincàrfic, fruit

de carpels concrescents. Oposat
a cori- i a apo-, que indiquen se-

paració o allunyament : coripètala,

dialipètala ; apocàrpic, de carpels

separats i independents.

simfisandre -a. Amb els estams del

tot concrescents pels filaments i

per les anteres.

sinanteri -èria. Amb les anteres con-

crescents.

sinuat -ada. Òrgan foHaci de vores

sinuoses, amb lòbuls poc profunds.

Fig. 32.
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sinus. Coiicavitat compresa entre

dos lòbuls.

soca. La part inferior més pròxima
a les arrels del tronc d'un arbre.

solcat -ada. Excavat de solcs fins.

solitari -ària. Dit de la flor, fruit,

isolat, que no forma part d'una
inflorescència o infrutescència.

sorosi. Infrutescència o agregat de
fruits carnosos més o menys con-

crescents, com les móres de la

morera. Fig. 123.

Fig. 123. Sorosi de ta morera

sorus. Grup d'esporangis de les fal-

gueres, de forma i posició deter-

minades en cada espècie.

-sperm. Sufix que denota sement :

monosperm, d'una sement.

sub-. Prefix que sigiúíica. quasi : siib-

tomentós, quasi tomentós.

suberós. De la natura, aspecte o

consistència del suro.

subespècie. Grup taxonòmic de cate-

goria inferior a l'espècie i superior

a la varietat. Quasi una espècie,

però fàcil de subordinar a una
altra. Més que una varietat, per-

què sol circumscriure's a una
àrea geogràfica ben determinada
o tenir una ecologia característica.

subulat -ada. Alenat.

suculent -a. Dit de l'òrgan carnós i

carregat de sucs, com les fulles de
la majoria de les crassulàcies, les

tiges de les cactàcies, etc.

sufruticós -osa. Dit de la ]:>lanta pe-

renne de poca alçària, llenyosa a

la base i amb rames herbàcies su-

periorment, com la farigola.

súper. Dit de l'ovari no adherent al

calze. Fig. 45, 77.

tàlem. Receptacle.

talamiflor -a. Que té els estam.s i els

pètals inserits sobre el tàlem.

Fig. 77.

teca. Cadascuna de les meitats de
l'antera generalment integrades

per dos sacs pol•línics confluents

en un en la maturitat.

tecàfor. Carpòfor.

tegument. Cadascuna de les dues
cobertes que sol tenir la llavor i

que envolten l'ametlla.

tèpal. En les flors apètales i en les

homoclamídies cadascuna de les

fulles modificades que formen el

perigoni, unes vegades verdes, al-

tres acolorides, adés lliures entre

elles, adés concrescents en un pe-

rigoni gamotèpal.
ternat -ada. Dit de les fulles, flors, etc.

,

disposades de tres en tres.

tètrada. Conjunt de quatre grans

de pol•len originats en llur cèl•lula

mare i no separats en la maturitat.

tetradínam -a. Dit de la flor hexan-
dra o dels estams, quan n'hi ha
dues parelles de llargs i una de

curts. Fig. 124.

tetraqueni. Fruit format per quatre

aquenis.

tirs. Panícula el•lip.soide. Fig. 125.

tírsoide. Semblant a un tirs, sobretot

per la forma el•lipsoide.

tement. Conjunt de pèls molt abun-
dants, que fornien com una borra

espessa o com un feltre en la su-

perfície d'un òrgan.

tomentós -osa. Cobert de toment.
toruiós -osa. Amb dilatacions sub-
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globuloses separades per estran-

gulacions.

trans-. Prefix que, anteposat a un
adjectiu de forma, inverteix la

FÏFï. 124. Estams teUadlnams de la col

posició de la figura. Fulla transo-

vada, ovada amb la part més
ampla a l'àpex.

Fig. 125. Esquema d*un tirs

travat -ada. Dit de les fulles oposa-
des i soldades a la base. Fulles

connades. Fig. 39.

triadelf -a. Estams concrescents per
llurs filaments en tres feixets.

tricòtom -a. Inflorescència cimosa
amb tres rames en cada ramifica-

ció.

trífid -a. Fes en tres parts. Fig. 126.

trifoliolat -ada. Compost de tres fo-

líols.

trígon -a. Tija, fruit, etc, amb tres

caires.

tronc. Tija llenyosa dels arbustos i

dels arbres. En els primers vo-
lums d'aquesta obra, mot emprat
amb el significat de tija.

triquetre. Trígon.

truncat -ada. Acabat en una línia o
pla transversal com si l'haguessin

escapçat.

tubercle. Tija, o més comunament
rizoma, engruixit i ple de subs-

tàncies de reserva. Per analogia,

prominència arrodonida d'una su-

perfície.

tuberós -osa. Que té tubercles, que
és semblant a un tubercle. Arrel

tuberosa.

túnica. Fulla envoltant dels bulbs.

turbinat -ada. En forma de baldufa.

turió. Brot que neix d'un rizoma,

com l'espàrrec.

417



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

u
umbel'Ia. Inflorescència racemosa

simple en què les rames, partint

d'mi mateix nivell, arriben a la

mateixa alçària. Umbel•la com-
posta, aquella en què cada radi

porta una altra umbel•la en lloc

d'una flor. Fig. 127.

^ w

"^^•^

Fig. 127. Esquemes de Tumbel•la simple i de la

composta

umbèl'lula. En la umbel•la composta
les que es formen a l'extrem de
cada radi de la umbel•la primària.

Fig. 127.

umbilicat -ada. Dit de la base del

calze, del fruit, etc, que presenta

una depressió comparable a la

del llombrígol. Fig. 128.

Fig. 128. Calze'umbüicat d'una Silene

uncinat -ada. En forma de ganxo,

ganxut.

ungla. Part inferior d'un pètal més
o menys sobtosament atenuada.

Fig. 129.

unguiculat -ada. Pètal amb ungla.
Fig. 129.

Fig. 129. Pètal unguiculat

unicolor -a. D'un sol color.

unilabiat -ada. Calze o corol•la la-

biats amb un sol llavi desenvolu-

pat. Fig. 130.

Fig. 130. Corol•la unilabiada de Teucrium

unilateral. Dit de la inflorescència

amb totes les flors cap a una
banda.

urcèola. Vas en forma de gerro

panxut (DGLC). Fig. 131.^

urceolat -ada. En forma d'urcèola

(DGLC). Fig. 131.
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utricle. Involucre d'una sola peça,
q^iasi dos al capdamunt, en forma
de tupí o d'olleta, bequerut o sen-
se bec, que rodeja l'ovari i després

Fig. 131. Corol-Ia urceolada de l'arbós

el fruit dels Carex. Segment foliar

que forma una cavitat closa amb
una obertura en una banda, que
tenen les Utricularia.

utricular. En forma d'utricle.

V
valva. Cadascuna de les peces que

resulten de la dehiscència de les

càpsules loculicides i septicides.

valvar. Tipus de prefloració que
ocorre quan les diverses peces es

toquen per llurs vores sense re-

cobrir-se. Fig. 132.

t )
Fig. 132. Esquema de la prefloració valvar

varietat. Grup taxonòmic de catego-
ria inferior a l 'espècie.

vellós -osa. Cobert de pèls fins.

veHutat -ada. Cobert de pèls fins i

curts molt abundants, com en el

vellut.

vena. Nervi secundari.

venós -osa. Amb venes visibles.

verticil. Conjunt de fulles, flors, etc,
que neixen a un mateix nivell de
la tija o d'un eix qualsevol. Fi-
gura 133.

F'E- 133- VerticUs foliars

vesicular. Que s'assembla a una ve-
sícula, a una bufeta.

vesiculós -osa. Vesicular.

vexil•lar. Prefloració de les papilio-

nàcies en què l'estendard {vexil-

lum) recobreix els altres pètals.

Fig- 134-

Fig. 134, Esquema de la prefloració vexil-Iar

viscós -osa. Dit de qualsevol òrgan
cobert de substància agafatosa,

semblant al vesc.

vivaç. Planta perenne de tiges aèries

anuals.
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vivípar -a. Dit de la planta amb
gemes florals o d'altra mena trans-

formades en bulbils que inicien

llur desenvolupament sobre la

planta que els porta.

voluble. Tija o rama que s'enrotlla

helicoïdalment entorn de qualse-

vol suport.

X
xagrinat -ada. De superfície menuda-
ment granelluda com el xagrí.

zigomorf, -a. Dit de la flor o de
l'òrgan que no tenen sinó un pla

de simetria. Fig. 115.

GLOSSARI DE MOTS INCORRECTES
emprats en els primers volums d'aquesta obra

afih Afil•le.

alesnat. Alenat.

assegut. Sèssil.

assentat. Sèssil.

bacca. Baia.

becarut. Bequerut.

bràctia. Bràctea.

calícul. Calicle.

capitat. Globulós.

celda. Cel•la.

coca. Coc.

commissural. Comissural.

contret. Constret.

costella. Costa.

cundidor. Serpentejant.

diadelfes. Diadelfs.

enerve. Enervi.

envolt. Involut.

epicalze. Calicle.

erissat. Eriçat.

escabrós. Aspre, cobert d'asprors.

esperidi. Hesperidi.

espurnar. Puntejar.

esquitxar. Puntejar.

estàndard. Estendard
exert. Essert.

fascícul. Fascicle.

filaire. Enfiladís.

folícoL Fol•licle.

foliola. Folíol.

fornit. Mot mal emprat per a ex-

pressar : abundosament fornit de
(flors, etc.)

garganta. Gorja.

gras. Suculent.

hípogín -ina. Hipogin -ògina.

insertar. Inserir.

latescent. Lactescent.

Ilevor. Llavor.

llim. Limbe.
monodelfes. Monadelfs.

-nerve. Sufix emprat en lloc de -ner-

vi -èrvia, en mots com multiner-

vi, -enèrvia.

opèrcul. Opercle.

panotxa. Panícula.

pedúncol. Peduncle.

perennant. Perenne.

pexili. Err. pixidi.

plomós. Plumós.
poHadelfes. Poliadelfs.

poma. Pom.
revolt. Revolut.

rosetó. Roseta.

seta. Cerra.

tomentaci. Err. lomentaci, semblant

a un loment.

tras-. Trans-.

triadelfes. Triadelfs.

tubèrcul. Tubercle.

veina. Beina.

vorejat. Voretat.
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INDEX DEL VOLUM VI

FAMÍLIES, GENERES I ESPÈCIES

Abies [830] 301— alba 302
ABiETÀcrES (Família 138) 301
AcRosTiCHUM alpinum 329— Marautae 349— septentrionale 339— velleum 350
Adiantum [848] 347— Capülus-Veneris 347
AEGII,OPS [816] 272— macrochaeta 273— ovata 273— triaristata 274— triuncialis 272
AEI/UROPUS [801] 230— littoralis 230
Agropyrum [819] 279— acutum 281— campestre 281— caninum 282— cristatmii 278— glaucum 280— imiceum 280— panonnitanum 283— repens 279
Agrostis [772] 157— alba 161— alpina 160— Canina 160— castellana 162— interrupta 159— marítima 162— nebulosa 158— oUvetormn 162— prorepens 162— pumila 162— rupestris 159— Spica-venti 158— stolonifera 162— vertícillata i6i— vulgaris 162
Aïra [784] 180
— capUlaris 181

Pàgs.

Aïra caryophyllea 182— Cupaniana 182— patulipes 181
Allosorus [847] 346— crispus 346
AtOPECURUS [749] 121— agrestis 123— bulbosus 124— genículatus 123— Gerardií 122— pratensis 124— utrículatus 122
Ammophha [771] 156— arenaria 156
Ampeíodesmos [770] 155— manritanica 155— tenax 155
Andropogon [762] 142— distach5rus 144— hirtus 143— Ischaemon 145
Anogramme leptophylla 351
Anthoxanthum [745] 113— odoratum 113
AristelIvA [778] 169— bromoides 169
Arrhenatherum [788] 198— avenaceum ig8— elatius 198— precatorium 198
Arundo [767] 151— Donax 151— Pliníana 151
ASPIDIUM aculeatum ssp. angulare. 327— aculeatmn ssp. lobatimi. ... 327— angulare 327— BicknelUí 328— dilatatum 325— Dryopteris 322— Filix-mas 324— lobatum 327— Lonchítis 326— montaniun 323
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Pàgs.

ASPIDIUM Oreopteris 323— Phegopteris 322— rigiduin 32 «;— Robertianum 323
ASPI,ENIXJM [843] 334— Adiantmn-nigrum 340— Ceterach 333— fontanum 338— foresiacum 338— foresiense 338— Gastoni-Gautieri 342— gennanicuin 341— glandulosum 336— lanceolatmn 337— Halleri 338— marinum 337— Petrarchae 336— Ruta-muraria 340— Scolopendrium 331— Seelosii 339— septentrionale 339— Trichomanes 335— Virgilii 341— viride 336
Athyritjm [835] 318— Filix-femina 318
Atropis convoluta 205— distans 207
AVEl•l•lNlA [8og] 241— Michelii 241
Avena [786] 186— barbata i8g— bromoides 1 93— fàtua 188— hirsuta 1 89— macrocarpa 188— montana 189— pratensis 192— pubescens 191— sativa 187— Scheuchzeri 190— sempervirens 190— sterilis 188— sulcata 191— tarraconensis 193— versicolor 190
Baídingera anmdinacea 109
Bl,ECHNTJM [840] 330— Spicant 330
BoTRYCmiIM [855] 357— Lunaria 357
Brachypodrtm [821] 284— caespitosuin 286— distachyon 284— mucronatum 285— Paui 287— phoenicoides 287— piimatum 286— ramosum 286— silvaticum 285
BRiza'' [796] 220

Briza màxima 220— media 221— minor 222
Bromus [811] 256— altissimus 257— arvensis 262— asper 257— distichus 258— erectus 257— iiitermedius 264— luacrostachys 264
— madritensis 259— maximus 259— mollis 263— racemosus 263— rubens 260— secalinus 262— squarrosus 265— sterilis 258— tectorum 258

Calamagrostis [769] 153— argentea 168— arundiuacea 153— epigeios 154— lanceolata 154
Carex [739] 36— acuta 63— acutiformis 67— alba 78— cüiata 72— ampullacea 70— androgyna 59— argentea 78— atrata 60— basilaris 62— bicolor 59— brachystachys 79— brizoides 53— binervis 85— Cadevallü 91— caespitosa 64— canescens 66— capillaris 77— catalamiica 91— coUina 70— crassa 67— curvula 50— chaetophylla 51— Davalliana 47— decipiens 48— depauperata 82
— depressa 62
— distans 86
— disticha 52— digitata 76— dioica 47— divisa 51— divulsa 55— echinata 57— ericetorum 72— extensa 88
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Carex filiformis 68-72— fiava go— foetida 50— ferruCTinea 79-81— frígida 80— glauca 66—' Godenoughii 64— grisea 74— (.irioletü 74— gynobasis 61— Halleriana 61— liirta 69— hispida 65— liirtiformis 69— Homschuchiana 87— Hostiana 87— hiimilis 73— inflata 6g— leporina 56— leptostachys 83— limosa 77— Ijinkii 59— longiseta 59— macrostyla 48— luacrostylon 47— Mairii 89— màxima 85— mixta 62— montana 70— mmicata 55— melanochloros 63— nervosa 88— nitida 78— nigra 60— obesa 78— oedipostyla 58— Oederi 90— olbiensis 82— omitliopoda 76— pallescens 88— paludosa 67— panicea 81— paniculata 53— pendula 85— praecox 74— Pseudo-Cyperus 84— pilulifera 71— polyrrhiza 75— punctata 87— pulicaris 48— pyrenaica 49— remota 57— riparia 67— Reuteriana 65— rostrata 70— rupestris. 49— scabra 47— Schreberi 52— Scopoliana 79— sempervirens 81— serrulata 66

Pàgs.

Carex setifolia 51— silvatica 84— spadicea 80— sphaerica 80— stellulata 57— stricta 63— strigosa 83— tenuis 79— tomentosa 72— mnbrosa 75— ventricosa 82— verna 74— vesicaria 6g— vulpina 54— vidgaris (^4-65

CaTabrosa [791] 204— aquàtica 204
Ceterach [842] 333— officinanmi 333
Cheilanthes [849] 346— fragrans 348— odora 348— pteridioides 348
CiPERÀciES (Família 135) 5
CtADIUM [Jiil 17— gennanícïim 17— giganteum 17— Mariscus 17
CoLOBANCHE Gerardü 122
CORYNEPHORUS [783] 178— articulatus 179— canescens 178
CosTiA crístata 278
Criptògames vasculars 315
Crypsis [747] 115— aculeata 115— alopecuroides 116— schoenoides 116
Cryptogramme crispa 346
Cupressàcies (Família 139) 309
CUPRESSUS [833] 313— semperv'irens 313
CUTANTDIA [799] 227— marítima 227
Cynodon [761] 142— Dactylon 142
Cynosurus [806] 235— cristatus 235— echinatus 236— elegans 236
Cyperus [731] 7— aureus 12— badius 15— difformis 14— distachyos 9— esciüentus 13— flavescens 10
— fuscus 13— globosus 10
— junciformis 9— longus 1.5
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Pàgs.

Cyperus monandrus 14— Montii 9— olivaris 12— pallidus 12— rotundus 12— schoenoides 11— serotinus 9— vegetus 14— virescens 13
Cystopteris [836] 319— alpina 320— Füix-fragüis 319— montana 320
Dact\'i,is [802] 231— cylindracea 231— glomerata 231— hispànica 231— littoralis 230
Danthonia [8oj] 234— decmnbens 234
Deschampsia [785] 183— caespitosa 184— flexuosa 183— media 185
DlGITARIA [758] 137— ciliaris 138— dilatata 140— disticha 139— filifonnís 138— gabra 138

-— paspaloides 139— sangninalis 137— vaginata 139
DlPI,ACHNE [804] 233— serotina 233
Dryopteris [837] 321— düatata 325— Füix-mas 324— Linnaeana 322— montana 323— Phegopteris 322— Robertiana 323— spiíiiüosa 325— Villarsii 325
ECHINARIA [752] 127— capitata 127
ECHINOCHI<OA [756] 134— colona 134— crus-galli 135
Ephedra [829] 299— altissíma 300— distachya 300— nebrodensis 300
Efedràcies (Família 137) 299
ElEüSlNE [760] 141— barcinonensis 141— indica 141
El,YMUS [814] 270— europaeus 2 70
El,YNA [738] 35— spicata 35

Pàgs.

EquisetàCIES (Família 147) 363
Equisetai,s 363
Equisetínies 363
Equisetum [147] 363— arvense 366— campanulatum 367— Heleocliaris 367— hiemale 368— limosixm 367— maxiniimi 365— palustre 366— raniosimi 367— ramosissimnm 367— sUvaticmn 365— Telmateia 365— variegatum 368
Eragrostis [795] 217— Barrelieri 218— collina 219— major 219— megastachya 219— minor 219— microstacliya 219— pilosa 217— poaeoides 218— verticillata 217
Eremopvtíum [818] 278— cristatum 278
Eriophorum [734] 18— alpinum 21— angustifolimn 20— capitatmn 19— caespitosmn 19— polystachyon 20— Sctíeuchzeri 19— vaginatum 19
Erianthus [765] 149— Ravennae 149
Eupteris aquilina 343
Festuca [810] 242— alpina 252— anmdinacea 246— Bertlierei 248— Borderei 251— capülata 253— cmrvula 255— duriuscula 254— Eskia 249— Fenas 246— flavescens 244— gigantea 244— glacialis 252— g3rrovaga 249— Halleri 251— heterophj-Ua 247— nigrescens 248— ovina 253— poaeformis 214— pratensis 245— pubescens 248— pyrenaica 248
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Pàg3.

FESTUCa rubra 247— scoparia 248— silvatica 245— spadicea 244— stolotiifera 248— tenuifolia 253— trichophylla 248— valesiaca 254— varia 250— violacea 250
FlI,ICAI,S 316
Fll•ICÍNIES 315
FlMBRISTYLIS [737] 34— dichotoma 34
Gastridium [774] T65— lendigermn 165
Gaudinia [828] 298— fragilis 298
GiMNOSPERMES 299
Glyceria [792] 205— convoluta 206— distans 207— fluitans 205— plicata 206
Goui,ARDiA [820] 282— canina 282— panormitana 283
Grammitis leptophylla 351
Gramínies (Família 136) 92
Gymnogramme [861] 351— leptophylla 351
Hei-EOCHARIS [736] 32— acicularis 32— palustris 33— uniglumis 33
Heteropogon [763] 146— Allionii 146
HrDROPTERIDAI<S 358
Hotcus [789] 199— lanatus 199— mollis 200
HORDEUM [813] 266— distichum 267— europaeum 270— hexastichum 268— maritimum 269— murinum 269— secalinum 268
— vidgare 267

IMPERATA [766] 150
— cylindrica 150

IsoETÀc'rES (Família 146) 360
ISOETA13 360
ISOETES [858] 360— Brochonü 362— Durieui 361— lacustris 362— setacea 361
ISOETÍl^ES 360
JUNIPERUS [832] 309— communis 311

Pàgs.

JüNiPERUS nana 311— Oxycedrus 310— plioenicea 312— Sabina 312
KOELERIA [790] 201

•— cristata 203— Michelü 241— phleoides 202— pubescens 201— setacea 202— splendens 203— villosa 201
IvAGURUS [776] 167— ovatus 167
LíAMARCKIA [807] 237— aurea 237
Lasiagrostis [777] 168— Calamagrostís 168
Leeksia [741] 105— oryzoides 105
Lepturus [825] 294— cylindricus 294— incurvatus 295— fiUformis 295— gracilis 295
LicopoDiÀciES (Família 148) 369
LlCOPODIAiS 369
LlCOPODÍNIES 369
LOLUTM [822] 288— italicum 289— multiflonim 290— perenne 288— rigidum 290— strictioni 290— temulentum 289
IiYCOPOmUM [860] 369— alpinmn 371— clavatum 370— denticulatmn 373— inundatum 371— Selaginoides 372— Selago 370
Lygeum [742] 106— Spartmn io5
Macrochioa [780] 174— tenacissima 174
Marsii,ia [857] 359— natans 358— quadrifolia 359
MARSil•iÀcrES (Família 145) 359
Meuca [797) 223— ciliata 223— Magnolü 223— major 224— minuta 224— nebrodensis 224— nutans 224— pyramidalis 224— uídflora 225
MlBORA [746] 114— minima 114
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MiBORA verna 114
Mil•iUM [781] 175— effusum 175— multiflonun 1 76
Mor,iNiA [803] 232— altíssima 232— anmdmacea 232— caerulea 232— littoralis 232
— serotina 233

MoNERMA cylindrica 294
Nardus [827] 297— stricta 297
NOTHOLAENA [850] 349— lanuginosa 350— Marantae 349— vellea 350
Ofioglossàcies (Família 143) 355
OFiOGr,oss.\i<s 355
Ophiogi,ossum [854] 355— lusítanicimi 356— vulgatum 356
Opwsmenus [754] 136— imdulatifolíus 136
Oreochi,oa [751] 126— disticha 126
Orthopogon imdulatifolíimi 136
Oryza [740] 104— sativa 104
OsMUNDÀciES (Família 142) 354
OSMUNDA [853] 354— crispa 346— limaria 357— regaUs 354— Spicant 330
PaNICUM [755] 132— capíllare 132— coloratum 133— müiaceimi 133— repens 133— sanguinale 137
Paspaium [759] 139— dilatatuín 140— vaginatum 139
Pei,i,aea [846] 345— calomelanos 345— hastata 345
PHAIvARIS [744] 108
— arundinacea 109— brachystachys 112
— bulbosa iio
— caerulescens iio— canariensis 112— minor iii— nodosa iio
— paradoxa iii— truncata 109

Phegopteris calcarea 323— Dryopteris 322— poíypodioides 322
Phi,EUM [748] 117

Phi,eum alpinum 120— arenariími 118— asperum 119— Boelimeri 119— pratense 120— tènue 118
Phr.\gmites [768] 152— communis 152— gigantea 152— isiacus 152
PHYl•LITIS [841] 331— Hemioiiítís 332— Scolopendriími 331
PlNUS [831] 303— halepensis 305— marítima 304

•— montana 305— nigra 306— Pinaster 304— Pinea 304— süvester 305— imcinata 305
PlPTATHERt^M [782] I76— caerulescens 177— paradoxum 177— miliaceimi 176
Poa [794] 209— alpina 211— annua 210— bulbosa 211— cenisia 215— Chaixií 215— compressa 214— debilís 213— distichophylla 215— laxa 212— nemoraUs 213— pratensis 216— setifolia 214— sudetica 215— trivialis 212
— violacea 214

PoLiPODiÀdES (Família 141) 316
POLYPODIUM [852] 352— dílatatum 325— Dryopteris 322— FUis-femina 318— Füíx-fragíle 319— Filix-mas 324— fontanum 338— Font-Queri 353— leptophyllmn 351— lobatum 327— Lonchitis 326— montaniun 320-323— Phegopteris 322— Robertianum 323— serratum 353— vulgare 353
Poi,YPOGON [775] 166— marititimus 166
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Pàgs.

PoLYPOGON monspeliensis 166
POI,YSTICHtIM [838] 326— Bicknellii 328— Filix-inas 324— illyricum 328— lobatum 326— Lonchitis 326— montanum 323— oreopteris 323— rigidum 325— setifanun 327— spinulosum var. dilatatum.. 325
PsrtURUS [826] 296— aristatus 296— nardoides 296
PTERIDIUM [844] 343— aquiliniun 343
PERIDÒFITES 315
Pteris [845] 344— aquilina 343— Codinae 345— cretica 344— longifolia 344— trèmula 344
Sai,vinia [856] 358— natans 358
Salviniàcies (Família 144) 358
ScHiSMUS [793] 208— calycinus 208— marginatus 208
Schoenus [732] 16— mucronatus 11— nigricans 16
SciRPUS [735] 22— acicularis 32— alpinus 24— caespitosus 25— filiformis 27— Holoschoenus 28— lacustris 29— littoralis 31— maritimus 26— mucronatus 31— nanus 24— palustris 33— parvnlus 24— pauciflorus 25— pungens 30— Savii 27— setaceus 27— silvaticus 26— supinus 29— Tabemaemontanii 30— triqueter 31— tuberosus 26— unigluniis 33
SCI,EROPOA [800] 228— hemipoa 229— marítima 227— rígida 229
SCOLOPENDRIUM Hemionítis 332

Pàgs.

vScoLOPENDRiUM offícínale 331
Secai^e [815] 271— cereale 271
Sei<aginei<i,a [861] 372— dentículata 3 73— Selaginoides 372— spinulosa 372
Selaginel•IíÀcies (Família 149) .. 372
SEl•AGINEl•l•ALS 372
Serrafalcus [812] 261— arvensís 262— commutatus 263— intermedius 264— macrostachys 264— moUís 263— racemosus 263— secalínus 262— squarrosus 265
Setaria [754] 129— itàlica 130— glauca 130— verticillata 129— viridis 131
Sphenopus [798] 226— divarícatus 226— Gouanü 226
SpoROBOtus [773] 163— pungens 163— tenacíssimus 164
SoRGHUM [764] 147
— halepense 147— vulgare 148

Stipa [779] 170— capülata 172— jimcea 173— parviflora 172— peimata 171— tenacissima 1 74— tortilis 170
TaxAcies (Família 140) 314
Taxlts (834) 314— baccata 314
Tragus [753] 128— racemosus 128
Triodia decumbens 234
TriSETUM [787] 194— brevifolium 195— dístichophyUtmi 194— flavescens 195— Loeflingianum 197— neglectum igè— paniceum 196— pumilum 196
Triticum [817] 275— monococcum 276— sativTun 276— Spelta 275— turgidum 277
VuiPiA [808] 238— cilíata 238— deUcatula 240
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VULPIA geniculata 240— longiseta 239— ni5mros 239— sciuroides 240— uniglmnis 239
WOODSIA [839] 329

Pàgs.

WOODSIA alpina 329— hyperborea 329— ilvensis ssp. alpina 329
ZEA [743] 107— Mays 107

ÍNDEX DE NOMS

abeto (cast.), 302.
agram, 142.— d'olor, 113.

albardín (cast.), 106.

alcandía (cast.), 148.
alpiste (cast.), 112.

alpiste (fr.), 112.

amor de hortelano (cast.), 129.

amourette (fr.), 221.

arròs, 104.
arroz (cast.), 104.

avena (cast.), 187.— loca (cast.), 188.

avet, 302.
avoine (fr.), 187.
ballarugues, 220.

ballico (cast.), 288.

barrón (cast.), 156
belcho (cast.), 300.

bellugadís, 221.
bellugadissa, 221.

belluguets, 220.

blat, 276.— bojal, 277.— bord, 272, 273.— candial, 276.— de perdiu, 272, 273.— del diable, 127.
•— de l'índia, 107.— de moro, 107.— gros, 277.

blé (fr.), 276.— barbu (fr.), l'j'j.

— commun (fr.), 276.
borró, 156.
cada (cast.), 310.
cade (fr.), 310.
càdec, 310.
canya, 151.
canyís, 152.
canyota, 147.
cafia (cast.), 151.

caniza (cast.), 152.
canota (cast.), 147.
capUlaire (fr.), 335, 347.— noire (fr.). 340, 341.

capil•lera, 347.— negra, 340, 341.
carcera, 155.
càrritx, 152.
carrizo (cast), 152.
castanyola, 15.

cebada (cast.), 267, 268.
— de dos carreras (cast.) , 267.

centeno (cast.), 271.
cerreig, 129, 131, 135.
cerrillo (casi.), 143, 171.
chiendent (fr.), 142.
chufa (cast.), 12.

ciprés (cast.), 313.
civada, 187.
cizana (cast.), 289.
cola de cabaJlo (cast.), 365, 366, 367.— de zorra (cast.), 166.

cua de ca, 167.— de cavall, 365, 366, 367.— d'euga, 365, 366, 367.— de guineu, 130.— de rata, 166.

cugula, 188.

culantrillo (cast.), 347.— blanco (cast.), 340.— menudo (cast.), 335.— negro (cast.), 340, 341.
cyprès (fr.), 313.
dacsa, 107.
daurade (fr.), 333.
dauradella, 333.
desdenosa (cast.), 127.
doradüla (cast.), 333.
enebro (cast), 310, 311.
engrain (fr.), 276.
épeautre (fr.), 275.
escaiola, 112.

escanda (cast.), 275, 276.
espart, 174.
espart bord, 106.

esparto (cast.), 174.— bastardo (casi.), 106.

espelta, 275, 276.
espigadUla (cast.), 269.
espiguilla (cast.), 210, 269.
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espolín (cast.), 171.
falzia, 347.— blanca, 340.— negra, 340, 341.— roja, 335.
falguera, 343.
falguerola, 347.
fanal, 143.
folle avoine (fr.), 188.

fougère (fr.), 343.— royale (fr.), 354.
gargalla, 306.
genevrier (fr.), 311.
gesp, 249.
gjnebre, 310, 311.
gram, 142.
grama (cast.), 142.— de olor (cast.), 113.

grande fougère (fr.), 343.
halfa (fr.), 174.
helecho (cast.), 343.— real (cast.), 354.
herba melsera, 331.— peluda, 105.— pigotera, 352, 353.
herbe de Cuba (fr.), 147.
hierba de punta (cast.), 210.— mijera (cast.), 129.

hopillo (cast.), 130.
ivraie (fr.), 289.
jeja (cast.), 276.
jonc, 28.

jonc (fr.), 28.

jonça, 12.

joyo (cast.), 289.
junco (cast.), 28.

jull, 289.
juncia menor (cast.), 12.— olorosa (cast.), 12.— real (cast.), 12.— redonda (cast.), 12.

lagurier (fr.), 167.

langue de serpent (fr.), 354.
llança de Crist, 354.
lengua cervina (cast.), 331.— de ciervo (cast.), 331.— de serpiente (cast.), 354.
lentejil (cast.), 354.
licopodi, 370.
licopodio, (cast.), 370.
llengua de cérvol, 331.— de serp, 354.
llimaria, 357.
lunaria (cast.), 357.
lycopode (fr.), 370.
maíz (cast.), 107.
margall, 269.
melca, 148.
mijera (cast.), 135.
mijo menor (cast.), 130.
millaca (cast.), 147.
mUlet des oiseaus (fr.), 130.
moresc, 107.

nebulosa, 132.
nebulosa (cast.), 171.
ordi, 267, 268.— pabnell, 267.
orge (fr.). 267, 268.
osmunda, 354.
palmeUe (fr.), 267.
pàmula, 267.
paniceUo (cast.), 135.
panicillo (cast.), 129.
panís, 130.— de la índia, 107.
panissola, 130.

panizo (cast.), 130.— silvestre (cast.), 131.
pavunelle (fr.), 267.
pèl de ca, 210.
petit epeautre (fr.), 276.
pi blanc, 305.— bo, 304.— bord, 304, 305, 306, 307.— cerrut, 306.— de la terra, 307.— de llei, 304.— de pinyons, 304.— femella, 307.— gargalla, 306.— garriguenc, 305.— mascle, 307.— mèUc, 307.— melicà, 307.— melis, 304, 305, 306, 307.— negral, 306.— negre, 307.— pinyoner, 304.— roig, 307.— rojal, 307.— rojalet, 307.— ver, 304.
pied-de-coq (fr.), 135.
pin à crocnets (fr.), 307.— blanc (fr.), 305.— d'Alpe (fr.), 305.— de Corse (fr.), 306.— laricio (fr.), 306.— maritime (fr.), 304.— parasol (fr.), 304.— pignon (fr.), 304.— silvestre (fr.), 307.
pinassa, 306.
pino albar (cast.), 304, 307.— Carrasco (cast.), 305.— chopo (cast.), 307.— negral (casi.), 306.— negro (cast.), 307.— pifionero (cast.), 304.— real (cast.), 304.— rodeno (cast.), 304.— royo (cast.), 307.— Serrano (cast.), 307.
pirineus, 307.
pliuna de garza (cast.), 105.

polipodi, 352, 353.

429



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

polipodio (cast.), 352, 353.
polypode (fr.). 352, 353.
préle (fr.), 365, 366, 367.
queue de cheval (jr.), 365, 366, 367.
rabillo de conejo (cast.), 167.
raisin de mer (fr.), 300.
ray-grass (angl.), 288.
riz (fr.), 104.
rompesacos (cast.), 272, 273.
roseau (fr.), 151.
— des sables (fr.), 156.

me de muraille (fr.), 340.
sabina (cast.), 312.
sabine (fr.), 312.
sapí, 305.
sapin (fr.), 302.
sapina, 305.
sauve-vie (fr.), 340.
savina, 312.
sebó, 307.
sègal, 271.
sègol, 271.
seigle (fr.), 2yi.

senül, 152.
senls, 152.
sorgho commun (fr.), 148.
souchet (fr.), 12, 15.— comestible (fr.), 12.

tejo (cast.), 314.
teix, 314.
tembladera (cast.), 220, 221.
trasi (fr.), 12.

trencanua, 365, 366, 367.
triguera borde (cast.), 143.
trigo (cast.), 276.— arisnegro (cast.), 279.— candeal (cast.), 276.— moruno (cast.), 277.— redondillo (cast.), 277.
trompera, 300.
xeixa, 276.
xiprer, 313.
xisca, 152.
xvifla, 12.

zahina (cast.), 148.

zitzània, 289.

Esmenes i addicions més importants a fer a la Flora

VOLUM I

Pàg. 61. En la dicotomia i, apartat segon, ha de dir 2 en lloc de 3.

Pàg. 82. En la dicotomia 3 de la clau de les crucdferes substituir el núm. 20 pel 21.

Pàg. 85. En la dicotomia 17, apartat segon, on diu oCeldes di-, polispermes...», ha
de dir : Celles mono-, di- o polispermes...

Pàg. 348. En la dicotomia 3, apartat segon de la clau del gènere Süene, on diu «plan-

ta globuloso-acuminada» ha de dir : càpsula globuloso-acuminada.

VOLUM II

Pàg. 4. Substituir la dicotoiüia 10 per aquestes dues :

10

10 bis

Pàg.

Pàg.
Pàg.

26.

26.

Pàg. 26.

Flors hermafrodites, de 4-5 pètals, 4-5 estams, fruit baia o drupa, plan-
tes arbustives 10 bis.

Flors hermafrodites o polígames, 5 pètals, 5 estams, fruit diaqueni, plan-
tes quasi sempre herbàcies 59. Umbel•iíferes.

Flors pentàmeres, fruit en baia, fulles alternes .... 60. Araliàcies.

Flors generalment tetràmeres, fruit en drupa, fulles oposades ....
f 61. Cornàcies.

En la dicotomia 12 cal seguir pel núm. 13 per a cercar les famílies de 10
o més estams, tamaricàcies, crassulàcies, portulacàcies i Htràcies.

En la dicotomia 7, apartat primer, on diu «bilobnlnr» ha de dir : bilocular.

En la dicotomia 10, apartat segon, on diu oestipulada» ha de dir : es-
tipitada.

En la dicotomia 12, apartat segon, allà on diu «fulles paripinnades» cal
addicionar-hi : o reduïdes a fil•lodis o a circells.
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Pàg. 26. Substituir la dicotomia iS per aquestes dues :

18 \ ^^'^^^s 5-9

( Fulles 1-3

18 bis \ Llegums densament glandulosos 170 bis. Adenocarpus.

( Llegums no glandulosos 19.

foliolades 171. Lupinus.
foliolades 18 bis.

Pàg. 27. En la dicotomia 32 substituir els nombres 43 i 44 per 33 i 34.

Pàg. 56. El gravat de la Ü>wnis reclinata correspon a la O. miniítissima.

Pàg. 65. El gravat de la Onoiüs minutissima correspon a la O. reclinata.

Pàg. 396. En la dicotomia 10, apartat segon, substituir el 14 pel 15.

VOLUM III

Pàg. 5. Substituir la dicotomia 16 per les dues següents :

jg ( Aquenis amb costes alades 17.

\ Aquenis sense ales 17 bis.

17 bis I
-"aquenis deprimits, lenticulars, amb un rebord pla o ± engruixit . 20.

\ Aquenis comprimits o ± globulosos, sense rebord . . .... 27.

Pàg. 132. En la dicotomia 4, apartat segon, on diu 11 ha de dir 12.

Pàg. 133. En la dicotomia 8, apartat segon, on diu 10 ha de dir 11.

Pàg. 140. La figura 1,272 representa el Galium d'naricatum, i no el G. tenellum,
que té la panicula més estreta i els fruits hispíduls.

Pàg. 19S. En la dicotomia 49, apartat primer, després del mot «periclini», addicio-
nar-hi «particular».

Pàg. 201. En la dicotomia 73, substituir l'apartat segon per aquest : «Receptacle
sense palles o amb les palles no soldades amb els aquenis, plantes
inermes»

.

Pàg. 202. En la dicotomia 89, apartat segon, en lloc d'«aquenis ensiformes» ha de
dir oaquenis uniformes».

VOLUM IV

Pàg. 46. En la dicotomia 3, la família de les ebenàcies, per no tenir representants
indígenes, no figura a la Flora. L'apartat segon de la mateixa dicotomia
esmenar-lo així : Plantes hermafrodites, estams en nombre de 2, 4, 5
o rarament, 10.

La dicotomia 4 substituir-la per aquesta :

2 estams, plantes arbustives o arbòries o bé amb la corol•la esperonada. 5.

4 estams, o bé 2 estams però eu aquest cas en plantes herbàcies o sufru-
ticoses o amb la corol•la no esperonada 7.

5 estams o més 12.

Pàg. 47. En la dicotomia iS, apartat segon, substituir cirtandràcies per gesneriàcies.
Pàg. 19S. Després dels aclariments etimològics de Miconia borraginea addicionar-

hi la següent

:

Sinonímia. — Orella d'ós, borratja de cingle

VOLUM V
Pàg. 5. Advertir que en utilitzar la clau dicotòmica d'aquesta pàgina i en arribant

al 2 caldrà temptejar els dos camins que en surten, 4 i 10, àdhuc quan
llur enunciat semblés estar en contradicció amb els caràcters de la plan-
ta en estudi.

VOLUM VI

Pàg. 39. En la dicotomia 26, apartat segon, substituir el 28 pel 29.
Pàg. 40. En la dicotomia 27, apartat segon, substituir el 29 pel 28.
Pàg. 73. En la segona ratlla de la descripció del Carex humilis, substituir millíme-

tres per centímetres.
Pàg. 379. Suprimir, al peu de la fig. 14, «fruit de Clematis també aristat».
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INDEX GENERAL
dels sis volums de la Flora

Els noms de famílies i dels grups de categoria superior sóu impresos eu ver-

SALETES, els de gèneres en lletra rodona i els sinònims en cursiva.

De conformitat amb les Regles internacionals de Nomenclatura Botànica fem
acabar els noms de família en -àcies (eu llatí -aceae), llevat d'algun cas excepcional
consagrat per l'ús i admès en aquell Codi.

El primer nombre, en xifres romanes, indica el volum, el segon, en xifres

aràbigues, la pàgina.

Abies VI, 301
Abietàcies VI, 301

ACANTÀCIES IV, 426
Acanthus IV, 426
Acer I, 387
Acer I, 391
AcERÀciES I, 387
Aceras V, 339
Aceras V, 343, 344, 346, 35*3

Achillea lli, 283
Aconitum I, 54
Actaea I, 56
Acrostichu7n VI, 329, 349, 350
Adenocarpus 11, 236
Adenostyles III, 205
Adiantum VI, 347
Adonis I, 21

Aegilops VI, 272
Aeluropus VI, 230
Aesculus I, 396
Aetheorrhiza III, 466
Aethionema I, 177
Aethusa III, 64

. Agavàcies V, 323
Agave V, 323
Agrimonia II, 302
Agropyrum VI, 279
Agropyrum VI, 278, 282, 283
Agrostemma I, 269
Agrostis VI, 157
Ailanthus II, 24
Aira VI, 180
Aizoon II, 418
Ajuga IV, 412
Alchemilla II, 307
Alectorolophiïs IV, 280

Alisma V, 20S

AusMÀciES V, 204
Alkanna IV, 147
AlHaria I, 124

AUium V, 245
AUosorus VI, 346

Alnus V, 195
Aloe V, 221

Alopecurus VI, 121

Alsine I, 297
Althaea I, 355
Alyssum I, 141
Alyssiim I, 147
Amarantàcies V, 9
Amarantus V, 9
Amaril•lidàcies V, 312
Amaryllis V, 315
Ambrosia III, 506
Ambrosiàcies III, 502
Amelanchier II, 328
Amigdalàcies II, 240
Ammi III, 84
Aminophila VI, 156
AmpelidAcies I, 392
Ampelodesmos VI, 155
Amygdalus II, 240
Anacamptis V, 356
.\nac3'clus III, 277
Anagallis IV, 76
Anagyris II, 30
.A.narrhinum IV, 220

Anchusa IV, 142

Andrachne V, 145
Andropogon VI, 143
Andropogon VI, 146

Androsace IV, 61

Androsaemum I, 385
Andryala HI, 497
Anemone I, 17
Anemone I, 20
.\nethum III, 36
Anethum III, 62

Angèlica III, 33
Angèlica III, 35, 55
.'VnograTOme VI, 351
.A.ntennaria III, 313
Antennaria III, 315
Anthemis III, 271
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Anthemis III, 275, 27S
Anthoxanthum VI, 113
Anthriscus III, 96
Anthyllis II, 66
Anthyllis II, òg, 70
Antirrhinum IV, 214
Apera VI, 15S
Aphyllanthes V, 280
Apium III, 92
Apocinàcies IV, 89
Aquifoliàcies II, 8
Aquilegia I, 49
Alabis I, 128
Arabis I, 123
Aràcies V, 399
Araliàcies III, 116
Arbutus IV, 34
Arbutus IV, 36
Arceuthobium V, 103
Arctium III, 405
Arctostaphylos IV, 36
Arenaria I, 305
Arenaria I, 303
Aretia IV, 62, 63
Argyrolobium II, 51
Arisarum V, 403
Aristella VI, 169
Aristolochia V, 110
Aristoloquiàcies V, loS

Armeniaca II, 243
Armeria IV, 449
Arnica III, 236
Arnoseris III, 416
Aronia II, 328
Aronicum III, 234
Arrhenatherum VI, 198
Artemisia III, 249
Arthrocnemum V, 48
Artocarpàcies V, 151
Arum V, 399
Arum V, 403
Arundo VI, 151

Asarum V, 108

ASCLEPIADÀCIES IV, 94
Asparagiis V, 28S
Asperugo IV, 177
Asperula III, 152
Asphodelus V, 277
Aspidium VI, 322, 323, 324, 325, 326, 327
Asplenium VI, 335
Asplenium VI, 331, 333
Aster III, 213, 223
Aster III, 213, 220

Asteriscus III, 290

Asterocephalus .' III, 189
Asterolinum IV, 70
Astragalus II, 70
Astragalus II, 153
Astrantia III, iio

Astrocarpus I, 231

Athyrium VI, 318

Atractylis III, 403
Atriplex V, 20

Atriplex V
Atropa IV
Atrapis VI, 206
Auranciàcies I

Avellinia VI
Avena VI
Azalea IV

Baldingera VI
Ballota IV
Balsaminàcies I

Barbarea I

Barckhausia III

Barlia V
Bartsia IV
Bellardia IV
Bellevalia V
Bellis III

Bellium III

Berberidàcies I

Berberis I

Beta V
Betonica IV
Betula V
Betulàcies V
Biauricula I

Bicchia V
Bidens III

Bifora III

Bisciitella I,

BiscutcUa I,

Biserrula II

Blechnum VI
Boleum I

Bojeania II

B0RRAGINÀCIES IV
Borrago IV
Botrychiutn VI
BracTiypodiutn VI
Brassica I,

Brassica I,

Briza VI
Bromus VI
Bromus VI, 262, 263, 264

Bioussonetia V
Brunella IV
Bryonia II

Biiffonia I

Bulbocodium V
Bnlbocodium V
Bulliarda H
Bunias 1

Bunias I

Biinium III, 82

Bupleurum ÍH
Butomus V
Buxus V

CactAcies II

Cakile I

Calamagrostis VI
Calamagrostis VI
Calamintha IV

26

189
207

397
241
186

40

109

386

395
"5
467

344
2'76

278
269
229
228

58
58
28

384
193

193
174

345
288

24

170
168

158

330
163

129

135
139

357
284

94
90
220

256
265
150
406
368
291
212

214

393
166

89
, 83
68
206

146

414
89
153
168

341
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Calendula 111, 325
Calepina 1, 162

Caliciflores Gamopètales 111, IlS
Cal•litkicàcies 11, 350
Callitriche 11, 350
Calluna IV, 41
Caltha I, 43
Calycotome 11, 34
Calystegia IV, 122

Camelina 1, 160

Campanula IV, 15
CampciHula IV, 29
Campanulàcies IV, 3
Camphorosma V, 42
Cannabinàcies V, 162

Canuabis V, 164
Caparidàcies I, 193
Capparis I, 193
CaprifoliAcies 111, 119
Capsella 1, 181

Cardamine 1, 134
Cardaria I, 190
Carduncellus III, 360
Carduus 111, 351
Carduus 111, 330, 331
Carex VI, 36
Cariofil•làcies 1, 244
Carliíia 111, 397
Carpesium 111, 324
Carrichtera 1, 164
Carthamus III, 362
Carthamus III, 3S8
Carum 111, 82
Castanea V, 173
Catabrosa VI, 204

Catananche 111, 409
Catapodium VI, 292
Catapodium VI, 291

Caucalis 111, 18

Caucalis II1> 16

Caulinia V, 387
Celastràcies 11, 6

CeltidAcies V, 152

Celtis V, 152

Centauiea III, 364
Centaurca 111, 387, 390, 394
Centunculus IV, 71

Cephalanthera V, 370
Cephalaria 111, 181

Cerastium I, 316
Cerasus II, 247
Ceratocalyx IV, 297
Ceratocephaliis I, 24
CeratofillAcies II, 352
Ceratophyllum II, 352
Ceratonia II, 239

Cercis II, 237
Cerinthe IV, 137

Cesalpiniàcies II, 237

Ceterach VI, 333
Chaenorrhinum IV, 226, 227, 228

Chaerophyllum HI, 101

Chamaebuxus I. 235

Chamaerops V, 201
Cheilanthes VI, 34S
Cheirauthus 1, 109
Chelidonium I, 70
Chenopodium V, 30
Chenopodium V, 40, 51
Chlora IV, 107
Chondrilla 111, 440
Chrozophora V, 144
Chrysantliemum 111, 267
Chrysantheynum III, 263, 26S, 275
Chrysocoma 111, 213
Clirysosplenium II, 447
Cicendia IV, 106
Cicer II, 195
Cichorium III, 410
Cinara III, 336
Cincraria III, 248
Ciperàcies VI, 5
Circaea II, 344
CirceAcies II, 344
Cirsium III, 339
CistAcies 1, 194
Cistus I, 194
Cistus 1, 203

CitinAcies V, 107

Citrus I, 397
Cladium VI, 17

Clematis I, 9
Clypeola I, 14S

Cneorum H, 18

Cnicus III, 389
Cnicus III, 363
Cochlearia I, 156

CochJeaha 1, 154
Coelos;lossum V, 344
Colchicum V, 211

Colobanche VI, 122

COLQUICÀCIES V, 210

Colutea II, 159

Comarum H, 278

Compostes III, i94

Conium III, 108

Conopodium III, 99
Conringia I, no
Convallaria V, 284

Convallaria V, 286

CoNVOEVui.AciES IV, 120

Convolvulus IV, 125

Conyza HI, 217

Corallorhiza V, 364

Coriandrum HI, 26

Coriaria I, 4^8

COKiAPiAciES I. 408

Coris IV, 75

Corispermum V, 41

CornAcies III, 117

Cornus HI. "7
COROI/LIFLORES IV, 46

Coronilla H- 218

Coronopus I> ^9i

Coniçiola H. 384

Corydalis I. 8°
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Corydalis I

Corylus V
Corynephorus VI
Costia VI
Cota III

Cotoneaster II

Cotyledon II, 412
Cracca II

Crassula II

Crassulàcies II

Crataegus II

Crepis III

Crepis III

Cressa IV
Criptògames Vasculars VI
Crithmum III

Crocus V
Croton V
Crucianella III

CrucíferES I

Crupina III

Crypsis VI
Cryptogramme VI
Cucubalus I

CücurbitAcies II

CUTRESSÀCIES VI
Cupressus VI
Cupularia III

Cupuiíferes V
Cuscuta IV
CuscutAcies IV
Cutandia VI
Cyclamen IV
Cydonia II

Cytnodocea V
Cynanchum IV
Cynodon VI
Cynoglossum IV
Cynosurus VI
Cyperus VI
Cypripedium V
Cystopteris VI
Cytinus V
Cytisus II

Cytisus II

nactvHs VI
Dact'ylis VI
PafnAcies V
Pamnsoniuin V
Danthonia VI
Daphne V
Dattira IV
Daucus III

Davctis III, i(

nelphinium I

Dentaria I

Peschampsia VI
Vcsmazeria VI
Pethawia III

Dianthus I

Dianthus I

Dictamtius I

79
175
178
278

274
316

413
181

393
390
313
470
467
121

315
50

298
144
157
82

390
"5
346
247
366
309
313
302
166

132

132
227
68

319
392
96
142
172

235

7

375
319
107

47
SI

231

230

85
207

234
85
190
8

, 85
51

139
183

293
56

280

278
406

Digitalis IV
Digitaria VI
Digitaria VI, 139
Dioscorea V
DioscoeeAcies V
Diotis III

Dipcadi V
Diplachne VI
Diplotaxis I

Diplotaxis I

DipsacAcies III

Dipsacus III
DoHchos II

Doronicum III

Dorycnium II

DoYycnium II
Dorycnopsis II

Draba I

Drosera I

DroserAcies I

Dryas II

Dryopteris VI
Durieua III

Ecbalium II

Echinaria VI
Echinochloa VI
Ecliinophora III

Echinops III

Echinopsilon V
Echinospermum IV
Echhim IV
ElatinAcies I

Elatine I

EleagnAcies V
Eleagniis V
Eleusine VI
Elvraus VI
Elyna VI
EfedrAcies VI
EmpetrAcies V
Etnpetrutn V
Endresia III

Ephedra VI
Epilobium II

Epipactis V
Epipogon V
EquisetAcies VI
Equisetals VI
EOUISETÍNIES VI
Eqtiisetiim VI
Eragrostis VI
Eremopvrum VI
Erianthus VT
Eriça IV
EricAcies rv
ErigeroTi III

F.riçrcron III, 302, 30-^

Erinacea II

Eriniis IV
EriopTiorum VI
Erodium I

Erophila I

260

137
140

296

295
280

231

233
98
101

177
177
166

232
127

70
70

149
232
232

255
321
16

366
127

134
106

327
46
170

155
331

331
104
104

141

270

35
299
147
147
SI

299
330
372
365
363
363

363
363
217
278
149
42

34
219

304

33
2";o

18

360
150
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Eruca I

Erucaslruin I

Ervum II

Ervum II, 193
Eryngium III

Erysimum I

Erythraea IV
Erythronium V,

ESCKOFULARlAciES IV
EsmilAcies V
Eucaliptus II

EüFORBiAciES V
Eufragia IV
Eupatorium III

Euphorbia V
Euphrasia IV
Eupteris VI
Evax III

Evonymus II

Faba II

Fagopyrum V, 73
Fagus V
Feniculum III

Ferula III

Festuca VI
Festuca VI
Ficaria I

FicoidAcies II

Ficus V
Filago III

FlLICALS VI
FlLICÍNIES VI
Fimbristylis VI
FiTOLAcA'ciES V
Fragaria II

Fragaria II

Frangula II

Frankenia I

Fraxinus IV
Fritillaria V
Fumana I

Fumaria I

Fumaria I

FUMARlAciES I

Gagea
Galactites ....

Oalanthus ...

Oalega
Galeobdolon .

Galeopsis
Galium
Garidella
Gastridium ...

Gaudinia
GencianAcies
Genista
Gevisfa
Gentiana
GeraniAcies .

Geranium ....

Geramum ....

.. V
.. III

V
II

.. IV

.. IV

.. III

I

.. VI

.. VI
... IV
.. II

.. II

.. IV
I

I

I. 370:

92
lOI

189

194
112

III

100

266

207
281

365
113

277
204
114

264

343
322

6

167

. 74

174
62

43
242
214

42
415
151

316
316

31.5

34
8

270
268

17
242

84
226
212

73
78

73

241

329
313
161

364

370
132

47
16-;

298

90
3S

37
lOQ

3.S9

3.St)

372

Gesneràcies IV
Geum II

GiMNOSPERMES VI
Gladiolus V,
Glaucium I

Glechoma IV
Globularia IV
GlobulariAcies IV
Glyceria VI
Glyzyrrhiza II

Gnaphalium III

Gnaphalitim III

Gomphocarpus IV
Goodvera V
Goulàidia VI
Gramínies r VI
Grammitis VI
GranatAcies II

Gratiola IV
Gregorià IV
GrosstjlariAcies II

Gyninadenia V
Gymnogramtne VI
Gypsophila I

Gypsophüa I, 274

Haliniium I, 202
Haplophyllum I

Hedera III

Hedypnois III

Hedysarum II

Helenium- III

Heleocharis VI
Heliantliemum I

Helichrysiim III

Heliotropium IV
Hellebonis I

Heltrir.thia ITI

Helodea V
Helosciadium III

Helxine V
Hetnerocallis V
Hepàtica I

Heracleum III

Herniaria II

HesperidAcies I

Hesperis I

Heteropogon VI
Hibiscus T

HidrocaridAcies V
HiDROPTERIDALS VI
Hieraciíim ITT

TTiPERicAciES I

TTipocastanAcies I

TTippocrepis 11

Hippophae V
TTippnrií; II

TTiPTTRTnAcTES TI

TTirscbfeldia I

Holcns VI
TTolosteum I

Homogyne III

Hordeum VI

197
256

299
309
68

362

463
463
205
162

309
315

94
363
282

92

351
329
2^6
60

419
356
351
275
278

203

404
116

412
229

294
32

201

306
178

45
429
203

87
160

273
20

46
380

397
103

146

3.S8

2n?

358
478
378
396
226
106

349
349
07
190

315
207

266
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Hordeuni VI, 270
Hugueninia I, 125
Humulus V, 162

Hutchinsia I, 182

Hyacinthus V, 267
Hydrocliaris V, 202

Hydrocotyle III, 109
Hyosciamus IV, 193
Hyoseris III, 413
Hypecoum I, 71
Hypericum I, 378
Hypericum I, 385
Hypochoeris III, 41S

Hyssopus IV, 334

Iberis I, 171
Ilex II, 8

IlicAcies II, 8

Impatiens I, 295
Imperata VI, 150
Imperatoria III, 41
Inula III, 293
In-ula III, 302
londraba I, 168

Ipomoea IV, 124
IridAcies V, 297
Iris V, 303
Isatis I, 166

Isnardia II, 343
ISOETÀCIES VI, 360
ISOETALS VI, 360
Isoetes VI, 360

ISOETÍNIES VI, 360
Isopyrum I, 46

Jasione IV, 4
JasminAcies IV, 87
jasminum IV, 87
Jasonia III, 304
JUGLANDÀCIES V, 165

juglans V, 165

'TuncAcies V, 413

Junciis V, 413
JüncaginAcies V, 411

juniperus VI, 309

Jurinea III, 39.3

Ketitranthus III, 160

Kentrophyllum HI, 3SS

Kernera I. i.s8

Knaiitia III. 183

Kochia V, 43
Koeleria VI, 201

Koderia VI, 241

Kopsia IV, 294

Labiades IV, 314
LacelUa III. 28, 20

Lactuca III, 447
Lactiíca III, 455
La.sfnrus VI, 167

Lamarckia VI, 237

Lamium IV, 363

Lampsana III, 417
Lappa III, 405
Laserpitium III, 28
Laserpüiitm III, 31
Lasiagrostis VI, 168

Lathraea IV, 312
Lathyrus II, 199
Lathyrus II, 177
LaurAcies V, 95
Laurus V, 95
Lavandula IV, 317
Lavatera I, 352
Leersia VI, 105

Lemna V, 396
LemnAcies V, 396
Lens II, 193
LentibulariAcies IV, 48
Leontodon III, 423
Leontopodiura III, 315
Leonurus IV, 369
Lepidium I, 185

Lepttirus VI, 294
Leucanthemuiii HI, 260

Le-ucanthemum III, 264

Leucoiurn V, 314

Leuzea HI, 394
Levisticum III, 3^

LlCOPODlAciES VI, 369
LlCOPODIALS VI, 369
LlCOPODÍNTES VI, 369
Ligusticum III. 54
Ligusticum III. 105

Ligustrum IV, 83

LiLiAciES V, 218

Liliutn V, 228

Limodornm V, 366

LinAcies I. 333
Linosyris HI, 213

Linum I. 333

Linaria IV, 221

Lippia IV, 430

Li=tera V, 368

Litliospermum IV, 150

LitrAcies II. 354

Lleguminoses II. 25

Loeflingia H. 374

Logfia' III. 320

Loiseleiiria IV, 40

T.olium VI, 288

Lonicera HI. 124

LorantAcies V, loi

Loro^lossum V, 343

Lotus II. i?.^

Lotus II. 120. 130

Ltitiaria I. i4f

Lupinus II. 52

Luztila V, 431

Lvchíiis I. 267

Lvchnis I, 264, 266, 260, 270

Lvcium IV, 181

Lvcopodintn VI, 369

Lvcopsis IV. 142

Lvcopus IV, 327
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Lygeum VI, io6
Lysimachia IV, 72
L}i:hrum II, 354

Macrochloa VI, 174
Malachium I, 324
Malcolmia I, 104
Malope I, 345
Malus 11, 320, 321
Malva I, 346
MalvAcies I, 345
Marrubium IV, 399
Marsilia VI, 359
Marsiliàcies VI, 359
Matricaria III, 269
Matthiola I, 107
Meconopsis I, 66
Medicago II, 71
Melanipyrum IV, 289
Melandryum I, 264
Melica VI, 223
Melilotus II, 91
Melissa IV, 348
Melittis IV, 402
Meniocus I, 147
Mentha IV, 321
Menyanthes IV, 119
Mercurialis V, 140
Merendera V, 213
Mesetnbryanthemum II, 415
Mespilus II, 318
Mespüus II, 328
Meum III, 52
Meum III, 51
Mibora VI, 114
Miconia IV, loS
Microlotichus III, 3S7
Micromeria IV, 338
Micropus III, 321
Micropus III, 322
Milium VI, 175
Milium VI, 176
Miriofil-lAcies II, 347
MirtXcies II, 363
Moehríngia I, 303
Moenchia I, 317
Molinia VI, 232
MoUnia VI, 233
Molopospermum III, 105
MoniOTciica II, 367
Mojicrma VI, 294
MONOCLAMÍDIES V, 5
MON'OCOTILEDÒNIES V, I97
Monotropa I, 409
MoNOTRopÀCTES I, 409
Montia , II, 370
MorXcies V, 148
Moricai.dia I, 102

Morus V, 148
Mnlgedium III, 454
Mnscari V, 270
MyaarruTn I, 159
Myagrvm I, 154

Myosotis IV
Myricaria II

nyuafüj-llum 11

Myrrhis III
Myrtus 11

Naiadàcies V
Najas V
Narcissus V
Nardurus VI
Nardus VI
Narthecium
Nasturtium
Nasturtium
Negundo
Ncotinea
Neottia
Neottia
Nepeta IV
Nerium IV
Neslia I

Nicotiana IV
Nigella I

Nigclla I

Nigritella V
NimfeAcies I

Nonnea IV
Notliolaena VI
Nothoscordon V,
Nymphaea I

Obione V
Obione V
Odontites IV
Oenanthe III

Ofioglossals VI
Ofiogi.ossAcies VI
Olea IV
OleXcies IV
Omphalodes IV
OnagrariAcies II

Onobrychis II

Onnnis II

Onopoidon III

Onosma IV
OnoterAcies II

Onotbera II

OphioglossuTti VI
Ophrys V
Oplismenus VI
Opopanax III

Opuntia II

Orchis V
Oreochloa VI
Origanum IV
Orlaya HI
Ormenis III

Ornithogalum V
Ornitl•iopus II

OrobancAcies IV
Orobanche IV
Orobus II, 209, 210, 211

OrouidAcies V

163
362

347
104

363

386
386
316
291

297
217
126

154
391

346
367
303
35S

90
161

195
48

47
360
60

145

349
259
60

26
21

271

65

355
355
85
80

176

330
232

54
332
149

330
340

355
330
136

44
414
340
126

328

13

271

237
223

293
298
212

324
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Orthopogon VI
Oryza VI
Osmunda VI
Osmunda VI, 330
OSMUNDÀCIES VI
Osyris V
OXALIDÀCIES I

Oxalis I

Oxyria V
Oxj'tropis II

Paeonia I

Paliurus II
Pallenis III
Palmàcies V
Pancratium V
Panicum VI
Panicum VI
Papaver I

l'apaver I

PapaverAcies I

Papilionàcies II

Paradissia V
Pan-Htucellia IV
Parietaria V
Paris V
Parnassia I

Paroniquiàcies II

Paroiij-chia II

Paspalum VI
Passerina V
Pastinaca III

Pedicularis IV
Peganum .- I

Pellaea VI
Peplis II

Persica II

Petasites III

Pctitia III

PctiocaUis I

Petrocoptis I

Petroselinum III

Peucedanum III

Pcucedantim III

Phaca II

Phagiialon III

Phalangium V
Phalaris VI
Phaseolus II

Phcgopteris VI, 322

Phelipaea IV
Phillyrea IV
Phleum VI
Phlomis IV
Phoenix V
Phragmites VI
Plivllitis VI
Phyllodoce IV
Physalis IV
Physanthyllis II

Phvteuma IV
Phytolacca V
Picridiíim III

136
104

354
357
354
9b

393
393

57
153

57
II

292
200

322
132

137
61

66
61

25

274
277
160

282

234
372
376
139
89

45
282

405

345
358
242
20S

55
150

270
90

37
41

155
214

275
108

164

323
29d
80
117

389
200

152

331

39
187

461

Picris III, 427
Pimpinella III, 79
Pinardia III, 268
Pinguicula IV, 48
Pinus VI, 303
Piptatberuru VI, 176
Pirola I, 410
PiROLÀCIES I, 410
Pirus II, 320
Pistacia II, 20
Pisum II, 196
Plantaginàcies IV, 431
Plantago IV, 431
PlatanAcies V, 192
Platanus V, 192
Platanthera V, 351, 352
Platycapnos I, 78
Plumbaginàcies IV, 447
Plumbago IV, 448
Poa VI, 209
Podospennum III, 436
PoligalAcies I, 235
PoligonAcies V, 56
PouroDiAciEs VI, 316
Polycarpon II, 372
Polycnemum V, 17
Polygala I, 237
Polygonatum V, 285
Polygonum V, 71
Polypodium VI, 352
Polypodium VI, 318, 319, 320,

322, 323, 324, 325, 326, 327, 351
Polypogon VI, 166

Polystichum VI, 326
Polystichum VI, 325, 326
PoMÀciES II, 312
Populus V, 189
Portulaca II, 369
PORTUI.ACACIES II, 369
Posidonia V, 395
Potamogeton V, 376
POTAMOGETONÀCIES V, 376
Potentilla II, 262

Poterium II, 304
Prasium IV, 411
Prenanthes III, 453
Pritnula IV, 54
PrimulAcies IV, 53
Prunus II, 244
Psainma VI, 156

Psilurus VI, 296
Psoralea II, 163
Pteridium VI, 343
Pteridòfites VI, 315
Pteris VI, 344
Pteris VI, 343. 345
Pterotheca III, 465
Ptvchotis III, 86

Pulicaria HI, 298

Pulmonaria IV, 160

Púnica II, 329
Pvcnocomon III, 338
Pyrethrum III, 264
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QUENOPODIÀCIES V
Quercus V

Radiola
Ramnàcies I

Ramoiidia IV
Ranunculàcies
Ranunculus
Ranunculus
Raphanus
Rapistruni
Reseda
Reseda
ResedAcies
Retama I

Rhagadiolus II

Rhainnus 1

Rhainnus 1

Rhaponticuni II

Rhiuanthus IV
Rhododendron IV
Rhus I

Ribes I

RiBESÀCIES 1

Ricinus ^

Robinia I

Roemeria
Romulea ^

Roripa
Rosa I

RosÀciES I

Rosmarinus IV
Roubieva V
Rubia II

RiiBiÀciES n
Rubus I^

Rumex V
Ruppia V
Ruscus V
Ruta I

RUTÀCIES I

Sagina I

Sagnia I, 295
Sagittaria V
Salicàcies V
Salicornia V
Salix V
Salsola V
SalsolAcies V
Sàlvia IV
Salvinia VI
SalviniAcies VI
vSambucus IIl

Samolus IV
Sanguisorba II

Sanicula III

Santalàcies V
vSantolina HI
Sapoiiaria I

Saponaria I

Sarcocapnos I

vSarothamnus II

19
166

342

9
19S

7

25

42
87
192

225
231

225

46
415
12

17

3&3
2So

3«
22

419
419
143
lòo

67
301

154
2S9

251

349
40
130
130
281

58

393
292
401
400

293
296
205
176

47
176

53
19

350
35S

358
119

79
306
iiS

96
281

271

274

79

Satureia IV
Saussurea III

Saxifraga II

Saxifraüàcies II

Scabiosa III

.Scaudix III

Scandix III

Scbiuus II

Schismus VI
Schoenus VI
Schocnus VI
.Scilla V
Scirpus VI
Scirpus VI, 3
Scleranthus II

Scleropoa VI
Sdcropoa VI
Scolopendrium VI, 331
Scolymus III

Scorpiurus II

vScorzonera III

Scorzonera III, 4Ó2
vScrofularia IV
Scutellaria IV
Secale VI
Sedum II

vSelaginella VI
Selaginel•lAcies VI
Selaginellals VI
vSelinum III

Selinum III

Sempervivum II

Senebiera I

Senecio III

Seraipias V
Senafalcus VI
Serratula III

Serratula III

Seseli III

Sesleria VI
Setaria VI
Sherardia HI
Sibbaldia II

Sideritis IV
Silaus III

Silene I

Siler III

Silybum HI
Sinapis I

Sinapis I, 95. 97. 9'

Sison HI
Sison HI
Sisymbrium I

Sisymbrium I, 123, 124

Sium III

Smilax V
Snivrnium HI
Soi.anAcies IV
Solanum IV
Soldanella IV
vSolidago HI
Sonchus III

Sonchus HI, 454. 462

33Ó

395
422
422
187

93
104

23
208
16
11

233
22

2> 33
380
228

293
332
50Ü
216

432
463
20S

403
271
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Theligonum V, 159
Thesuim V, 97
Thlaspi I, 178
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